
UCHWAŁA NR XXXVII/292/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 642), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2022 rok, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2022 rok powierza się 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku. 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/292/2021 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE ŻARÓW NA 2022 ROK 

I. INFORMACJE OGÓLNE – DIAGNOZA ZJAWISKA NARKOMANII  

 Narkomania to stałe lub okresowe używanie, w celach innych niż medyczne, środków odurzających 
i psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać albo powstało uzależnienie.  Zmiany 
społeczno - ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się "mody" na używanie 
substancji psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami. Szczególnie niepokojące 
jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób 
mających kontakt ze środkami uzależniającymi. Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe 
i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia. Zmiana 
postaw ludzi sięgających po substancje psychoaktywne oraz zapobieganie negatywnym wpływom otoczenia, 
będących przyczyną ryzykownych zachowań, wymaga prowadzenia długofalowych działań. Zmiany, aby były 
skuteczne, powinny swym zasięgiem obejmować wszystkie elementy otoczenia ludzi: rodzinę, grupę rówieśniczą, 
szkołę, czy społeczność lokalną. Kluczem do większej efektywności działań jest współpraca instytucji 
przeciwdziałających problemom narkomanii. Aby osiągnąć zamierzone cele, w tym ograniczyć 
eksperymentowanie i używanie substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, konieczne jest 
wdrażanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie systemu wartości zdrowia, a także wyuczenie umiejętności 
psychospołecznych chroniących dzieci i młodzież szkolną przed używaniem narkotyków. Podstawę działań dla 
Gminy Żarów w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii, który określa cele, zadania oraz działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, dostosowane do 
aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uwzględnia cele operacyjne Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2021 - 2025.  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok określa lokalną strategię 
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających 
z używania narkotyków,  jak również innych środków psychoaktywnych oraz stanowi on kontynuację wcześniej 
prowadzonych działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii.  

Używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest zatem ocenić rozmiar występowania tego 
zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Bardzo 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 psychoaktywnych. Narkotyki stały się elementem towarzyszącym 
zabawom młodzieży, czy wspomagają młodych ludzi w nauce. Najpełniejsze informacje dotyczące ilości osób 
uzależnionych od narkotyków posiadają instytucje zajmujące się problemem narkomanii. Z danych pozyskanych 
z instytucji, zajmującymi się rozwiązywaniem problemów narkomanii w Gminie Żarów, wynika, iż problemy 
związane z narkotykami nadal wykazywane są jako nieliczne. Komisariat Policji w Żarowie w 2021 r. (stan na 
30.11.2021 r.) wszczął 19 postępowań dotyczących przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, 
natomiast w roku 2020 (stan na 30.11.2020 r.) liczba ta wyniosła 15. Z pomocy terapeuty uzależnień, świadczącego 
dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej w bieżącym roku skorzystało 17 osób (w 2020 roku liczba ta wynosiła 7). 

Monitorowanie zjawiska narkomanii dostarcza podstaw do planowania działań oraz oceny ich skuteczności. 
W 2019 r. w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” 
(ESPAD) zrealizowano audytoryjne badania ankietowe na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół 
gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. 
Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji 
psychoaktywnych. Wyniki badania wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania substancji 
nielegalnych, niż legalnych, zwłaszcza alkoholu i tytoniu. Większość badanych nigdy po substancje nielegalne 
nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość stanowią osoby, które co najwyżej 
eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 21,4% 
młodszych uczniów i 37% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania 
substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest amfetamina (4,2%),a wśród uczniów szkół wyższego 
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poziomu – ecstasy (5,1%). Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest 
używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia marihuanę lub haszysz przetwory konopi na pierwszym 
miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów używa tych środków ponad 16,7% 
uczniów, w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych –29,6%. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 9,0% 
uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,1% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub 
haszyszu. Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej 
rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt. Do problemowych użytkowników marihuany lub 
haszyszu zidentyfikowanych przy pomocy testu przesiewowego zaliczyć można 5,2% gimnazjalistów oraz 6,7% 
uczniów ze starszej kohorty. Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. 
„dopalaczy” jest niższe niż przetworów konopi. Wśród gimnazjalistów 5,2%, a wśród starszych uczniów 5,3% 
używało kiedykolwiek tych substancji. Odsetek gimnazjalistów, którzy sięgali po „dopalacze” w czasie ostatnich 
30 dni przed badaniem wyniósł 2,5%. W starszej kohorcie takich uczniów było 2,2%. Wyniki badań ankietowych, 
pokazują, że w obu grupach wiekowych na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia 
eksperymentowania znajdują się marihuana i haszysz (21,4%wśród gimnazjalistów oraz 37,2% wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych),na drugim leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza (15,1% wśród 
gimnazjalistów oraz 18,3% wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych), a na trzecim miejscu substancje wziewne 
(8,6% wśród gimnazjalistów oraz 6,9% wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Wśród gimnazjalistów co 
najmniej trzyprocentowe rozpowszechnienie osiągnęły jeszcze leki przeciwbólowe w celu odurzania się (6,6%), 
amfetamina (4,2%), ecstasy (3,3%), LSD lub inne halucynogeny (3,2%), metamfetamina (3,0%). Wśród starszych 
uczniów analogiczna lista środków, których używało kiedykolwiek w życiu, co najmniej 3% badanych, obejmuje 
leki przeciwbólowe w celu odurzania się (5,9%), ecstasy (5,1%), amfetaminę (4,7%), LSD lub inne halucynogeny 
(4,2%) oraz kokainę (3,1%). W przypadku większości substancji rozpowszechnienie eksperymentowania jest 
wśród starszej młodzieży podobne lub trochę wyższe niż w młodszej grupie. Tylko do doświadczeń z substancjami 
wziewnymi częściej przyznaje się młodzież ze szkół gimnazjalnych. (www.cinn.gov.pl). 

W 2020 r. Centrum Działań Profilaktycznych na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, 
przeprowadziło diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów z terenu 
Gminy. 

1. DOROŚLI MIESZKAŃCY GMINY: 

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród dorosłych mieszkańców gminy dotyczące osób zażywających 
narkotyki i dopalacze w ich najbliższym środowisku wykazało, że 16% ankietowanych zna jedną taką osobę i taka 
sama grupa respondentów zna maksymalnie 5 osób zażywających narkotyki, 9% ankietowanych odpowiedziało, że 
zna takich osób 10 lub więcej niż 10. 59% ankietowanych twierdziło, że nie zna nikogo, kogo dotyczyłby problem 
zażywania narkotyków.  Kolejne pytanie dotyczyło postrzegania przez mieszkańców dostępu do narkotyków. 44% 
respondentów uważa, że nie wie nic na temat dostępności narkotyków na terenie ich Gminy. Według 32% nabycie 
środków odurzających jest raczej łatwe i nie wymaga to dużego wysiłku, a 13% respondentów stwierdziło, 
że według nich jest to trudne. Z powyższych danych wynika, że dostęp do narkotyków na terenie Gminy Żarów jest 
stosunkowo trudny, a wśród najbliższego otoczenia osób biorących udział w badaniu jest dość mała liczba osób, 
które zażywają tego rodzaju środki. Nie można tutaj wykluczyć tego, że wśród nich są też tacy, którzy znają osoby 
zażywające narkotyki, ale nie wiedzą, że ten problem ich dotyczy. 

2. UCZNIOWIE Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŻARÓW: 

Badania w placówkach oświatowych przeprowadzono przy użyciu internetowego narzędzia CORIGO (forma 
ankiety internetowej dla dzieci i młodzieży). Podstawowym celem przeprowadzonych badań była analiza postaw 
i przekonań wobec substancji psychoaktywnych. 

Uzyskane wyniki pokazują, że kontakt uczniów z narkotykami jest niewielki, szczególnie 
w samej szkole. Tylko znikome przypadki mają wiedzę o osobach rozprowadzających substancje narkotyczne. 
Badanie potwierdziło dość niski kontakt uczniów z tymi środkami – 97% nigdy nie zażyło narkotyku.  Na kolejne 
pytania odpowiedzieli tylko ci uczniowie, którzy przyznali się do tego, że zdarzyło im się zażyć substancji 
uznawanych za narkotyki. Pytanie dotyczyło wieku, w jakim ankietowana młodzież pierwszy raz spróbowała 
narkotyków. Okazuje się, że najczęściej do inicjacji dochodzi w wieku pomiędzy 13 a 15 lat. Takiej odpowiedzi 
udzieliło 7% badanych. Jednak zdecydowana większość uczniów odpowiedziała, że nie pamięta kiedy pierwszy raz 
spróbowała narkotyków.  Najczęstszą przestrzenią do kontaktu z narkotykami, okazują się wakacje i dom (po 
30%), następnie pub (15%) oraz dyskoteka i wagary (po 10%). Największa grupa uczniów przyznaje się do 
zażywania marihuany (18%). W dalszej kolejności znajduje się amfetamina i MDMA (po 16%). Duża grupa, bo 
58%  odpowiedziała “inne”. Następnie młodzież odpowiedziała na pytanie, jak często sięga po narkotyki. Tu 
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większość przyznaje, że było to jednorazowe zachowanie i już tego nie robią. Takiej odpowiedzi udzieliło 61% 
badanych. Niepokojące jest to, że 19% badanych odpowiedziało, że bierze je codziennie. Natomiast na pytanie, jak 
długo młodzież sięga po narkotyki, najczęściej padała odpowiedź “obecnie już nie zażywam”. Takiej odpowiedzi 
udzieliło 84% ankietowanych, 11% badanych przyznało, że "rok i więcej". 9% wszystkich badanych przyznało się, 
że spróbowałoby narkotyki, gdyby nadarzyła się okazja. Pozostali nie wykazują takiego zainteresowania. 
Podsumowując podkreślić należy, że obecnie młodzież w Gminie jest świadoma zagrożeń, jakie niosą narkotyki 
i w większości unika kontaktu z tymi substancjami. 

Powyższe dane wskazują na występowanie zjawiska narkomanii na terenie Gminy Żarów, zatem mając 
świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do 
ograniczenia zażywania i rozpowszechniania narkotyków. 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. Zasadne 
jest także podejmowanie kompleksowych działań profilaktycznych, obejmujących całe rodziny. Zintegrowane 
działania muszą być adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców, pracowników instytucji 
zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii 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. Jednakże najważniejszym elementem 
procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym. 

 Działania zaproponowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nastawione są po 
pierwsze na zapobieganie negatywnym konsekwencjom używania narkotyków, po drugie na pomoc terapeutyczną, 
w tym motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego. Ważnym aspektem jest także ciągłe 
zwiększanie świadomości społeczności lokalnej w kwestii uzależnienia od środków odurzających, uwrażliwienie 
na krzywdę drugiego człowieka, przekonanie jak trudnym problemem jest uzależnienie od substancji 
psychotropowych w rodzinie. Problematyka narkomanii wymaga zatem podejścia interdyscyplinarnego, a wszelkie 
podejmowane w jej ramach działania powinny mieć charakter długofalowy. Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii ma na celu określenie kierunków profilaktyki w zakresie problemów narkotykowych, które już 
występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych. W zakresie przeciwdziałania narkomanii Gmina Żarów 
prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i wychowawczą, skierowaną do dzieci, młodzieży 
i ich rodziców oraz edukację publiczną skierowaną do przedstawicieli różnych zawodów, instytucji 
i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności 
wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków postępowania 
z osobami uzależnionymi oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii pozostaje w ścisłej kooperacji z Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2022 rok oraz Gminną Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2025, a kierunki działań w nim zawarte są zgodne 
z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto Program opracowany został w oparciu o założenia 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025, zawiera także zadania określone w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii, które będą realizowane w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb 
lokalnych. Program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem 
i rozwiązywaniem problemów uzależnień uchwałami Rady Miejskiej w Żarowie. 

II. CELE PROGRAMU: 

 Cel główny: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem narkotyków poprzez 
zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Żarów na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji 
oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

  

III. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU: 

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień, opiera się na systemowości 
i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami 
w tym zakresie. Aby zapewnić skuteczność podejmowanych działań, cele ujęte w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii są kontynuacją zadań podejmowanych w poprzednich latach. Realizacja zadań 
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii obejmuje w szczególności: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych 
uzależnieniem: 
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a) udzielanie nieodpłatnej pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin poprzez świadczenie poradnictwa 
specjalistycznego - finansowanie dyżuru terapeuty uzależnień ds. narkomanii, 

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez 
prowadzenie poradnictwa w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki oraz ponoszenia szkód zdrowotnych 
i społecznych używania narkotyków, szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem 
uzależnień, a także współpracę z Komisariatem Policji w Żarowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

c) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych (np. broszury, ulotki) dla klientów punktu 
konsultacyjnego oraz instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, 

d) doposażenie punktu konsultacyjnego w podstawowe materiały biurowe, wykorzystywane podczas realizacji 
działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

e) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, kursów zwiększających kompetencje osób pracujących na 
rzecz mieszkańców zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, uzależnionych i ich rodzin (m.in. pracowników 
pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, GKRPA) w zakresie przeciwdziałania narkomanii, pomocy 
psychologicznej, pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, 

f) współpraca z palcówkami służby zdrowia, ośrodkami leczenia uzależnień, poradnią terapii uzależnień w zakresie 
leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków oraz współuzależnionych, a także podejmowanie 
współpracy z instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 

2. Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i zagrożonym uzależnieniem: 

a) motywowanie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia 
psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego, 

b) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

c) współpraca z instytucjami pomagającymi osobom uzależnionym, 

d) wspieranie działalności grup samopomocowych, 

e) udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii: 

a) realizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów oraz spektakli profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży oraz rodziców, dostosowanych do potrzeb konkretnej placówki, w tym programów 
rekomendowanych opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych (np. Program Domowych 
Detektywów, Archipelag Skarbów, Debata, Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć), 

b) koordynacja i organizowanie warsztatów, pogadanek profilaktyczno - edukacyjnych, wspieranie i finansowanie 
przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych przez szkoły i inne instytucje np. Komisariat Policji, w zakresie 
edukacji i profilaktyki w szkołach zmierzającej do uświadomienia skutków zażywania narkotyków i innych 
substancji psychoaktywnych, a także promujących zdrowy styl skierowanych do dzieci, młodzieży oraz 
rodziców, 

c) angażowanie się w realizację ogólnopolskich kampanii edukacyjnych oraz kampanii lokalnych, związanych 
z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem problemów społecznych, wynikających z zażywania substancji 
psychoaktywnych np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Dopalacze - powiedz stop, 

d) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy 
Żarów poprzez rozpowszechnianie informacji w postaci ulotek/broszur o substancjach psychoaktywnych 
i uzależnieniu oraz współpracę z lokalnymi mediami w zakresie opracowywania artykułów o problematyce 
narkotykowej, 

e) wspieranie edukacji osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez zakup 
specjalistycznych publikacji i czasopism, 

f) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i konferencji dla przedstawicieli grup 
zawodowych stykających się z problemem narkomanii oraz członków GKRPA, dotyczące przeciwdziałania 
narkomanii, mechanizmów uzależnień oraz wczesnej interwencji, finansowanie rad szkoleniowych dla 
nauczycieli w zakresie symptomów zażywania substancji psychoaktywnych oraz wczesnej interwencji, 
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g) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków oraz różnych form spędzania czasu wolnego 
poprzez inicjowanie działań sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

h) realizowanie działań mających na celu motywowanie do zmiany ryzykownego zachowania, 

i) doskonalenie kompetencji rodziców, kadry pedagogicznej oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 
w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania substancji psychoaktywnych, 

j) kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki narkomanii i ich negatywnych następstw, edukację zdrowotną w zakresie problematyki używania 
substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń związanych z zakażeniem HIV. 

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

a) współpraca służąca przeciwdziałaniu problemom narkomanii poprzez wymianę informacji, konsultacje, wspólne 
inicjatywy na rzecz profilaktyki, w szczególności na rzecz promocji i realizacji działań w tym zakresie, 

b) udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, instytucjom 
i osobom fizycznym dla lokalnych inicjatyw w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom narkomanii, 

c) dofinansowanie zakupu nagród, materiałów edukacyjno - informacyjnych, artykułów biurowych i spożywczych, 
niezbędnych do realizacji działań związanych z problemem uzależnień, profilaktyką oraz promocją zdrowia np. 
konkursy, szkolenia, zajęcia profilaktyczne. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i członkom ich rodzin: 

a) praca socjalna realizowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, 

b) pomoc w integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w tym organizowanie dla rodzin 
zajęć, ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację społeczną poprzez 
zadania realizowane przez OPS w Żarowie. 

IV. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII: 

Koordynatorem i realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2022 rok 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie. Program realizowany będzie przy współpracy: 

- Urzędu Miejskiego w Żarowie 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie, 

- Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żarów, 

- organizacji pozarządowych, 

- szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Żarów, 

- Komisariatu Policji w Żarowie, 

- instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz profilaktyki i przeciwdziałanie narkomanii. 

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Zgodnie z projektem budżetu Gminy Żarów na 2022 rok na realizację działań związanych z Gminnym 
Programem Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono kwotę 30 000 zł. (Dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 
85153 - Zwalczanie narkomanii). Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane będą także na realizację gminnych programów przeciwdziałania 
narkomanii. 

Lp
. 

Treść zadania   Wykonawca 
zadania 

Główne składniki kosztów 
realizacji zadania  

Czas 
trwania 

1 Pomoc osobom uzależnionym od 
narkotyków i zagrożonych 
uzależnieniem oraz członkom ich 
rodzin, zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej np.  

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie 

Zakup ulotek i broszur 
tematycznych, artykułów 
biurowych, zakup 
materiałów w ramach 
kampanii profilaktycznych, 
wynagrodzenie terapeuty ds. 

 
Cały rok  
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narkotyków oraz inne 
koszty związane z realizacją 
zadania.  

2 Prowadzenie profilaktycznej 
działalności edukacyjnej i 
informacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
narkomanii  

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej                  
w Żarowie                  

Koszty związane z zakupem 
usług w zakresie 
realizowanych programów, 
warsztatów, pogadanek i 
spektakli profilaktycznych 
wśród dzieci i młodzieży, 
dofinansowanie szkolnych 
programów 
profilaktycznych, 
podejmowanych działań 
sportowych i rekreacyjnych. 
Koszty związane z zakupem 
materiałów - informacyjno - 
edukacyjnych, artykułów 
biurowych, poczęstunku. 
Inne wydatki wynikające z 
prowadzenia działalności 
profilaktyczno - 
informacyjnej.  

Cały rok  

3 Podnoszenie kompetencji w zakresie 
rozwiązywania problemów 
narkomanii tj. organizowanie i 
finansowanie szkoleń dla osób 
zaangażowanych w realizację zadań 
na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej                  
w Żarowie                  

Koszty wynikające z 
udziału w szkoleniach i 
organizacji szkoleń.  

Cały rok  

4 Wspomaganie działalności podmiotów 
w wykonywaniu zadań związanych z 
przeciwdziałaniem narkomanii.  

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej                  
w Żarowie                  

Koszty według potrzeb  Zgodnie z 
potrzebami  

KWOTA NA REALIZACJĘ POWYŻSZYCH ZADAŃ WYNOSI: 
30 000 złotych 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi podstawę działań związanych 
z przeciwdziałaniem temu zjawisku. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, jakie nakłada 
na gminę ustawodawca, prowadzona jest w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii, 
uwzględniający cele operacyjne dotyczące ograniczenia stosowania substancji psychoaktywnych, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 - 2025. 

W związku z powyższym uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 
2022 rok jest niezbędne i zasadne. 

Sporządziła: 

Marta Łoboda 

starszy specjalista ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
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