
                                                                                             
Uchwała Nr III/16/10 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
 

z dnia 21 grudnia 2010 r. 
 
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice 

                                             na lata 2011 – 2013. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3  ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 
uchwala: 

 
§ 1. 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2011 – 
2013, określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
2. Plan zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2011, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
3. Upoważnia Burmistrza Czechowic-Dziedzic do przesuwania środków pomiędzy zadaniami, ujętymi 
w planie zadań i wydatków, o których mowa w ust. 2. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

 
       Przewodniczący  
       Rady Miejskiej 
 
 
 
              Damian Żelazny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  III/16/10 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  
z dnia  21 grudnia 2010 r. 

 
 

Gminny  
Program Przeciwdziałania Narkomanii 

w Czechowicach-Dziedzicach 
na lata 2011 – 2013 

 
 

Rozdział I 
 
Podstawy prawne:  
 
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.). 
 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1033). 
 
Postanowienia ogólne: 
 
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, ma na celu ograniczenie rozpowszechnienia 

używania narkotyków oraz związanych z tym problemów w Gminie Czechowice-Dziedzice. 
 

2. Program przeciwdziałania narkomanii opracowywany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a jego założenia współgrają z założeniami Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 
3. Gminny Program realizowany jest przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach. 
 

4. Poszczególne zadania programu realizowane będą przez wykonawców wskazanych w planie 
zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Czechowicach-Dziedzicach w 2011 r., stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/16/10 Rady 
Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwalającej niniejszy Program. 
 

5. Ilekroć w niniejszym gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jest mowa o: 
5.1.    ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
         narkomanii; 
5.2.    programie – należy rozumieć przez to gminny program przeciwdziałania  narkomanii     
         w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2011 – 2013; 
5.3.    narkotykach, substancjach psychoaktywnych – należy rozumieć przez to środek   

   wywołujący uzależnienie fizyczne bądź psychiczne oraz zmieniający stan świadomości. 
   Pod tym pojęciem należy również rozumieć tzw. dopalacze;  

 
Rozdział II 

 
1. Charakterystyka gminy 
 

Gminę zamieszkuje 43 250 osób, w tym w mieście: 34 520 osób, w sołectwach: 8 730 osób. 
Wśród ogółu mieszkańców 8 262 osoby to dzieci i młodzież do 18 roku życia. 

 

Na terenie gminy funkcjonują szkoły publiczne placówki oświatowe: 7 szkół podstawowych, 
3 gimnazja , 2 zespoły szkolno – przedszkolne, 2 zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), 
Zespół Szkół Specjalnych oraz 4 szkoły średnie. 
 
 



2. Diagnoza problemu 
 

Z danych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ostatnie wyniki badań 
ogólnopolskich wskazują na stabilizację lub nawet spadek problemu używania narkotyków wśród 
młodzieży szkolnej. W 2007 r. 16% badanej młodzieży (15-16 lat) deklarowało chociaż jednorazowy 
kontakt z marihuaną i haszyszem, a w przypadku amfetaminy 4%. Rozpowszechnienie używania 
narkotyków w Polsce jest niższe niż  w innych krajach UE, z wyłączeniem zażywania leków 
uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza (18% badanych). W przypadku tych środków Polska 
należy do krajów o najwyższym rozpowszechnieniu.  

 
W Gminie Czechowice-Dziedzice w czerwcu 2010 r. została przeprowadzona Diagnoza 

Problemów Uzależnieni i innych Zagrożeń Społecznych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, 
że 14 % szóstoklasistów miało kontakt ze środkami odurzającymi. Do kontaktu ze środkami 
psychoaktywnymi przyznaje się również co 4 uczeń 3 klasy gimnazjum i 33% uczniów drugich klas 
szkół ponadgimnazjalnych.   
 
Wykres 1. .„Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi”.  
 

 

 

Młodzież szkół Czechowic-Dziedzic spostrzega problem zażywania narkotyków przez swoich 
rówieśników jako marginalny. Młodzi ludzie, jeśli już dostrzegają takie zjawisko, to głównie jako 
pojedyncze przypadki. Najczęściej używanym środkiem odurzającym jest marihuana. Towarzyszy 
często temu powszechne przekonanie młodych ludzi o małej szkodliwości tej substancji. Nie jest to 
prawdą, a większość osób biorących groźniejsze środki odurzające zaczynała właśnie od tzw. 
„miękkich narkotyków” (haszyszu i marihuany). Uczniowie wskazywali również środki nasenne 
przyjmowane samodzielnie lub leki  łączone z alkoholem.  

Niepokojący wydaje się wzrost uczniów przyznających się do sięgania po środki odurzające 
w stosunku do badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2008.  

 

Wykres 2. „Kontakt  ze środkami odurzającymi. 

 

 

Odsetek uczniów mających kontakt ze środkami odurzającymi wzrósł we wszystkich grupach 
wiekowych. Jednak, analizując dalej odpowiedzi badanych uczniów pod względem wskazywanych 
przez nich środków odurzających, które używali wyniki te wydają się być znacznie zawyżone a 
niekiedy wręcz nieprawdopodobne. Uczniowie szkół podstawowych wykazywali przyjmowanie bardzo 
drogich środków odurzających takich jak: amfetamina czy kokaina. 
 

Istotną sprawą okazało się również pytanie uczniów o częstotliwość ich kontaktów 
z narkotykami. Obrazuje to poniższa tabela: 
 

 2008 r. 2010 r. 

• KL. VI SP 2 % 14 % 

• KL. III GIMN  14 % 23 % 

• KL. II SZK. PONADGIMN  25 % 33 % 



Czy miałeś kontakt ze środkami odurzającymi: Szk. podst. 
VI kl. 

Gimnazjum 
III kl. 

Szk. 
ponadgimn. 

II kl. 
Kiedykolwiek 14 % 23 % 33 % 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 5 % 12 % 9 % 

W ciągu ostatnich 30 dni 5 % 8 % 6 % 

 

Można przyjąć, że wykazanie przyjmowania narkotyków w ciągu ostatnich 30 dni może 
wskazywać na problemowe używanie substancji bądź nawet uzależnienie od nich, a nie tylko 
eksperymentowanie z nimi.  

 
Młodzi ludzie mają przekonanie, że w narkotyki można najprędzej zaopatrzyć się na 

dyskotece czy w pubie, ale kupno środka odurzającego w innych miejscach też nie nastręcza 
trudności. Oznacza to bezwzględną konieczność poważnego zaciśnięcia kontroli nad 
bezpieczeństwem uczniów w szkołach. Ponadto treści profilaktyczne pojawiają się w programie 
nauczania dopiero w gimnazjum, co jest nieadekwatne do wieku, w którym przeciętny uczeń ma 
z narkotykami kontakt po raz pierwszy. 

 
Rozmiar problemów narkotykowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.   
 

Na rozmiary problemów narkotykowych w Gminie Czechowice-Dziedzice wskazuje również 
analiza danych statystycznych z instytucji i ośrodków udzielających pomocy osobom uzależnionym. 
 

Tabela Nr 1 Działalność Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień  
 
Pacjenci Ośrodka – mieszkańcy Gminy 
Czechowice-Dziedzice 2008 2009 

2010 ( do 
18.08.2010) 

 
Liczba osób uzależnionych 

48 30 14 

Osoby, które podjęły uczestnictwo w spotkaniach 
dla współuzależnionych - 2 1 

 

Mieszkańcy gminy korzystają również z pomocy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. Z terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych mogą 
korzystać dorośli mieszkańcy naszego miasta.   
 
Tabela Nr 2 Działalność SPZOZ w Biesku – Białej 
 
Pacjenci Ośrodka – mieszkańcy Gminy 
Czechowice-Dziedzice 2007 2008 2009 

2010 ( do 
30.06.2010) 

 
Liczba osób uzależnionych 5 3 2 1 
Osoby, które podjęły uczestnictwo w spotkaniach 
dla współuzależnionych - - - - 
Osoby chore na AIDS, nosiciele wirusa HIV 1 1 - - 
 

Również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach często 
w swojej pracy spotykają osoby i rodziny z problemem narkomanii. Tabela Nr 3 wskazuje, że liczba 
uzależnionych i współuzależnionych klientów OPS utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 
 
Tabela Nr 3 
 

2007 2008 2009 
2010 ( do 
30.06.2010) 

Klienci Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Czechowicach-
Dziedzicach K M N K M N K M N K M N 
 
Liczba osób uzależnionych 

1 6 1 1 6 1 1 7 0 1 5 1 



Liczba osób współuzależnionych 
 

2 3 2 2 4 5 2 5 1 4 11 4 

 
K – kobiety, M – mężczyźni, N – nieletni 
 

Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach wynika, że na 
terenie gminy zdarzają się sytuacje zatrzymania osób w związku z posiadaniem narkotyków oraz 
zdarzenia drogowe spowodowane przez będących pod wpływem środków odurzających, jednak są to 
zjawiska w znacznym stopniu mniej spotykane, niż zdarzenia związane z Ustawą o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. 
 

Rozdział III 
 
1. Zasoby umożliwiające realizację Programu: 

 
− Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach (Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom), 
− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
− Ośrodek Pomocy Społecznej, 
− Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, 
− grupy samopomocowe (AA), 
− Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
− poradnie i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, 
− Policja i Straż Miejska, 
− Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „ZATOKA”, funkcjonująca w systemie pomocy 

społecznej, która realizuje programy socjoterapeutyczny, 
− Świetlica Profilaktyczna „U Hildy”, prowadzona przez Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, 
− szkoły gminne, wraz ze szkolnymi świetlicami profilaktyczno – integracyjnymi działające przy 

szkołach 
− Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 z szkolną świetlicą profilaktyczną-integracyjną, działającą 

przy szkole,   
− szkoła katolicka   
− szkoły ponadgimnazjalne, 
− kościoły, 
− organizacje pozarządowe, 
− Miejski Dom Kultury, 
− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
− Miejska Biblioteka Publiczna. 

 
Ponadto mieszkańcy Gminy Czechowice-Dziedzice korzystają z Poradni i punktów pomocy 

mieszczących się na terenie Bielska – Białej. 
 

Rozdział IV 
 
CEL GŁÓWNY: 

Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Czechowice- 
Dziedzice. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 
1. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu rodzin, w których występuje problem 

narkomanii. 
2. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w gminie. 
 
 
 



Rozdział V 
 
Zadania podejmowane dla osiągnięcia celów i sposoby ich realizacji 
 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i zagrożonych uzależnieniem: 
 
Zadanie to będzie realizowane następującymi metodami: 

 
a) wczesne diagnozowanie pacjentów z grup ryzyka przez lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej i udzielanie pacjentom informacji na temat skutków nadmiernego używania 
substancji psychoaktywnych, 

b) udzielanie porad indywidualnych, i prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie lecznictwa 
odwykowego wykraczających poza zakres kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

c) zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów. 
 
Wskaźniki realizacji zadania: 
 
a) liczba osób zgłaszających się do placówek lecznictwa odwykowego, 
b) liczba osób uczestniczących w psychoterapii pogłębionej, 
c) liczba zakupionych materiałów edukacyjnych. 

 
2. Koordynowanie działań w gminie w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

 
Zadanie to będzie realizowane następującymi metodami: 

 
a) diagnozowanie problemu narkomanii (nie rzadziej niż co cztery lata), 
b) ustalenie standardów jakości działań instytucji i organizacji, 
c) współpraca w zakresie opracowywania procedur postępowania w przypadku stwierdzenia 

używania narkotyków dla poszczególnych instytucji w gminie (placówek służby zdrowia, 
szkoły, OPS), 

d) przygotowanie ulotek i informacji o możliwościach i rodzajach dostępnej w gminie i powiecie i 
województwie pomocy dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, 

e) współpraca z Policją  w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 
  

Wskaźniki realizacji zadania: 
 
a) opracowane raporty z przeprowadzonej diagnozy, 
b) liczba przyjętych standardów, 
c) ilość instytucji stosujących procedurę, 
d) liczba wydanych ulotek, 
e) liczba interwencji Policji w związku z łamaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
3. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 
 

Zadanie to będzie realizowane następującymi metodami: 
 

a) utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii w gminie (poradnictwo 
psychologiczno – prawne),  

b) zakup materiałów edukacyjnych, 
c) wspieranie działalności grup samopomocowych osób uzależnionych i ich rodzin. 
 
Wskaźniki realizacji zadania: 
 
a) liczba osób zgłaszających się do Punktu, 
b) liczba zakupionych materiałów. 

 
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. 



 
a) promowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież, 

b) zwiększenie dostępności do zorganizowanych form spędzania czasu wolnego w trakcie 
wakacji i ferii („Akcja Lato”, „Akcja Zima”), 

c) promowanie rodzinnych form spędzania wolnego czasu, 
d) realizacja lokalnych imprez, pikników, festynów, przedsięwzięć, konkursów, przeglądów grup 
artystycznych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (np. Jesienna Szkoła Profilaktyki), 

e) podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemu uzależnienia od narkotyków 
poprzez przygotowanie ulotek,  

f) działania o charakterze edukacyjnym skierowane do rodziców, wychowawców, pracowników 
służby zdrowia, 

g) kampanie informacyjne, 
h) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, 
i) realizacja programów profilaktycznych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych,  
j) działania profilaktyczne adresowane do grup szczególnego ryzyka, 
k) organizowanie szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków dla 
realizatorów programów profilaktycznych oraz innych osób zajmujących się tą problematyką.  
 

Wskaźniki realizacji zadania: 
 
a)  liczba programów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków, 
b)   liczba podmiotów prowadzących programy i przedsięwzięcia profilaktyczne, 
c)   liczba osób uczestniczących w programach i przedsięwzięciach profilaktycznych, 
d)   liczba przeszkolonych osób. 

 
5. Wspomaganie działalności instytucji, podmiotów określonych w art. 3 i art. 11 ust. 3    

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 
Zadanie to będzie realizowane następującymi metodami: 

 
a) powierzanie wykonywania zadań wynikających z programu, 
b) wspieranie wykonywania zadań wynikających z programu, 
c) wymiana informacji. 
 
Wskaźniki realizacji zadania: 
 
a) liczba podmiotów, określonych w art. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących  programy profilaktyczne, 
b) liczba osób uczestniczących w programach.  

 
6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego (zadanie Ośrodka 
Pomocy Społecznej). 

 
Zadanie to będzie realizowane następującymi metodami: 
 
a) udzielanie bieżącej pomocy osobom potrzebującym, 
b) udzielanie informacji o dostępnych miejscach pomocy w gminie. 

 
Wskaźniki realizacji zadania: 
 
a) Ilość osób korzystających z pomocy, 
b) Ilość udzielonych informacji. 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/10 
Rady Miejskiej w Czechowicach -Dziedzicach 
z dnia 21 grudnia 2010 r. 

 
Plan zadań i wydatków 

związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2011 

 

Zadanie  Metoda/sposób realizacji 

koszt 
realizacji 
zadania 
w 2010 r. 

Kto 
obsługuje 
zadania 

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

d) wczesne diagnozowanie pacjentów z grup 
ryzyka przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i 
udzielanie pacjentom informacji na temat skutków 
używania substancji psychoaktywnych, 

 
e) udzielanie porad indywidualnych, i prowadzenie 

zajęć terapeutycznych w zakresie terapii 
wykraczającej poza zakres kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, 

 
f) zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i 

terapeutów. 
 

1 500,00 

zł 

UM,  

Komisariat 

Policji, 

instytucje, 

osoby 

fizyczne, 

2. Koordynowanie działań w gminie 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

a) przygotowanie ulotek i informacji o możliwościach i 
rodzajach dostępnej w gminie, powiecie i 
województwie pomocy dla osób uzależnionych, 
zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, 

 
b) współpraca 

z Policją i Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii, 

 

1 500,00 

zł 

UM, osoby 

fizyczne, 

Komisariat 

Policji, Straż 

Miejska,  

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

a) utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie, 

 

b) zakup materiałów edukacyjnych, 

 

c) wspieranie działalności grup samopomocowych 
osób uzależnionych i ich rodzin. 

 

8 000,00 

zł 

UM, osoby 

fizyczne 

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

a)finansowanie/dofinansowanie realizacji programów 

profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych 

–25 000,00 zł 

 

b) realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów 

kształtujących i doskonalących umiejętności 

interpersonalne, 

 

44 000,00 

zł 

UM, ZOPO,  

jednostki 

organizacyjne, 

instytucje, 

osoby 

fizyczne, 



d) promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzież, 

 

e) zwiększenie dostępności do zorganizowanych 
form spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji i ferii 
(„Akcja Lato”, „Akcja Zima”), 

 

f) promowanie rodzinnych form spędzania wolnego 
czasu, 

 

g) realizacja lokalnych imprez, pikników, festynów, 
przedsięwzięć, konkursów, przeglądów grup 
artystycznych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia 
(np. „Jesienna Szkoła Profilaktyki”, „Mikołajkowa 
Niespodzianka”), 

 

h) podnoszenie świadomości społeczeństwa na 
temat problemu uzależnienia od narkotyków poprzez 
przygotowanie ulotek,  

 

i) działania o charakterze edukacyjnym skierowane 
do rodziców, wychowawców, pracowników służby 
zdrowia, 

 

j) kampanie informacyjne, 

 

k) realizacja programów profilaktycznych w 

świetlicach profilaktyczno – wychowawczych oraz w 

świetlicach profilaktyczno – integracyjnych w szkołach,  

 

l) działania profilaktyczne adresowane do grup 
szczególnego ryzyka, 

 
m) organizowanie szkoleń, konferencji z zakresu 

profilaktyki uzależnień od narkotyków dla realizatorów 
programów profilaktycznych oraz innych osób 
zajmujących się tą problematyką oraz dla mieszkańców 



Gminy. 
 

5. Wspieranie działalności instytucji 
    organizacji pozarządowych 
    służących rozwiązywaniu 
    problemów narkomanii. 

a) zwiększenie dostępności do zorganizowanych form 

spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji, 

 

b) promowanie rodzinnych form spędzania wolnego czasu, 

 

c) finansowanie/dofinansowanie działań profilaktycznych 

i edukacyjnych (szkoleń, konferencji, warsztatów) 

skierowanych do rodziców, wychowawców, pracowników 

służby zdrowia, pracowników pomocy społecznej, 

 

d) kampanie informacyjne, 

 

e) zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu dla mieszkańców gminy a w szczególności 

dla dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka, 

 

f) realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów 

kształtujących i doskonalących umiejętności interpersonalne, 

 

g)  zapewnienie dostępności do różnych form wsparcia dla 

osób używających i ich rodzin, 

 

h) wspieranie różnorodnych form spędzania wolnego czasu 

dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin,  

 

25 000,00 

zł 

podmioty 

określone w 

art. 3 i art. 11 

ust. 3 ustawy 

z dnia 24 

kwietnia 2003 

r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego, 

 

 

6. Pomoc społeczna osobom 
uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym i 
integrowanie ze środowiskiem lokalnym 
tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontaktu socjalnego. 

a) udzielanie bieżącej pomocy osobom potrzebującym, 

 

b) udzielanie informacji o dostępnych miejscach pomocy 

w gminie. 

bez 

kosztów 

OPS 

 

OGÓŁEM 
80 000,00 

zł 

 

 

 
 

 


