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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GMINIE GOCZAŁKOWICE – ZDRÓJ  

NA LATA 2011 – 2016  

 

WSTĘP 

Narkomania – patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym 

zażywaniem leków ( głównie przeciwbólowych środków narkotycznych ) albo innych środków 

uzależniających.  

Od kilku lat narkomania utraciła swój dotychczasowy charakter dotyczący jedynie wąskiego kręgu 

zbuntowanej młodzieży stając się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i obecnym. Skala zjawiska 

wzrasta, obejmując coraz młodsze osoby, sytuację utrudnia fakt, iż wykrywalność  uzależnienia we 

wczesnym stadium jest sporadyczna ze względu na wielkość stosowanych środków, brak wiedzy 

opiekunów, wielość dostępnych środków i różność sposobów ich przyjmowania. Problem ten staje się 

dzisiaj coraz bardziej powszechny w szkołach, dyskotekach i innych miejscach, w których można  

w sposób łatwy i anonimowy sprzedać czy zażyć narkotyk.  

Z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej  wynika, że obecnie na terenie gminy 

Goczałkowice – Zdrój nie mamy do czynienia z samym problemem nadużywania narkotyków oraz 

potrzebą objęcia osób nadużywających pracą socjalna i terapeutyczną. Obecnie możemy  

o powyższym problemie mówić w skali mikro i w liczbach śladowych . Jednakże jest to stanowisko 

oparte o jedno źródło informacji. W skali regionu nie prowadzi się rejestru danych odnośnie osób 

uzależnionych. Zatem brak takich statystyk powoduje, iż problemy uzależnień, w tym narkomanii i 

nadużywania środków psychotropowych są niezauważalne i rozmyte. Dopiero pojawienie się zjawiska 

w skali makro powoduje zainteresowanie się środowiska i mediów ale w wielu wypadkach może być 

już za późno. 

Po analizie okresu 2006 – 2010 Ośrodek  Pomocy Społecznej  udzielał pomocy w dwóch rodzinach, a 

w samym 2010 roku nie miał w tym zakresie żadnych zgłoszeń. Jednakże, są to dane tylko, jak już 

zostało wspomniane, wycinkowe, co nie oznacza, że możemy w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż w 

Gminie problem narkomanii nie występuje.  Zatem aby zjawisko powyższe nie pogłębiało się, a 

dostępność do środków była sukcesywnie ograniczona możemy przede wszystkim przeciwdziałać 

wprowadzając cały szereg działań związanych z profilaktyką.  

Rozumiemy przez to działania z zakresu:  

• wspierania  rozwoju dzieci i młodzieży,  

• udostępniania osobom potrzebującym możliwości korzystania z konsultacji, pomocy 

psychologicznej, socjalnej, prawnej – dostosowanej do zdiagnozowanego problemu,  



• upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki treściowo dopasowanych do 

grupy odbiorców, 

• koordynowania działań profilaktycznych podejmowanych przez różne gremia społeczne,  

• promocji zdrowego stylu życia,  

• monitoringu problemów i potrzeb oraz aktualizacji strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, 

• szkolenie i doskonalenie osób zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieży i osobom 

dorosłym. 

                                                                                § 1. 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób realizacji przez Gminę 

Goczałkowice - Zdrój zadań  własnych określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii        (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. )  w swych  

założeniach jest spójny z  :  

 

       1)   Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok     

              2011.  

2)   Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.  

               3)   Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 stanowiący  

                      załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie  

                      Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016  

                      ( Dz. U.  Nr 78 poz. 428 )  

4)   Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego( Dz. U. Nr 234 poz.  

       1536 z późn. zm. ) 

 

          2.    Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Wójt  Gminy. 

 

                                                                              § 2. 

Cele programu :  

1. Opóźnienie instancji narkotykowej 

2. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych 

3. Promocja zdrowego stylu życia 

4. Profilaktyka związana z kształtowaniem postaw abstynenckich 

5. Poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób utrzymujących się w terapii  

6. Zredukowanie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z uzależnieniem .  

 

                                                                               



 

                                                                                  § 3. 

 

Zadania Gminy Goczałkowice – Zdrój w zakresie przeciwdziałania narkomanii:  

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniom poprzez: 

 

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udziela się informacji na temat 

możliwości uzyskania przez osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniem pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej, medycznej i reintegracyjnej; 

2) stworzenie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin 

możliwości korzystania z porad psychologicznych; 

3) współpracę z placówkami podstawowej opieki zdrowia i lekarzami pierwszego kontaktu;  

4) współpracę z placówkami leczenia i terapii uzależnień  w zakresie pozyskiwania informacji 

dotyczących możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

5) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży; 

6) bieżące tworzenie i utrzymanie systemu działań profilaktycznych w ramach promocji 

zdrowego trybu życia i kształtowania racjonalnych postaw wobec narkotyków. 

 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej poprzez: 

 

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udziela się członkom rodzin, 

 w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej;  

2) pomoc rodzinom, w których występują problemy narkomanii w dostępie z możliwości 

skorzystania z pomocy psychologicznej; 

3) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w zakresie udzielania 

pomocy prawnej i psychospołecznej.  

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności skierowanej do dzieci i 

młodzieży poprzez: 

1) informowanie, edukowanie oraz szkolenie mieszkańców gminy Goczałkowice – Zdrój, a także 

prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej w odniesieniu do problemu 

narkomanii w ramach posiadanych kompetencji;  

2) upowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią ; 

3) finansowanie realizacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży programów profilaktycznych 

mających na celu zapobieganie narkomanii, w szczególności zajęć sportowo – rekreacyjnych 

dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. 



 

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez: 

           

1) udzielanie merytorycznego wsparcia instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom 

fizycznym podejmującym działania służące rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

2) pośredniczenie miedzy instytucjami zajmującymi się tą działalnością, a osobami 

potrzebującymi tej pomocy;  

3) bieżące propagowanie działalności w/ w instytucji;  

4) podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania  Narkomanii .  

 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez: 

 

1) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom  przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Goczałkowicach  – Zdroju; 

2)  podejmowanie działań na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym osób uzależnionych 

 z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego; 

3) przekazywanie  osobom uzależnionym i członkom ich rodzin informacji dotyczących pomocy 

doraźnej w ramach problemu narkomanii, w tym:  

a) wskazanie ośrodków specjalizujących się w leczeniu uzależnień od środków  

     psychoaktywnych 

b) sporządzanie wniosków do sądu i prokuratury.  

 

                                                                              § 4. 

 

1.  Realizatorzy programu: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2) Placówki Oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej, 

4) Policja, 

5) Organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne podejmujące 

działania na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii, 

6) Parafia Rzymskokatolicka w Goczałkowicach – Zdroju, 

7) Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy i Powiatu , 

8) Sąd Rejonowy oraz Zespół Kuratorski Służby Sądowej w Pszczynie, 

9) Terapeuci uzależnień i psycholodzy,  

10) Punkt informacyjno-konsultacyjny w Goczałkowicach-Zdroju, 

11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 



2. Współpraca podmiotów w ramach realizacji programu opierać się będzie przede wszystkim na : 

1) wymianie informacji w zakresie występowania zjawiska narkomanii na terenie 

gminy Goczałkowice – Zdrój oraz możliwości uzyskania pomocy przez osoby 

uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem oraz członków ich rodzin; 

2) podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych społeczności lokalnej w 

przedmiotowym zakresie w  celu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych 

związanych ze zjawiskiem narkomanii;  

3) udzielaniu oraz korzystaniu ze wsparcia merytorycznego w przedmiocie 

zagadnień dotyczących narkomanii. 

 

 

                                                                                     § 5. 

 

Monitoring i ewaluacja : 

 

1.  Ewaluacja będzie przeprowadzona miesiąc po zakończeniu programu w oparciu o następujące  

     dane: 

              - liczba rozmów przeprowadzonych z pedagogami  

- liczba zorganizowanych pogadanek na temat zagrożeń związanych z zażywaniem     

  narkotyków zorganizowanych w placówkach oświatowych  

- liczba programów profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia w placówkach    

   oświatowych  

-liczba i rodzaj zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży 

- liczba porad udzielonych z tego tytułu w poradnictwie konsultacyjnym  

- ilość podjętych terapii przez mieszkańców 

- ilość osób i forma udzielonej pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym ilość  

   sporządzonych kontraktów socjalnych.  

- liczba przeprowadzonych szkoleń dla osób zajmujących się udzieleniem pomocy osobom  

  uzależnionym .  

- wydatki Gminy na realizacje programu  

- przeprowadzenie co najmniej 1 kampanii edukacyjnej dla lokalnej społeczności  

- liczba artykułów i komunikatów w lokalnych mediach.  

 

     2.  Monitoring prowadzony będzie na bieżąco. Do końca pierwszego kwartału po roku    

          sprawozdawczym kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej będzie przedstawiał Wójtowi Gminy   



           raport z oceny postępu w realizacji Programu. Raport powinien zawierać wnioski i propozycje  

           ewentualnych zmian programu. 

     

      

                                                                                   § 6. 

 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

pozyskane z zewnątrz. Wysokość jest uwzględniana w uchwale budżetowej Gminy na dany 

rok. 

 


