
UCHWAŁA NR XIII/71/2015
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 
2016 - 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015r., poz. 1515) w związku z art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy 
Społecznej, Oświaty i Kultury

Rada Gminy Bojszowy
uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 2016 – 
2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady

Marek Kumor
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/71/2015 
Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 30 listopada 2015r. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii 

dla Gminy Bojszowy 

na lata 2016 - 2018 
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Wprowadzenie 

Narkomania (uzależnienie od narkotyków) jest chorobą, na którą może zachorować każda 

osoba eksperymentująca ze środkami zmieniającymi świadomość. Przebieg uzależnienia jest 

bardzo podobny u wszystkich osób nim dotkniętych. Nieleczona narkomania jest chorobą 

postępującą i zagraża życiu. Uzależnienie od narkotyków jest chorobą chroniczną – czyli 

nieuleczalną. Można jednak powstrzymać jej rozwój. 

Narkomania jest przyczyną wielu innych chorób, zaburzeń i problemów emocjonalnych. 

Warunkiem rozwiązania tych dolegliwości jest zaprzestanie zażywania. Kolejnym warunkiem 

poprawy jakości życia osoby uzależnionej jest psychoterapia uzależnienia. 

O narkomanii słyszymy najczęściej w kontekście patologii społecznej czy przestępczości, 

rzadziej myślimy o tym problemie w kategoriach choroby. Jednak, jedynie traktowanie 

uzależnienia od narkotyków jako choroby, pozwala skutecznie pomagać osobom dotkniętym 

tym problemem, jak i ich bliskim. Według definicji, narkomania to zespół zjawisk 

psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków odurzających na 

organizm. Objawia się między innymi, potrzebą przyjmowania, stale lub okresowo, substancji 

odurzającej. Osoba chora robi to w celu zmiany świadomości lub poprawy samopoczucia. 

Wpływa to na zmianę zachowań oraz pogorszenie funkcjonowania we wszystkich sferach 

życia. Wraz z rozwojem uzależnienia następuje coraz większa koncentracja życia wokół 

zażywania – osoba uzależniona poświęca coraz więcej czasu, energii i środków na 

zdobywanie i zażywanie narkotyku. Następuje także wzrost tolerancji – konieczność 

zażywania większych dawek dla osiągnięcia efektu. Zwiększa to szkody wynikające z 

zażywania, lecz nie powstrzymuje to osoby chorej od sięgania po narkotyk. Osoba 

uzależniona stopniowo traci kontrolę nad zażywaniem. 

Choroba ta przyczynia się również do problemów związanych z funkcjonowaniem w 

społeczeństwie, wypycha człowieka z wcześniej ustalonych ról społecznych, powoduje 

zaniedbania w pełnieniu różnych obowiązków oraz uniemożliwia realizację wcześniej 

podjętych celów życiowych. 

Przyczyny uzależnienia są złożone. Ma na nie wpływ, co najmniej, kilka czynników. Zalicza 

się do nich predyspozycje psychiczne, dziedziczne, wpływ środowiska oraz właściwości 
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uzależniające samego narkotyku. Większość osób uzależnionych zaczyna eksperymentować z 

narkotykami w młodym wieku, nie mając świadomości ryzyka i zagrożeń z tym związanych. 

Każdy kto sięga po środki odurzające pierwszy raz nie wierzy, że stanie się ofiarą.  

Ta podstępna choroba przebiega podobnie u wszystkich uzależnionych. Rozwija się i 

postępuje, przechodząc przez kolejne fazy, począwszy od pierwszych eksperymentów, aż do 

chronicznego zażywania i całkowitej destrukcji. Nie leczona prowadzi do całkowitej utraty 

kontroli nad zażywaniem i życiem. Wczesne leczenie narkomanii daje większą szansę na 

zatrzymanie choroby. Terapia pozwala zatrzymać postęp choroby i zdobyć umiejętności 

niezbędne do trzeźwego życia. 
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I. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i jego 

podstawy prawne. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy został opracowany  w 

oparciu o: 

1. Ustawę  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii– t. j. Dz. U. z 

2012r. poz. 124 z późn. zm., 

2. Program przeciwdziałania narkomanii w  województwie śląskim na lata 2011 – 

2016. 

 

Art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi: 

 

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2)  udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

3)  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

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; 

4)  wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5)  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. 
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II. Cele operacyjne Programu 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik 

I. Podniesienie w społeczności lokalnej wiedzy na temat szkodliwości 

i przyczyn narkomanii. 

1.   Podniesienie poziomu wiedzy wśród nauczycieli, pracowników socjalnych 

i innych służb społecznych w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych ze zjawiskiem narkomanii i sposobów pomocy osobom 

zagrożonym narkomanią i ich rodzinom. 

 

2.   Podniesienie stanu wiedzy wśród rodziców, opiekunów prawnych. 

 

3.   Podniesienie stanu wiedzy na temat szkodliwości stosowania środków 

psychoaktywnych, narkotyków wśród dzieci i młodzieży. 

 

4.   Poszerzenie działań edukacyjnych w zakresie zagrożeń narkomanią oraz 

wpływu narkotyków  i innych środków psychoaktywnych (dopalaczy)  na 

rozwój psychofizyczny, stan zdrowia i zagrożenie życia. 

 

 

- liczba wydanych i rozpropagowanych materiałów informacyjnych, 

- liczba zorganizowanych akcji informacyjnych wraz z liczbą odbiorców, 

- liczba szkoleń, warsztatów wraz z liczbą uczestników, 

- liczba przeszkolonych nauczycieli, pracowników socjalnych i innych osób   

            w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

- liczba zajęć profilaktycznych dla rodziców wraz z liczbą uczestników, 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w działaniach objętych Programem,  

 

 

II. Zapewnienie dostępności do pomocy osobom dotkniętym 

i zagrożonym narkomanią oraz ich rodzinom. 

 

1.   Zwiększenie wiedzy na temat skali, struktury zjawiska narkomanii oraz 

zagrożenia narkomanią. 

 

2.   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 

uzależnionych oraz osób zagrożonym uzależnieniem i ich rodzin. 

 

3. Wzrost umiejętności oraz kompetencji zawodowych osób pracujących z 

osobami zagrożonymi narkomanią i uzależnionymi. 

 

 

- liczba programów profilaktycznych przeprowadzonych przez realizatorów    

            Programu wraz z liczbą uczestników, 

- wysokość środków stanowiących dofinansowanie do programów  

             profilaktycznych realizowanych na terenie gminy, 

- liczba udzielonych porad i konsultacji, 

- liczba dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, opiekunów prawnych-  

           uczestniczących w programach profilaktycznych,  

- liczba szkoleń i warsztatów wraz z liczbą uczestników, 

III. Rozwój umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. 

 
- liczba placówek wsparcia dziennego prowadzonych na terenie gminy, 
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Cel operacyjny Wskaźnik 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, 

- liczba warsztatów i programów skierowanych do dzieci i młodzieży, 
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III.  Zadania Programu  
 

Osiągnięciu celów Programu służyć będą określone zadania, podejmowane przez realizatorów Programu. 

Zadania przewidziane do realizacji w ramach celu operacyjnego „Podnoszenie w społeczności lokalnej wiedzy na temat szkodliwości i 

przyczyn narkomanii”. 

 

Lp. 

Zadanie/ 

projekt 

Działania 
Wskaźniki 

Termin 

1. Prowadzenie 

działalności 

informacyjno-

edukacyjnej 

z zakresu 

narkomanii oraz 

używania innych 

środków 

psychoaktywnych 

(dopalacze) 

Opracowanie, przygotowanie oraz rozpowszechnianie materiałów 

informacyjnych na temat zjawiska narkomanii i innych substancji 

psychoaktywnych (dopalacze) oraz form pomocy świadczonej osobom 

uzależnionym i ich rodzinom. 

 

Liczba i rodzaj 

materiałów 

informacyjnych. 

 

I kwartał w latach 2016-2018 
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Lp. 

Zadanie/ 

projekt 

Działania 
Wskaźniki 

Termin 

2. Propagowanie 

programów 

profilaktycznych w 

zakresie 

przeciwdziałania 

narkomanii oraz 

używania innych 

środków 

psychoaktywnych. 

Włączanie się w działania informacyjne i akcje organizowane przez 

KBPN. 

 

Wsparcie finansowe programów. 

 

 

 

Organizowanie i wspieranie imprez, akcji, konkursów, spektakli 

teatralnych, happeningów związanych z profilaktyką narkomanii i innych 

substancji psychoaktywnych (dopalacze). 

 

Rodzaj prowadzonych 

akcji, liczba 

uczestników. 

 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację programów. 

 

 

Liczba imprez i liczba 

uczestników. 

 

Sukcesywnie 

 

3. Wymiana 

informacji z zakresu 

zapobiegania 

narkomanii. 

Zaangażowanie mediów  lokalnych w działalność edukacyjno-

informacyjną. 

 

Organizowanie spotkań integracyjnych podmiotów działających w 

obszarze problemów narkomanii i innych substancji psychoaktywnych 

(dopalacze). 

 

Liczba i rodzaj 

publikacji.  

 

 

 

Liczba spotkań wraz 

z liczbą uczestników. 

Sukcesywnie 

 

4. Prowadzenie 

szkoleń 

podnoszących 

kwalifikacje osób 

realizujących 

zadania z zakresu 

profilaktyki. 

Analiza potrzeb szkoleniowych. 

Organizowanie szkoleń, spotkań, warsztatów, rozwijających wiedzę 

i umiejętności w zakresie problemów narkomani i innych substancji 

psychoaktywnych (dopalacze), dla nauczycieli, wychowawców, 

pedagogów, rodziców, młodzieży, pracowników socjalnych, pedagogów i 

innych osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Liczba szkoleń, 

spotkań, warsztatów 

wraz z liczbą 

uczestników. 

 

Liczba 

zrealizowanych 

programów 

szkoleniowych. 

Sukcesywnie 
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Lp. 

Zadanie/ 

projekt 

Działania 
Wskaźniki 

Termin 

5. Wspieranie 

nauczycieli, 

opiekunów 

prawnych 

i rodziców w 

rozwijaniu działań 

profilaktycznych. 

Pomoc dla placówek  oświatowo, placówek wsparcia dziennego 

nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii i innych 

substancji psychoaktywnych (dopalacze). 

 

 

Konsultacje i zajęcia edukacyjne dla rodziców, opiekunów prawnych. 

 

 

Liczba szkoleń, 

warsztatów dla kadry 

wraz z liczbą 

uczestników. 

 

Liczba udzielonych 

porad 

 

Sukcesywnie 
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Zadania przewidziane do realizacji w ramach celu operacyjnego „Zapewnienie dostępności do pomocy osobom dotkniętym i zagrożonym 

narkomanią oraz ich rodzin”. 

 

Lp. 

Zadanie/ 

projekt 

Działania 
Wskaźniki 

Termin 

1. Promowanie 

działalności 

organizacji 

pozarządowych 

i instytucji 

działających 

w obszarze 

przeciwdziałania 

narkomanii. 

Przygotowanie publikacji i materiałów zawierających informacje o 

instytucjach udzielających bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, 

socjalnej  

 

Zamieszczenie informacji na stronach internetowych realizatorów 

Programu 

 

Liczba publikacji i 

prowadzonych form 

informacji 

 

 

 

 

Stopień 

zainteresowania 

informacjami – liczba 

osób odwiedzających 

strony internetowe 

 

Sukcesywnie 

 

2. Wspieranie 

programów 

profilaktycznych. 

Dofinansowanie szkoleń, kursów, superwizji oraz programów 

specjalistycznych zwiększających kompetencje osób zajmujących się 

terapią i profilaktyką narkomanii. 

 

Liczba 

dofinansowanych 

programów i działań 

wraz z liczbą 

odbiorców 

Sukcesywnie 
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Lp. 

Zadanie/ 

projekt 

Działania 
Wskaźniki 

Termin 

3. Leczenie 

rehabilitacyjno-

readaptacyjne i 

postrehabilitacyjne 

dla osób 

uzależnionych i po 

zakończonym 

leczeniu. 

 

Kierowanie osób uzależnionych do placówek specjalistycznego leczenia w 

systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. 

 

Liczba osób 

skierowanych do 

placówek 

specjalistycznych  

 

Sukcesywnie 

4. Udzielanie pomocy 

i wsparcia rodzinom 

i bliskim, w których 

występują problemy 

związane 

z uzależnieniem od 

narkotyków. 

Konsultacje dla rodzin osób uzależnionych na temat możliwości leczenia. 

 

Udzielanie porad prawnych. 

 

 

Liczba odbytych 

konsultacji oraz 

udzielonych porad.  

 

 

 

Liczba osób 

zgłaszających się po 

pomoc. 

Sukcesywnie 

 

5. Udzielanie 

wsparcia dla osób 

uzależnionych, 

zagrożonych 

uzależnieniem i ich 

rodzin. 

Organizowanie spotkań, warsztatów socjoterapeutycznych oraz 

prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych, zagrożonych 

uzależnieniem i ich rodzin. 

 

Liczba inicjatyw wraz 

z liczbą uczestników. 

Sukcesywnie 
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Lp. 

Zadanie/ 

projekt 

Działania 
Wskaźniki 

Termin 

7. Pomoc społeczna 

osobom 

uzależnionym 

i rodzinom osób 

uzależnionych 

dotkniętych 

ubóstwem 

i wykluczeniem 

społecznym oraz 

integrowanie ze 

środowiskiem 

lokalnym tych 

osób 

z wykorzystywani

em pracy socjalnej 

i kontraktu 

socjalnego. 

Rozeznanie potrzeb, udzielanie pomocy i wsparcia. Liczba rodzin 

zagrożonych 

narkomanią, 

korzystających 

z pomocy społecznej. 

 

Rodzaj i wysokość 

udzielonej pomocy. 

2016 - 2018 
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Zadania przewidziane do realizacji w ramach celu operacyjnego „Rozwój umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży”. 

 

Lp. 

Zadanie/ 

projekt 

Działania 
Wskaźniki 

Termin 

1. Wspieranie 

programów dla 

dzieci i młodzieży, 

stanowiących 

alternatywę wobec 

używania środków 

psychoaktywnych  

Dofinansowania działalności placówek  wsparcia dziennego. 

 

 Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć w czasie ferii zimowych i 

wakacji letnich.  

 

 

Liczba placówek  wsparcia 

dziennego oraz liczba dzieci 

objętych pomocą. 

 

 

Liczba zajęć wraz z liczba 

dzieci w nich 

uczestniczących. 

 

 

 

 

 

2016- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wspieranie 

programów 

profilaktycznych. 

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych, warsztatów 

z zakresu umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Liczba placówek 

prowadzących zajęcia.  

 

Liczba dzieci 

uczestniczących 

w zajęciach. 

 

Sukcesywnie 
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IV. Realizator i partnerzy Gminnego Programu   

         Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 

2016 - 2018 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach. 

 

Partnerami w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojszowach; 

2. Urząd Gminy w Bojszowach; 

3.  Organizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzące działalność pożytku 

publicznego; 

4. Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu; 

5.  Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy; 

6. Ministerstwo Zdrowia; 

7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; 

8. Śląski Urząd Wojewódzki  w Katowicach; 

9. Urząd Marszałkowski  

i inne instytucje zaangażowane w działalność na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania 

narkomanii. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy 
 na lata 2016 – 2018  

 

 

V. Źródła finansowania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Środki finansowe na realizację GPPN będą pochodziły z budżetu Gminy Bojszowy z 

wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  
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