
UCHWAŁA NR XXVI/233/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa 
na lata 2021 –2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2020r., poz. 2050), Rada Gminy Dąbrowa, uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na  lata 2021-2025, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/233/21 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
DLA  GMINY DĄBROWA NA LATA 2021-2025 

Wstęp 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa określa lokalną strategię w zakresie 
profilaktyki, zapobiegania i minimalizacji szkód społecznych związanych z problemem narkomanii. Program 
przedstawia sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2020r., poz. 2050). 

Polityka rozwiązywania problemów narkotykowych na terenie gminy prowadzona jest zgodnie 
z kierunkami określonymi w niniejszym programie i stanowi rozszerzenie oraz kontynuacje działań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii z lat poprzednich. 

I. Zjawisko Narkomanii 

Zjawisko nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia od nich stało się w drugiej połowie XX wieku 
problemem społecznym. Narkomania stała się stopniowo problemem medycznym, społecznym 
i kulturowym. Dziś spostrzegana jest jako jednostka chorobowa o złożonym charakterze. W narkomanii, 
w odróżnieniu od choroby alkoholowej, prócz uzależnienia fizycznego oraz psychicznego, występuje także 
uzależnienie społeczne. Trudna jest ocena rzeczywistego zasięgu zjawiska używania narkotyków przez młodzież. 
Zwiększyła się podaż i różnorodność narkotyków na nielegalnym rynku, a tym samym ich dostępność. Zmieniły 
się zarówno wzory używania, jak i rodzaj najczęściej używanych substancji. Narkotyki stały się elementem 
towarzyszącym zabawom młodzieży, czy wspomagają młodych ludzi w nauce. 

Aby zmniejszyć rozpowszechnienie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i innych 
środków zastępczych wśród młodych ludzi, konieczne jest wdrożenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie 
systemu wartości młodzieży i rodzin, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie przekonań 
normatywnych i umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem narkotyków. Konieczne są także 
kompleksowe działania profilaktyczne obejmujące całe rodziny. Zintegrowane działania muszą być adresowane 
zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka, jako oferta wzbogacająca 
wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży, wymaga podjęcia działań ukierunkowanych nie tylko na 
zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia rozumianego całościowo. Jednakże 
najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku 
lokalnym. 

II. Podstawowe cele Programu  

1. Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Dąbrowa. 

2. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez redukcję dostępności do 
substancji narkotycznych, zwłaszcza przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym. 

3. Wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 

4. Wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania substancji psychoaktywnych. 

5. Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 

6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym. 

7. Organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 
a w szczególności z grup podwyższonego ryzyka. 
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III. Zadania Programu  

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

1) współpraca z placówkami służby zdrowia i ośrodkami leczenia uzależnień w zakresie leczenia, rehabilitacji osób 
uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych; 

2) współpraca z Policją, Prokuraturą, Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; 

3) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

4) doposażenie Punktu Informacyjno –konsultacyjnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie w podstawowe materiały biurowe, ulotki i broszurki informacyjno-edukacyjne z zakresu narkomanii; 

5) szkolenia specjalistów - organizowanie i dofinansowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencje 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, pomocy psychologiczno – medycznej, pracy z osobami uzależnionymi, 
współuzależnionymi. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej: 

1) prowadzenie poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie przyczyn sięgania 
po narkotyki oraz ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych używania narkotyków; 

2) szkolenia przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem uzależnień i przemocy domowej; 

3) prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki narkotykowej poprzez rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych (broszur, ulotek, plakatów); 

4) współpraca z Komisariatem Policji, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Placówką Wsparcia Dziennego jak i Placówkami Oświatowymi działającymi na terenie Gminy Dąbrowa 
w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, w tym dofinansowanie zajęć w placówce wsparcia dziennego 

1) współpraca z placówkami oświatowymi oraz placówką wsparcia dziennego  w zakresie realizacji programów 
profilaktycznych/ działania w zakresie edukacji i profilaktyki w placówkach zmierzające do uświadomienia 
skutków zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych skierowane do uczniów i ich rodziców; 

2) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do realizacji programów 
profilaktycznych i profilaktyki środowiskowej; 

3) upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej tj. plakaty, ulotki, broszury; 

4) udział w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych; 

5) promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
(prelekcje, pogadanki, warsztaty, konkursy, spektakle, itp.); 

6) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego 
czasu poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych; 

7) szkolenia przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii; 

8) podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Dąbrowie poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty udziału 
i dojazdu. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
narkomanii 

1) dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych 
i członków ich rodzin; 

2) dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno – terapeutycznego, edukacyjnego podczas zorganizowanych 
form wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień; 
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3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze przeciwdziałania narkomanii; 

4) wspieranie edukacyjno – informacyjne, materialne podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką 
przeciwdziałania narkomanii; 

5) wspieranie i inicjowanie działań związanych z monitorowaniem szkół i okolic przyszkolnych oraz lokali 
gastronomicznych, pod kątem nielegalnej dystrybucji narkotyków. 

IV. Realizatorzy Programu 

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie we współpracy z: 

1) jednostkami organizacyjnymi Gminy Dąbrowa; 

2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się realizacją zadań w zakresie edukacji, 
pomocy społecznej i profilaktyką uzależnień. 

V. Warunki realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 dla Gminy 
Dąbrowa 

Źródłem finansowania programu są w szczególności środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

VI. Postanowienia końcowe  

Wójt przedstawia Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

 

 
 
   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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