
Sprawozdanie  z realizacji gminnego programu przeci wdziałania narkomanii  

w Gminie Krapkowice  za  2011r.  

 

                          Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Niesie za sobą poważne 

ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakazanych tj. HIV, 

zakażenie wirusem żółtaczki typu B i C, infekcje przenoszone drogą płciową. Narkomania 

wiąże się też z innymi problemami społecznymi takimi jak; ubóstwo, bezrobocie, 

prostytucja, bezdomność oraz inne uzależnienia, wywołuje negatywne następstwa 

kryminalne 

       Z badań wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych 

negatywnych zjawisk społecznych Polsce. Szczególnie narażone na nie są dzieci 

i młodzież, głównie z powodu lekceważenia problemu i panująca modę na zażywanie 

substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu 

używania narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zażywanie substancji 

uzależniających, traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, 

wspomagania przeżyć i doznań.  

      Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne 

zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa.  

 Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu 

lokalnym jest gminny program przeciwdziałania narkomanii.  

    1.    Przeciwdziałanie narkomanii realizowane jest przez: 

• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych. 

• ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. 

• W szczególności zadania te obejmują: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 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. 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

• pomoc społeczną 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.  

 
2. Działania w zakresie zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych 

uzależnieniem.   

 

• Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krapkowicach, przeznacza środki finansowe na działania związane z profilaktyką 

uzależnień. Inicjuje działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  

i zapobiegawczą.  

• Komisja rozpatrzyła 2 sprawy dot. uzależnienia krzyżowego- alkoholowe  

i narkotykowe. 

• Funkcjonujący Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach Oś. XXX 23; 

• udziela informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy 

osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

• Świetlice środowiskowe na terenie gminy rozwijają zainteresowania i organizują 

różne formy spędzania wolnego czasu. Poprzez różne zajęcia, w tym sportowe dają 

alternatywę używkom. Zapewniają opiekę, pomoc w nauce, dożywianie.  

• Szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizują programy 

profilaktyczne.  

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zapewnia pomoc finansową, 

rzeczową, prawną osobom uzależnionym i ich rodzinom.  

• Poradnia Leczenia Uzależnień zapewnia pomoc psychologiczną i psychiatryczną. 

 

 

 

 



• Policja w Krapkowicach wszczęła w pierwszym półroczu 2011 r. 11 dochodzeń 

związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, stwierdzono 96 przestępstw 

z czego  40  przestępstw popełnili nieletni. 

• Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami w zakresie przeciwdziałania  

narkomanii.  

3.  Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w której biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy 

Krapkowice promuje  zdrowy styl  życia wolny od narkotyków i innych używek oraz 

różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach kampanii 

organizowane są w szkołach  imprezy sportowe  i rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży  i dorosłych. Festyny i zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka. Podczas 

festynów oraz imprez organizowanych na terenie gminy realizowane są również 

elementy profilaktyki. 
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