
UCHWAŁA NR XXIV/334/20 
RADY GMINY DOPIEWO 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dopiewo na lata 
2021-2025. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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Wstęp 
 

 Środki psychoaktywne stanowią poważne źródło zagrożenia. Niosą ze sobą nie tylko 

ryzyko uzależnienia ale także mogą przyczyniać się do wzrostu przestępczości m.in. 

kradzieży, wymuszeń, rozbojów i pobić dokonywanych pod ich wpływem. Wiążą się z 

nielegalnym wytwarzaniem i handlem substancjami psychoaktywnymi. Osoby dotknięte 

nałogiem, stają się ofiarą własnej słabości, a ich zdrowie zostaje wystawione na poważną 

próbę. Niezdolni do pracy ulegają trwałemu wykluczeniu społecznemu, stając się tym samym 

obciążeniem dla lokalnej społeczności.  

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2025 rok stanowi kontynuację 

wcześniej prowadzonych działań. Program uwzględnia zadania określone w ustawie o 

przeciwdziałaniu narkomanii jak również zadania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  
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Rozdział I 

Charakterystyka zjawiska narkomanii  
 

1.1. Definicja 
 

 Zgodnie z definicją WHO, uzależnienie to stan psychiczny oraz fizyczny, wynikający 

z interakcji pomiędzy organizmem, a środkiem uzależniającym. Charakteryzuje się on zmianą 

zachowania oraz innymi reakcjami. Należą do nich konieczność zażywania tego środka, w 

sposób ciągły lub okresowy lub wykonywanie określonych czynności w celu doznania ich 

wpływu na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających  

z ich braku. 

Narkomania to stałe lub okresowe używanie, w celach innych niż medyczne, środków 

odurzających, substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych. W wyniku czego może 

powstać lub już powstało uzależnienie. Narkomania jest zwykle wynikiem wielorakiego 

zażywania środka uzależniającego, jednak w niektórych przypadkach, zależnych  

od zażywanego środka oraz uwarunkowań organizmu, może zaistnieć nawet po jednorazowej 

dawce. 

 

1.2. Podział substancji psychoaktywnych 
 

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dzieli substancje 

psychoaktywne na cztery podstawowe grupy: 

• środki odurzające  

• substancje psychotropowe 

• nowe substancje psychoaktywne 

• środki zastępcze  

Są one umieszczone w wykazie substancji odurzających lub środków psychotropowych  

w zależności od możliwości ich zastosowania medycznego oraz potencjału uzależniającego  

w przypadku użycia rekreacyjnego. Posiadanie substancji umieszczonych w wykazie bez 

odpowiedniego zezwolenia jest zabronione. Wyjątek stanowią leki dostępne bez recepty do 

których należą między innymi leki z kodeiną i/lub pseudoefedryną. Jednocześnie należy 
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wspomnieć, że używanie wyżej wymienionych leków w celu odurzania się w przypadku 

osób, które nie ukończyły osiemnastu lat jest zabronione przez Ustawę o  postępowanie  

w sprawie Nieletnich, która określa takie zachowanie jako objaw demoralizacji.   

 

1.3. Formy uzależnień, zjawisko tolerancji 
 

 W powszechnej opinii panuje przeświadczenie, że najpoważniejszym rodzajem 

uzależnienia jest uzależnienie fizyczne. Pojawia się ono na skutek stałego przyjmowania 

substancji psychoaktywnej, a przez to wbudowanie jej cząsteczki w komórkę organizmu. 

Dzieje się to w taki sposób, iż bez jej dostarczenia nie może on funkcjonować. Nagłe 

odstawienie narkotyku bez procesu detoksykacji prowadzi do przykrych doznań fizycznych. 

W skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Jednak po zastosowaniu odpowiednich środków, 

tak zwanych blokerów lub detoksykacji organizm uwalnia się od tej formy uzależnienia.  

             Najbardziej niebezpiecznym rodzajem uzależnienia jest uzależnienie psychiczne. 

Charakteryzuje się ono nieodpartą potrzebą sięgnięcia po substancje psychoaktywną w celu 

sprawienia sobie przyjemności lub uniknięcia przykrości związanych z abstynencją. Jest ono 

motorem powrotu do nałogu. Młody człowiek jest szczególnie narażony na uzależnienie 

społeczne. Odpowiada ono na zapewnienie podstawowej potrzeby wieku adolescencji jaką 

jest poczucie przynależności i identyfikacji z grupą rówieśniczą. Polega na czerpaniu 

przyjemności z poczucia jedności, jaką daje wspólny rytuał towarzyszący przyjmowaniu 

środka psychoaktywnego. Do szczególnie niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży substancji 

psychoaktywnych, którym towarzyszy uzależnienie społeczne, należy ekstazy. 

Przyjmowaniu środków psychoaktywnych towarzyszy zjawisko tolerancji. Określa 

ono potrzebę przyjmowania coraz większych ilości narkotyku w celu osiągnięcia tego samego 

stanu zmiany świadomości. Zdarza się, że osoby silnie uzależnione, których koszty związane 

z braniem substancji psychoaktywnych są bardzo duże, poddają się terapii odwykowej 

wyłącznie ze względu na obniżenie kosztów związanych z zakupem narkotyku.  

 

1.4. Środki zastępcze 
 

Środki zastępcze, tak zwane dopalacze, to preparaty złożone z substancji, które nie 

występują na liście substratów zakazanych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Jednak ich działanie na Centralny Układ Nerwowy (CUN) jest tożsame lub bardzo podobne 

do środków niedozwolonych przez prawo. Wśród, sprzedawanych pod przykrywką 
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przedmiotów  kolekcjonerskich, soli do kąpieli, kadzidełek oraz nawozów do kwiatów, można 

znaleźć naśladowców wszystkich narkotyków, zarówno syntetycznych jak i roślinnych. Są to 

specyfiki o działaniu zarówno stymulującym, relaksującym, psychodelicznym jak  

i halucynogennym. Zgodnie z prawodawstwem ich wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu 

jest zakazane. 
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Rozdział II 

Profilaktyka 
 

2.1. Rodzaje profilaktyki 
 

 Profilaktyka uniwersalna kierowana jest do całej populacji, bez względu na stopień 

indywidualnego ryzyka występowania problemów z uzależnieniem. Jej celem jest 

zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi narkomanii. 

Zawiera działania służące kreowaniu zdrowego stylu życia, rozwijaniu zainteresowań, 

wspieraniu prawidłowego rozwoju i funkcjonowania emocjonalno-społecznego całej 

społeczności. 

Profilaktyka selektywna skierowana jest na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. 

Obejmuje działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na 

swoją działalność społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 

narażone na większe od przeciętnego ryzyka wystąpienia problemów uzależnień.  

Profilaktyka selektywna jest przede wszystkim działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym. 

Zawiera się w działaniach, które służą zapobieganiu podejmowania przez  wytypowane osoby 

lub ich grupy zachowań ryzykownych. 

Profilaktyka wskazująca ukierunkowana jest na jednostki lub grupy osób wysokiego 

ryzyka, które demonstrują pierwsze symptomy problemów uzależnienia od środków 

psychoaktywnych. Jej celem jest zapobieganie rozwojowi zachowań ryzykownych u osób 

dotkniętych uzależnieniem oraz rozprzestrzenia się niepożądanego zjawiska na inne jednostki 

lokalnej społeczności.  

 

2.2. Programy i działania profilaktyczne w placówce oświatowej 
 

 Programy oraz działania profilaktyczne realizowane w szkołach zawarte są  

w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. Ich zadaniem jest kreowanie 

zdrowego stylu życia oraz eliminowanie czynników, które mogą zagrażać prawidłowemu 

rozwojowi psychospołecznemu dzieci i młodzieży.  
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Aby realizowane programy profilaktyczne były skuteczne, powinny być kierowane do 

wszystkich członków społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ich kaskadowa realizacja, tak aby bezpośrednio zajęcia 

z rodzicami i uczniami prowadzili specjaliści zatrudnieni w szkole lub wychowawcy klas. 

Pozwala to na budowanie autorytetu trenera, nauczyciela, jako osoby znającej się na 

problemie. Jego wysoka pozycja, może zostać wykorzystana w sytuacji zagrożenia, sytuacji 

trudnej związanej z przyjmowaniem substancji psychoaktywnej przez członka społeczności 

szkolnej. Ponadto taka strategia umożliwia objęcie działaniami profilaktycznymi jak 

najszerszej grupy odbiorców. Obok dzieci i młodzieży, również dorosłych członków 

społeczności. Podejmowane działania powinny kształtować postawy, a nie stanowić jedynie 

materiał informacyjny. Długość ich trwania powinna wynosić co najmniej sześć tygodni, co 

pozwala na utrwalenie przekazywanych treści, ich uwewnętrznienie oraz nabycie 

umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania.  Przekazywane informacje nie 

powinny odwoływać się do zbyt silnych emocji, ponieważ wywołuje to opór, który 

uniemożliwia prawidłową percepcję. Koniecznie muszą uwzględniać diagnozę potrzeb grupy 

do której są kierowane. 

 

Rozdział III 

Podstawa prawna 
 

3.1. Podstawa prawna gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi znaczący element lokalnej 

strategii przeciwdziałania problemom społecznym. Jego podstawę stanowi Ustawa z 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz.U. z 2019 poz. 852 ze zm.). 

Art.  10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, uznaje, że 

przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, które obejmuje: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

•  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
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dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a 

także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

• pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

W Gminnym Programie uwzględniona musi być działalność wychowawcza, edukacyjna, 

informacyjna  oraz profilaktyczna w szkołach i placówkach systemu oświaty. Prowadzona 

jest w oparciu o diagnozę czynników ryzyka oraz chroniących, czemu służy ewaluacja 

wewnętrzna corocznie prowadzona w placówkach systemu oświaty .  

 

3.2. Prawne aspekty posiadania, użyczania, wytwarzania, handlowania  

oraz reklamy środków psychoaktywnych 
 

Polskie prawo w jednoznaczny sposób piętnuje uzależnienia. Uznaje je za naganne i karalne, 

przewidując za nie surowe kary: 

• Posiadanie każdej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych - 

wprawdzie sąd może odstąpić od wymierzenia kary w zamian za przymusowe leczenie 

oskarżonego, jednak to sędzia określa, jaką ilość uzna za nieznaczną (do lat 3 

pozbawienia wolności); 

• Wprowadzanie do obrotu środków odurzających (od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia 

wolności);  

• Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia (do lat 3) – często młodzież częstując kolegów „skrętem” nie zdając sobie 

sprawy, że popełnia tym samym przestępstwo;  

• Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających (do lat 3 pozbawienia wolności); 

• Reklama i promocja substancji psychotropowych lub środków odurzających (do 1 

roku pozbawienia wolności) – do czynności, uznawanych za  propagowanie 

nielegalnych treści, można uznać  również zgodę na noszenie przez uczniów biżuterii 

oraz nadruków na koszulce z logo przedstawiającym listek marihuany.  
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Palenie papierosów, picie alkoholu oraz używanie innych substancji w celu odurzania, jest 

również traktowane jako objaw demoralizacji i jest zakazane do osiemnastego roku życia. 

 

 

Rozdział IV  

Diagnoza problemu uzależnień 
 

Gmina Dopiewo liczy obecnie  28 138 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, 

a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 149,0%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 34,6 lat i jest on niższy od średniego wieku mieszkańców województwa 

wielkopolskiego jak również znacznie niższy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 
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4.1. Wpływ prowadzonej profilaktyki na poziom uzależnień od środków 

psychoaktywnych 
 

Powyższy rozkład,  grup wiekowych, populacji Gminy Dopiewo, ma doniosłe 

znaczenie dla prowadzonych działań profilaktycznych związanych z przyjmowaniem 

substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Zgodnie z badaniami ESPAD, 

oraz raportem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, osoby najbardziej 

podatne na uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, 

należą do grupy wiekowej pomiędzy 15, a 34 rokiem życia. Jednocześnie przeprowadzone 

badania pokazują, że problem uzależnienia mieszkańców od narkotyków w Gminie Dopiewo 

nie jest nasilony. Wskazuje na to fakt, że jedynie 38% badanych respondentów 

zadeklarowało, że zna osobę, która bierze narkotyki. 

 

Jednocześnie jedynie 1% badanej młodzieży szkolnej zadeklarowało, iż miało kontakt 

z substancją psychoaktywną. 
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Na niski poziom problemów związanych z przyjmowaniem środków 

psychoaktywnych wśród członków społeczności Gminy Dopiewo, wskazuje również liczba 

rodzin objętych wsparciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ze względu na uzależnienia. 

Trzeba podkreślić, że i tak niska ilość rodzin ma na przestrzeni lat tendencję spadkową. 

 

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

 2017 
 

2018 2019 

 
Liczba rodzin ogółem 
 

369 341 291 

 
Rodziny korzystające ze świadczeń  
z powodu problemów uzależnień  
 

17 17 10 

 
Rodziny korzystające ze świadczeń  
z powodu przemocy 
 

6 5 4 

 

Można domniemać, że wpływ na powyższy stan mają szeroko prowadzone działania 

profilaktyczne. 
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Ważniejsze oddziaływania profilaktyczne (ilość osób uczestniczących) 
 

 2017 
 

2018 2019 

 
 
Nazwa programu:  
 

Archipelag 
Skarbów, 

Debata, Cukierki 
oraz inne 
warsztaty 

profilaktyczne 
wspierające 

Trzeci 
elementarz czyli 

Program 
Siedmiu 

Kroków, Debata 
oraz inne 
warsztaty 

profilaktyczne 
wspierające   

Unplugged, 
Debata, 

Cukierki, Trzeci 
Elementarz czyli 

Program 
Siedmiu Kroków 

Uczniowie 
 935 1525 4494 

Nauczyciele  
 49 308 183 

Rodzice 
 125 922 152 

 

Inne działania profilaktyczne  
 

Kolonie i obozy z programem zajęć 
socjoterapeutycznych dla dzieci i 
rodzin z problemem alkoholowym 

160 116 121 

 

 

2018: 

Tydzień Profilaktyki:  

● dla uczniów klas I- III warsztaty profilaktyczne „ Cukierki”,liczba: 29 uczniów 

● dla uczniów klas 5 i 6 „ Debata” z tematyki uzależnień od alkoholu, liczba: 51 

uczniów 

● dla uczniów klas 6 – 8 dwudniowe warsztaty „ Unplugged”, liczba: 50 uczniów 

● dla rodziców warsztaty profilaktyczne „ Słowa, które ranią”, liczba: 20 rodziców 

2019: 

● Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki 

uzależnień: “Cukierki”, “Radość bez złości”, “Tajemnica zaginionej skarbonki”, “Stop 

cyberprzemocy”, “Debata”, “Kiszone Ogórki”, “Debata o dopalaczach” Łącznie 148 uczniów 

● Warsztaty umiejętności komunikacyjnych 

Łącznie 68 uczniów. 

● Warsztaty Unplugged 

Łącznie 30 uczniów. 
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4.2. Zasoby instytucjonalne umożliwiające realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gmina Dopiewo posiada bogate zasoby umożliwiające prowadzenie działań 

profilaktycznych oraz naprawczych, które należy wykorzystać przy realizacji Programu. 

Należą do nich instytucje  m.in.  organizacje, których zadaniem jest organizacja czasu 

wolnego, głownie dzieci i młodzieży. Wśród nich najważniejszym zasobem są świetlice 

opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii  

 

Na terenie Gminy Dopiewo działają trzy świetlice opiekuńczo-wychowawcze z 

elementami socjoterapii:  

• Więckowice- „GROTA MARZEŃ”  

• Konarzewo- „WESOŁA GROMADA” 

• Trzcielin -„ DZIECI Z TĘCZOWEJ KRAINY” 

Są przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. 

Organizuja czas wolny, zapewniają opiekę, tworzą warunki do nauki, rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień. Uczą funkcjonowania w grupie społecznej, zasad poprawnej 

komunikacji interpersonalnej oraz przestrzegania norm grupowych.  

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna ( Luboń, Buk), dysponuje bogatą ofertą zajeć 

dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie wyrównywania szans oraz wpierania 

rozwoju. Oferowane zajęcia oraz szkolenia dla nauczycieli, w znaczny sposób wpływają na 

eliminowanie zagrożeń zwiazanych z uzależnieniami. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w 

prezentowanej ofercie nie ma zajęć strikte poświęconych przeciwdziałaniu temu zagrożeniu.  

 

 

Rozdział V 

Analiza SWOT 
W celu realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii i uzaleźnień behawioralnych, 

ważna jest analiza możliwości Gminy Dopiewo, pod względem jej mocnych i słabych stron, 

szans  oraz zagrożeń, które będą wpływać na efekt końcowy programu. Na podstawie 

powyżej zamieszczonych informacji zawartych w diagnozie, możliwe jest wyróżnienie, 

najważniejszych obszarów problemowych i skonstruowanie analizy otoczenia zewnętrznego  

i wewnętrznego głównych obszarów problemowych metodą SWOT. 
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MOCNE STRONY 
 

SŁABE STRONY 

➢ Problem zażywania narkotyków i 
dopalaczy wśród uczniów Gminy Dopiewo 
jest znikomy; 

➢ Zdecydowana większość uczniów w 
Gminie Dopiewo przejawia właściwe 
postawy i przekonania wobec używania 
substancji psychoaktywnych; 

➢ Znajomość możliwości konstruktywnego 
sposobu spędzania wolnego czasu wśród 
dzieci i młodzieży jest relatywnie duża 

➢ Zdecydowanie niska świadomość 
mieszkańców Gminy Dopiewo na temat 
Dostępności środków odurzających, 
świadczy o niskim poziomie problemu; 

➢ Realizowane w placówkach oświatowych 
programy mają ewaluację zewnętrzną, co 
w znaczny sposób podnosi ich jakość oraz 
skuteczność; 

➢ Wysoka pozycja rodziców w oczach dzieci 
jako osób kompetentnych i posiadających 
autorytet, jest istotnym czynnikiem 
chroniącym przed zachowaniami 
ryzykownymi. 

 

➢ Brak zaufania dzieci i młodzieży do 
osób instytucjonalnie powołanych do 
wspierania ich w sytuacjach trudnych, 
konfliktowych i kryzysowych. Świadczy 
to o braku konsekwencji w 
podejmowanych działaniach 
interwencyjnych oraz naprawczych, 
przez osoby do tego zobowiązane w 
związku z pełnioną przez siebie funkcję; 

➢ Niska relatywnie nie wystarczająca 
świadomość lokalnej społeczności na 
temat współczesnych zagrożeń 
związanych z uzależnieniem; 

➢ Bardzo słaba wykrywalność 
przestępczości związanej z handlem, 
wytwarzaniem i rozpowszechnianiem 
nielegalnych środków 
psychoaktywnych; 

➢ Brak ośrodka leczenia uzależnień na 
terenie Gminy Dopiewo; 

➢ Niedostateczny poziom podnoszenia 
kompetencji u osób zajmujących się 
profilaktyką uzależnień;  

 
SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 

➢ wzrost zainteresowania zdrowym stylem 
życia 

➢ pozyskiwanie środków finansowych z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
oraz możliwość uzyskania funduszy 
unijnych 

➢  szansa na pogłębienie współpracy 
pomiędzy specjalistami pracującymi z 
osobami uzależnionymi a 
funkcjonariuszami Policji, w celu 
opracowania wspólnej strategii 
przeciwdziałania narkomanii w gminie 

➢ możliwość udziału w ogólnopolskich 
kampaniach profilaktycznych 
skierowanych do ogółu społeczności 
lokalnej 

➢ liczne oferty szkoleń specjalistycznych 
poszerzających kompetencje zawodowe 
osób, które w codziennej pracy zajmują 
się przeciwdziałaniem narkomanii 

➢ szansa na zwiększenie dostępu do 

➢  łatwy dostęp do substancji 
psychoaktywnych, zarówno tych 
legalnych jak i nielegalnych 

➢ 2nacisk na promocję i reklamę 
środków odurzających 

➢ niewielka anonimowość lub jej brak - 
jako przyczyna uniemożliwiająca 
poszukiwanie wsparcia i pomocy przez 
osoby uzależnione bądź 
współuzależnione. Ta postawa jest 
ściśle związana z obawą przed 
krytyczną opinią społeczności lokalnej 

➢ brak ujednoliconej polityki państwa w 
kwestii dotyczącej przeciwdziałania 
narkomanii 

➢  niekorzystna zmiana systemu norm i 
wartości 
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różnorodnych form pomocy 
psychologicznej i terapeutycznej poprzez 
kontynuowanie akcji 
edukacyjnoinformacyjnej (plakaty, ulotki, 
poradniki, broszury o tematyce 
profilaktycznej) 

 

 

VI Adresaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
Program skierowany jest do społeczności Gminy Dopiewo, osób które w życiu 

codziennym spotykają się z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz ich 

konsekwencjami, w szczególności do: 

• dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka, 

• osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, 

• rodzin z problemem narkotykowym, 

• pracowników podmiotów działających na terenie Gminy Dopiewo, a zajmujących się 

zawodowo przeciwdziałaniem rodziną oraz dziećmi i młodzieżą, jak również osobami z grupy 

ryzyka narażonych na uzależnienie: pedagodzy, nauczyciele, psychologowie, 

pracownicy socjalni, terapeuci, asystenci rodziny. 

 

Rozdział VII 

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

Uwzględniając kierunki i obszary działań, zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, Gminny  Program  Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN) opiera się na trzech 

poziomach działań: profilaktyce uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej. Każdy z 

obszarów kierowany jest zależnie od potrzeb do innej grupy odbiorców i skupia się na innych 

dostosowanych do niej działaniach. 
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Profilaktyka 
wskazująca 

Poziom 
profilaktyki 

 
Odbiorcy 

 
Cel główny 

uniwersalna Ogół mieszkańców Gminy 
Dopiewo. Szczególnie dzieci i 
młodzież 

Ograniczanie zachowań ryzykownych poprzez 
kreowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie 
zainteresowań, wspieranie prawidłowego rozwoju 
emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, 
wspomaganie rodziny w jej funkcji wychowawczo-
opiekuńczej,  

selektywna osoby, które ze względu na 
swoje uwarunkowania 
biologiczne oraz 
środowiskowe są w wyższym 
stopniu narażone na rozwój 
zachowań ryzykownych 

Zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie 
podejmowania zachowań ryzykownych przez  
wytypowane osoby, poprzez kierowanie do nich 
działań i programów profilaktycznych. Dbałość o  
stabilność środowiska rodzinnego, poprzez pomoc 
w rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz 
konfliktowych. 

wskazująca 
 

  

osoby u których rozpoznano 
objawy używania środków 
psychoaktywnych oraz 
powracające z leczenia 

Organizacja wsparcia poprzez zorganizowaną 
terapię uzależnień oraz programy redukcji szkód. 
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Rozdział VIII 

Kierunki działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 

8.1. Profilaktyka uniwersalna 
 

Biorąc pod uwagę badania ogólnokrajowe, które jednoznacznie mówią o wzroście zagrożenia jakie niosą środki psychoaktywne bardzo 

ważne staje się aby dość optymistyczne wskaźniki  Gminy Dopiewo w tym zakresie, pozostały na dotychczasowym poziomie. W tym celu 

podjęte zostaną następujące działania: 

 

Zakres działań 
wynikający z Ustawy o 

Przeciwdziałaniu 
Narkomanii 

Działanie  Realizatorzy Wskaźniki ewaluacji 
 

Prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych 
dla uczniów,  
Wspomaganie działań 
instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób 
fizycznych, służących 
rozwiązywaniu 
problemów narkomanii. 
 

Zostanie umożliwione, dzieciom oraz młodzieży 
uczestniczenie w zajęciach programów alternatyw, 
których celem jest zapewnienie tej grupie odbiorców: 
poczucia przynależności do pozytywnej grupy 
rówieśniczej, ukierunkowanie i poszerzenie 
zainteresowań, nabycie umiejętności pracy 
zespołowej oraz związanych z koniecznością 
podporządkowania się obowiązującym podczas zajęć 
normom. Na szczególną uwagę zasługują zajęcia, 
które podniosą sprawność fizyczną dzieci i 
młodzieży, jak również będą kreowały zdrowy styl 
życia, pozwalając jednocześnie na rywalizację, 
potrzebną w wieku adolescencji. Na realizację tych 
celów pozwoli kontynuowanie, działań 

Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, Gminny Klub 
Sportowy; 
Szkoły; 
 

Ilość dzieci i 
młodzieży 
uczestnicząca  
w zajęciach 
dodatkowych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zajęć 
nieodpłatnych oraz 
udziału w nich dzieci 
ze środowisk 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0A613BD4-05D5-4BAF-9E12-20256FEEFBCB. podpisany Strona 18



 

19 
 

podejmowanych przez  Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. 

Wspomaganie działań 
instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób 
fizycznych służących 
rozwiązywaniu 
problemów narkomanii 

Czynnikiem, który przeciwdziała podejmowaniu 
działań ryzykownych, jest ukierunkowanie 
zainteresowań dzieci i młodzieży jak również 
dorosłych na działania prospołeczne. Cel ten zostanie 
osiągnięty poprzez organizację oraz upowszechnienie 
działań w zakresie wolontariatu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Ilość osób 
zaangażowanych w 
działania wolontariatu 
oraz objętych 
wsparciem  
w jego zakresie 

Wspomaganie działań 
instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób 
fizycznych służących 
rozwiązywaniu 
problemów narkomanii 

Podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy i 
zainteresowań przez społeczność Gminy Dopiewo, 
jest ważnym czynnikiem, który pozwala eliminować 
zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem 
środków psychoaktywnych. Dlatego też 
kontynuowane i promowane będą działania 
podejmowane w ramach kół zainteresowań 
organizowanych przez Gminną  Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Kultury  
Osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zostanie umożliwione korzystanie z 
powyższych zajęć w sposób nieodpłatny. 

 Ilość osób 
korzystających z zajęć 
kół zainteresowań, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem osób 
korzystających z nich  

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej oraz 
szkoleniowej 
w zakresie 
rozwiązywania 
problemów narkomanii, 
w szczególności dla 
dzieci i młodzieży  
 

Istotnym ogniwem, przeciwdziałania uzależnieniom 
na poziomie profilaktyki uniwersalnej jest 
wzmocnienie roli wychowawczej szkoły. Dlatego też 
jej program wychowawczo-profilaktyczny będzie 
zawierać działania oraz programy profilaktyczne 
skierowane do całej społeczności szkolnej. Pozwali 
to na rozszerzenie grupy odbiorców również o 
dorosłych jej członków, rodziców i nauczycieli. 
Podstawowym zadaniem wdrażanych programów 
będzie integracja społeczności szkolnej, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i 
młodzieży oraz nabywanie przez nie niezbędnych 

Placówki oświatowe, szkoły 
Policja 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ilość programów 
profilaktycznych 
posiadających 
ewaluację zewnętrzną, 
realizowanych metodą 
kaskadową ujętych w 
szkolnym programie 
wychowawczo-
profilaktycznym. 
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umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w 
grupie. Ważnym elementem programu będzie 
umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w 
konkursach i olimpiadach szkolnych, których 
zadaniem jest podnoszenie ich ogólnego poziomu 
intelektualnego, a zarazem danie sposobności 
odnoszenia sukcesu.  

Wspomaganie działań 
instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób 
fizycznych, służących 
rozwiązywaniu 
problemów narkomanii 
 
 
 
 
 

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym na 
poziomie uniwersalnym, wymaga podejmowania 
działań integrujących społeczność gminy. Sprzyjać 
temu będzie organizacja festynów, zawodów 
sportowych, uroczystości poświeconych świętom 
zarazem w wymiarze lokalnym jak i 
ogólnonarodowym. Aby jednak wspólna zabawa 
miała oczekiwany konstruktywny charakter, zostaną 
określone jej ramy sprzyjające integracji oraz 
zostanie zachowana dbałość o bezpieczeństwo w 
czasie ich trwania, w taki sposób aby nie stały się one 
miejscem dystrybucji i przyjmowania środków 
psychoaktywnych. Organizowane imprezy staną się 
również miejscem podczas którego prezentowany 
będzie zakres kompetencji oraz możliwości placówek 
pomocowych, oświatowych, służby zdrowia, 
organów ścigania. A także KRPA oraz GZIPPR. 
Pozwoli to na podniesienie świadomości społecznej 
w tym zakresie 

Policja; 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Luboniu  oraz 
fila w Buku; 
Szkoły; 
Przedszkola; 
Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej, Zespół Poradni 
Specjalistycznych 
Organizacje pozarządowe, 
 

Ilość imprez 
ogólnodostępnych  
o charakterze 
sportowym oraz 
rekreacyjnym. 
Wzrost ilości 
zgłaszanych 
odpowiednim 
służbom, przypadków 
związanych  
z zachowaniami 
ryzykownymi, których 
przedmiotem jest 
uzależnienie od 
środków 
psychoaktywnych. 

 Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 

Postawa wychowawcza rodziców, która zamyka się 
pomiędzy kochającą kontrolą a kochającą wolnością, 
jest najbardziej pożądaną ze względu na unikanie 
zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. 
Dlatego też podnoszenie umiejętności 
wychowawczych wśród rodziców, jest jednym z 

 Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Luboniu  oraz 
fila w Buku, Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
  

Ilość działań 
podejmowanych przez 
pracowników 
rejonowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej, 
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rozwiązywania 
problemów narkomanii, 
w szczególności dla 
dzieci i młodzieży,  

priorytetów w zapobieganiu uzależnieniom. W tym 
celu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz jej 
filie będą kontynuowały cyklicznie prowadzone 
zajęcia doskonalące umiejętności wychowawcze dla 
rodziców w ramach programu profilaktycznego 
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” 
Rodzinom wymagającym wsparcia ze względu na 
niskie kompetencje wychowawcze i opiekuńcze 
zostanie zaproponowane wsparcie w postaci 
Asystenta Rodziny. 

których celem jest 
podnoszenie 
umiejętności 
wychowawczych 
rodziców i 
opiekunów; 
Ilość rodzin, którym 
dzięki udzielonemu 
wsparci w postaci 
Asystenta Rodziny 
udało się osiągnąć 
postawione cele. 

 

 

8.2. Profilaktyka selektywna 

Profilaktyka selektywna, wymaga szczegółowego dookreślenia przestrzeni, związanej z zagrożeniem jakie niesie problem uzależnień. Dlatego 

też konieczne jest podjęcie działań, których celem jest wskazanie obszarów oraz osób, zamieszkujących Gminę Dopiewo, w szczególny sposób 

narażonych na zachowania ryzykowne. Brak lub niedostateczna diagnoza prowadzi do wzrostu zagrożeń związanych z przyjmowaniem, 

wytwarzaniem oraz rozpowszechnianiem środków psychoaktywnych. Toteż muszą zostać podjęte działania, których celem jest zwrócenie 

szczególnej uwagi osób zaangażowanych w edukację, wsparcie osób pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych oraz organów ścigania, na 

objawy jakie towarzyszą zachowaniom ryzykownym oraz przestępczym. W związku z tym niezbędne jest podniesienie świadomości i wiedzy na 

temat uzależnień, która pozwoli na rozpoznanie niepokojących symptomów jak również uświadomi konieczność natychmiastowego na nie 

reagowania.  
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Zakres działań 

wynikający z Ustawy o 
Przeciwdziałaniu 

Narkomanii 

Działanie 
 

Realizatorzy Wskaźniki ewaluacji 

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania 
problemów narkomanii,  

 Cyklicznie będą realizowane szkolenia dla 
pracowników merytorycznych oświaty, nauczycieli 
oraz specjalistów zatrudnionych w szkołach, 
przedszkolach, świetlicach opiekuńczo-
wychowawczych z elementami socjoterapii, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Objęci nim zostaną 
również pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS oraz 
Asystenci Rodziny. Ponadto podniesione zostaną 
kwalifikacje w tym zakresie funkcjonariuszy policji; 

Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna w Luboniu oraz fila 
w Buku 
Policja 

Ilość i rodzaj 
szkoleń, którymi 
zostaną objęte 
poszczególne 
instytucje, organy 
oraz służby. 

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej oraz 
szkoleniowej 
 

W celu podniesienia świadomości społecznej w 
zakresie szkodliwości przyjmowania środków 
psychoaktywnych oraz konsekwencji prawnych 
wynikających z ich posiadania, użyczania, 
wytwarzania oraz sprzedawania, w szkołach 
cyklicznie będą przeprowadzone pogadanki i 
szkolenia dla rodziców i opiekunów;  

Policja; 
Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna w Luboniu oraz fila 
w Buku 
 

Rodzaj i zakres 
umieszczonych i 
zrealizowanych   
w ramach Szkolnego 
Programu 
Wychowawczo-
Profilaktycznego, 
działań, warsztatów 
przeznaczonych dla 
rodziców i 
opiekunów. 

Udzielanie rodzinom, w 
których występują 
problemy narkomanii, 
pomocy 

Na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
zostaną utworzone punkty doradcze dla rodziców 
oraz nauczycieli i specjalistów które pozwolą na 
konsultację i ustalenie zasadności podejrzeń 

Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna w Luboniu oraz fila 
w Buku 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ilość porad 
udzielonych w 
ramach 
zorganizowanych 
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psychospołecznej i 
prawnej 

dotyczących przyjmowania przez młodzież środków 
psychoaktywnych, które mogą się rodzić po odbyciu 
szkolenia; Cyklicznie pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej będą podejmowali 
dyżury w podległych sobie placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Dopiewo.  W punktach tych będzie 
również udzielana pomoc prawna. 

punktów doradczych 
dla rodziców oraz 
nauczycieli i 
specjalistów 
zatrudnionych w 
szkołach i 
placówkach 
oświatowych 

Wspomaganie działań 
instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób 
fizycznych, służących 
rozwiązywaniu 
problemów narkomanii 

Osoby zaangażowane w proces edukacji oraz 
wsparcia wypracują standard, który pozwoli na 
szybkie, płynne i efektywne przekazywanie 
niepokojących sygnałów płynących od środowiska 
do przedstawicieli organów ścigania.  

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Policja, Przedstawiciele Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Luboniu oraz fila w Buku, szkół, 
świetlic opiekuńczo-
wychowawczych z elementami 
socjoterapii.  
Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej,  Zespół Poradni 
Specjalistycznych 
 
 

Ilość spraw 
podjętych dzięki 
wykorzystaniu 
procedury 
ułatwiającej 
przepływ informacji 
o zachowaniach 
dysfunkcyjnych oraz 
czynów o 
charakterze 
zabronionym 
związanych z 
uzależnieniem od 
środków 
psychoaktywnych. 
 

Zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób 
zagrożonych 
uzależnieniem; 
Pomoc społeczna 
osobom uzależnionym i 

Ważnym elementem przeciwdziałania zachowaniom 
ryzykownym, jest zapobieganie wykluczeniu 
zawodowemu. Stałe zatrudnienie eliminuje problem 
ubóstwa, jak również przeciwdziała niedostosowaniu 
społecznemu, które pociąga za sobą również problem 
uzależnień i handlu narkotykami. Pozwala również 
na reintegrację osób, które przerwały pracę 
zawodową ze względu na uzależnienie. W tym celu 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 
Powiatowy Urząd Pracy 

Ilość osób, które 
podpisały kontrakt z 
ww. zapisem. 
Ilość osób 
uczestniczących w 
zorganizowanych 
zajęciach. 
Ilość osób, które 
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rodzinom osób 
uzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i 
wykluczeniem 
społecznym i 
integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym 
tych osób z 
wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu 
socjalnego 

podjęta zostanie współpraca z powiatowym Urzędem 
Pracy, która ułatwi osobom trwale wykluczonym 
zawodowo rejestrację oraz uzyskanie wsparcia w 
znalezieniu stałego zajęcia; 
We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 
zostaną opracowane i będą cyklicznie 
przeprowadzane warsztaty dla osób bezrobotnych, 
zagrożonych uzależnieniami od środków 
psychoaktywnych. Ich celem będzie podniesienie 
motywacji wewnętrznej uczestników, poczucia 
własnej wartości oraz umiejętności koniecznych do 
aktywnego poszukiwania pracy. Warunek 
uczestnictwa w warsztatach zostanie umieszczony w 
kontrakcie socjalnym. 
 

dzięki podjętym 
krokom podjęły 
zatrudnienie. 
 

Udzielanie rodzinom, w 
których występują 
problemy narkomanii, 
pomocy 
psychospołecznej i 
prawnej 

Czynnikiem chroniącym dzieci i młodzież przed 
zachowaniami ryzykownymi jest poczucie 
przynależności do rodziny oraz jej stabilizacja. 
Dlatego też troską zostanie objęta zwłaszcza rodzina 
w kryzysie. W tym celu w ramach swoich 
obowiązków będzie poprowadzona przez 
pracowników Rejonowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, terapia rodzinna, której celem jest 
przezwyciężenie zaistniałego kryzysu jak również 
nabycie umiejętności w pełnieniu funkcji 
rodzicielskich; 
Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwi skorzystanie z 
pomocy mediatora. W tym celu przeszkoli 
pracownika, którego zadaniem będzie  pomoc w 
rozwiązaniu sytuacji konfliktowych i spornych 
pojawiających się podczas rozwodu, podziału 
majątku, kwestii opieki nad dzieckiem oraz pomoc 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Luboniu oraz 
filia w Buku; Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Ilość rodzin, 
korzystających ze 
wsparcia w postaci 
terapii rodzinnej 
oraz mediacji 
rodzinnych. 
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prawną. 
 

Prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, 
a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci 
uczestniczących w 
programach opiekuńczo-
wychowawczych i 
socjoterapeutycznych; 
 

Jednym z ważniejszych działań chroniących dzieci i 
młodzież, ze środowisk zagrożonych przed 
zachowaniami ryzykownymi jest możliwość 
uczestniczenia przez nie w zajęciach świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej z elementami 
socjoterapii. Dlatego też będą prowadzone dla dzieci 
i młodzieży zajęcia organizujące czas wolny, 
doskonalące umiejętności funkcjonowania w grupie 
oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej. Dzieci 
będą otrzymywały w czasie zajęć świetlicowych 
posiłek w postaci podwieczorku. 

Świetlice opiekuńczo-
wychowawcze z elementami 
socjoterapii: 
„Grota Marzeń” „Wesoła 
Gromada” -„ Dzieci  z Tęczowej 
Krainy” 

Ilość dzieci 
uczestniczących w 
zajęciach świetlic 

 

8.3. Profilaktyka wskazująca 

Osoby uzależnione wymagają szczególnego wsparcia oraz konsekwencji podejmowanych działań. Ich zaniechanie oraz brak świadomości 

występowania zagrożeń prowadzi do rozprzestrzeniania się zjawiska i nasilenia się przestępczości, której źródłem jest narkomania. Dlatego też 

konieczne jest podjęcie działań, które spowodują wyłonienie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz pozwolą na 

natychmiastową reakcję na zachowania o charakterze przestępczym.  

 
Zakres działań 

wynikający z Ustawy o 
Przeciwdziałaniu 

Narkomanii 

Działania 
 

Realizatorzy Wskaźniki ewaluacji 

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 

Zdrowy styl życia jest jednym z czynników 
chroniących, który pozwala na przeciwdziałanie 
zachowaniom ryzykownym, które są związane z 
używaniem substancji psychoaktywnych. Niestety 

Policja,  
Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej , Zespół Poradni 
Specjalistycznych 

Wyniki działań 
organów ścigania, 
których celem jest 
eliminowanie 
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edukacyjnej oraz 
szkoleniowej 
 
 

jednym z miejsc, które prowokuje do ich 
przyjmowania są siłownie. W celu wzrostu masy 
mięśniowej mężczyźni przyjmują sterydy 
anaboliczne. W celu przeciwdziałania temu zjawisku 
osoby pracujące w siłowniach oraz klubach fitness 
zostaną przeszkolone i uwrażliwione na problem 
przyjmowania sterydów anabolicznych; 
Siłownie oraz kluby fitness zostaną objęte 
szczególnym nadzorem ze strony organów ścigania, 
który uniemożliwi dystrybucję zakazanych środków. 

zjawiska handlu oraz 
przyjmowania 
sterydów 
anabolicznych na 
terenie siłowni oraz 
klubów fitness. 

Zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych 
i osób zagrożonych 
uzależnieniem; 
 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, jest jednym z 
podstawowych zadań, które pozwoli Gminie na 
zmniejszenie zjawiska u osób używających środki 
psychoaktywne oraz wpłynie na proces leczenia osób 
uzależnionych. W tym celu zostanie nawiązana ścisła 
współpraca z  
Poradnią zdrowia psychicznego w Dopiewie oraz 
ośrodkiem leczenia uzależnień w Poznaniu, które 
pozwalą na kierowanie osób wymagających wsparcia 
na terapię. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej PRIMA-MED, Zespół 
Poradni Specjalistycznych 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Luboniu oraz 
filia w Buku 

Ilość. osób, które 
skorzystają z 
leczenia w ramach 
istniejącego i 
nowopowstałego 
ośrodka leczenia 
uzależnień 

Udzielanie rodzinom, w 
których występują 
problemy narkomanii, 
pomocy 
psychospołecznej i 
prawnej; 
 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, 
pozwala na ograniczenie i eliminowanie zagrożenia. 
W tym celu zostanie zorganizowany punkt 
informacyjny w którym będzie dyżurował 
naprzemiennie prawnik i psycholog, udzielając 
wsparcia osobom uzależnionym i ich bliskim. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Ilość porad 
udzielonych w 
zakresie pomocy 
psychologicznej oraz 
prawnej osobom 
uzależnionym od 
środków 
psychoaktywnych 
oraz ich rodzinom. 
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Rozdział IX 
Monitoring 

 

Monitoring prowadzony jest w celu potwierdzenia skuteczności działań ujętych w 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i służy wypracowaniu wniosków i 

priorytetów służących do projektowania gminnej strategii ich przeciwdziałania w 

perspektywie długoletniej. Odbywa się w sposób ciągły poprzez dokonywanie bieżących 

kontroli jakości i rzetelności realizowanych zadań, ścisłą współpracę z ich realizatorami oraz 

analizę i interpretację danych sprawozdawczych przekazywanych gminie.  

Bazą informacji do pomiaru będą dane z instytucji i organizacji, które są 

odpowiedzialne za realizację poszczególnych celów szczegółowych. Podstawą do oceny, 

realizacji założeń Programu będzie zestawienie wskaźników sprzed i po realizacji niniejszego 

dokumentu. 

                Rozdział X 

                                                    Zakładane rezultaty  
 

1. Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów: 

1) objęcie programami profilaktycznymi i edukacyjnymi uczniów szkół podstawowych; 

2) poszerzenie wiedzy z zakresu narkomanii i innych środków zmieniających świadomość 

3) zwiększenie dostępu do informacji z zakresu uzależnień od narkotyków 

2. Program przewiduje monitoring następujących wskaźników: 

1) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych; 

2) liczba zrealizowanych działań edukacyjnych; 

3 )powstanie Centrum Wolontariatu   

3) liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych; 

4) liczba zrealizowanych szkoleń; 

5) liczba osób uczestniczących w szkoleniach; 

6) liczba materiałów edukacyjnych i informacyjnych 

7) liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego 
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Rozdział XI 
Finansowanie programu 

Środki finansowe na realizacje programu stanowią dochody własne pochodzące z wpływów 

z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki 

programu ujmowane są w budżecie Gminy Dopiewo  w rozdziale 85153 w  wys.40.000 zł  

Rozdział XII 
Sprawozdawczość 

Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną część rocznego sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy  Dopiewo. 
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UZASADNIENIE

Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym Gminy Dopiewo.
W celu realizacji tego zadania to jest zadań o których mowa w art.10 ust.1 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Gminy uchwala Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii z uwzględnieniem celów operacyjnych przeciwdziałania narkomanii określonych w
Narodowym programie Zdrowia.
Przyjęty Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w
Gminie Dopiewo.
Obecnie uzależnienie to jest jednym z głównych problemów społecznych, stąd przeciwdziałanie
jego realizuje się na wielu płaszczyznach. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii samorząd realizuje swoje zadania poprzez odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności
przez:
a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
b) udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy psychospołecznej i
prawnej,
c) wspomaganie działań instytucji, organizacji i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii,
d) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych oraz integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025 jest
kontynuacją szeregu działań zainicjowanych w latach ubiegłych zgodnych z kierunkami zawartymi
w aktach prawnych. Jednak główny przedmiot Programu stanowi troska o zdrowie i
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dopiewo.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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