
Projekt nr 11

z dnia  5 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR _____ / 2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 r. stanowiącego część 
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. 
poz. 1875)  oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 783 z późn. zm.).

§ 1. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Krapkowice na rok 2018, 
stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-
2025 - jako załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie 
Informacji Publicznych Gminy Krapkowice.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik nr 1 

Do Uchwały nr_______ 

Rady Miejskiej w Krapkowicach 

z dnia 15 grudnia 2017 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Krapkowice na  2018 rok 

stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie 

Krapkowice na lata 2016-2025 

 

 

Wprowadzenie: 

1. Obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii należy do 

zadań własnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 

lipca 2005 r . Zadania programu: 

a. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem. 

b. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i 

prawnej. 

c. 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. 

d. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących  

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

e. 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. Istotą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skoordynowane działania 

skierowane do wszystkich zagrożonych osób narkomanią i minimalizowanie skutków 

narkomanii. Profilaktyka koncentruje się na wspieraniu czynników chroniących (rodzina, 

szkoła) umożliwieniu rozwijania zainteresowań, zdrowego stylu życia. Przeciwdziałanie 

narkomanii opiera się na edukacji, uświadamianiu, wskazywaniu alternatywnych sposobów 

radzenia sobie z trudny mi sytuacjami. 

Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii skoordynowana jest z działaniami 

określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych na 2018r. 
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Planując działania w ramach Gminnego Programu uwzględniono zadania wskazane do 

realizacji przez Narodowy Program Zdrowia. 

 

I. Podstawy prawne Programu 

Ustawy: 

1. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. 

zm.), 

2. z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), 

3. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1390), 

4. z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017r. poz. 1769) 

5. z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1916 z późn. zm.). 

6. z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).  

 

Programy krajowe: 

1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 r.  

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 z dnia 29 

kwietnia 2014 r. 

II. Diagnoza problemów narkotykowych 

1. Do najbardziej popularnych nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce należą 

przetwory konopi indyjskich i w mniejszym stopniu amfetamina. Wskazują na to badania 

terenowe przeprowadzone na przełomie 2014/2015 r. przez Fundację Centrum Badania Opinii 

Społecznej (CBOS). Badania prowadzone były metodą wywiadów kwestionariuszowych, 

realizowanych przez ankieterów w drodze indywidualnych, osobistych kontaktów. Liczba 

zrealizowanych wywiadów wyniosła 1 379. Badania o zasięgu ogólnopolskim prowadzone 

były na reprezentatywnej próbie mieszkańców gospodarstw domowych w wieku 15 i więcej 

lat1. Jak wskazują wyniki badań do kontaktu z tymi substancjami psychoaktywnymi 

kiedykolwiek w życiu przyznało się 16,3% badanych. Pozostałe substancje charakteryzuje o 

wiele niższy poziom rozpowszechnienia. Na drugim miejscu znajduje się amfetamina (1,7%) 

oraz ecstasy (1,7%), następnie kokaina (1,4%) oraz nowe substancje psychoaktywne, tzw. 

dopalacze (1,3%) i LSD (1,3%). Do używania narkotyków kiedykolwiek w życiu przyznało 

się 16,4% badanych, natomiast do używania narkotyków w przeciągu ostatnich 12 miesięcy 

od przeprowadzenia badania przyznało się 4,7% badanych.  

 

Tabela 1. Używanie substancji psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy i w ciągu 

ostatnich 30 dni. 

Substancja* Kiedykolwiek 

w życiu 

W ciągu ostatnich 

12 miesięcy 

W czasie ostatnich 

30 dni 

                                                           
1 „Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy 

występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych”, 2015 r. – projekt 

badawczy zrealizowany przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, współfinansowany ze środków 

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 
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Jakikolwiek narkotyk 16,4% 4,7% 2,2% 

Marihuana lub haszysz 16,3% 4,6% 2,1% 

LSD 1,3% 0,1% 0,1% 

Amfetamina 1,7% 0,2% - 

Grzyby halucynogenne 1,1% 0,3% - 

Ecstasy 1,7% 0,3% 0,2% 

Kokaina 1,4% 0,2% - 

Heroina 0,2% - - 

Metadon 0,1% - - 

„Kompot” - - - 

GHB 0,2% - - 

Sterydy anaboliczne 0,2% 0,2% 0,2% 

Substancje wziewne 0,8% 0,1% - 

Dopalacze 1,3% 0,3% 0,2% 

Inne 0,8% 0,3% 0,1% 

*W trakcie wywiadu pytano o każdą substancję oddzielnie. 

 

Po narkotyki częściej sięgają mężczyźni niż kobiety. Wśród badanych 22,6% 

mężczyzn używało marihuany lub haszyszu, podczas gdy wśród kobiet – 10,5%. W ciągu 

ostatniego roku, częściej po narkotyki sięgały osoby niezamężne/nieżonate (12,4%) niż 

zamężne/żonate (4,8%). Częściej po narkotyki sięgają osoby wychowane w mieście (6,7%) 

niż na wsi (2,7%) oraz osoby niewierzące, niepraktykujące (26%) niż osoby wierzące, 

praktykujące (1,8%). 

2.Skala Problemów Narkotykowych w Gminie Krapkowice  

Liczba ludności w Gminie Krapkowice. W 2016r. gminę zamieszkiwało 22 814 osób. 

Liczba mieszkańców do 18rż. – 3549 osób,  powyżej 18r.ż. – 19265 osób. 

Skalę problemu pokazują dane  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, Policji, Służby 

Zdrowia, Punktu Konsultacyjnego. 

Tabela 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem liczba rodzin 

  

781 810 807 790 791 

W tym: rodziny z 

problemem alkoholowym 

 

Ilość osób w rodzinie 

41 

 

 

46 

63 

 

 

100 

53 

 

 

86 

53 

 

 

77 

50 

 

 

70 

W tym: rodziny z 

problemem narkotykowym 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 
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Ilość osób w rodzinie 0 1 4 5 2 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach oferuje pomoc w formie świadczeń 

pieniężnych, rzeczowych, poradnictwo prawne. 

Punkt Konsultacyjny -udzielono 1 porady dla 1 osoby z uzależnieniem krzyżowym 

(alkoholowym i narkotykowym) 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach. W 2016r. zatrzymano 3 osoby nieletnie 

będące pod wpływem środków odurzających, w tym pod wpływem dopalaczy,  gdzie w 

każdym przypadku zostało skierowane wystąpienie do Sądu Rodzinnego. Wszczęto 26 

postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wobec osób pełnoletnich. 

Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Szkolna w 

Krapkowicach- udzielono pomocy 7 osobom ( uzależnienie krzyżowe). 

Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach – prowadziła terapię dla 

osób z uzależnieniem krzyżowym – 12 osób. 

Tabela 3. Skala problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice ( Dane KPP w Krapkowicach) 

lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba nietrzeźwych osób 

nieletnich zatrzymanych,  

odwiezionych do domów 

rodzinnych 

25 37 26 37 25 11 

Liczba osób zatrzymanych 

do wytrzeźwienia w 

pomieszczeniach 

policyjnych 

16 12 12 16 27 11 

Liczba osób 

przewiezionych do 

wytrzeźwienia do Izby  

Wytrzeźwień w Opolu 

175 191 163 79 128 131 

Liczba nietrzeźwych osób 

doprowadzonych do 

miejsca zamieszkania  

102 100 96 55 38 65 

Źródło: KPP w Krapkowicach 
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III. Cele Programu: 

Cel główny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi. 

Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych. 

 

Cel 1. Działania informacyjne i edukacyjne: 

Edukacja zdrowotna 

a) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do 

różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z 

pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do 

uzależnienia; 

Zadania: 

 udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką 

narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami. 

wskaźniki oceny realizacji zadań 

- ilość kampanii profilaktycznych 

b) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżącą 

aktualizację baz danych i ich udostępnianie; 

Zadania: 

 wydanie informatora na temat placówek pomocowych i placówek leczenia uzależnień na 

terenie Gminy Krapkowice 

wskaźniki oceny realizacji zadań 

- ilość  nakładu informatora 

Cel 2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, w tym: 

a) prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i 

podejmowania interwencji profilaktycznej;  
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Zadania: 

 szkolenie  rad pedagogicznych w szkołach dot. narkomanii w tym dopalaczy, 

 szkolenia pracowników świetlic środowiskowych  

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

- ilość szkoleń  

- ilość osób biorących udział w szkoleniach 

b) szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze 

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, 

specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji i programów 

profilaktycznych i leczniczych; 

Zadania: 

 szkolenie lekarzy, pielęgniarek, położnych, specjalistów terapii uzależnień, pracowników 

pomocy społecznej, psychologów  w zakresie tematyki uzależnień 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

- ilość szkoleń  

- ilość osób biorących udział w szkoleniach 

Cel 3.  Profilaktyka  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w  szczególności dla dzieci i 

młodzieży. 

Profilaktyka prowadzona będzie, odpowiednio do stopnia ryzyka, na  trzech poziomach: 

a. Profilaktyka uniwersalna  

Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów 

profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych 

do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów 

profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka 

używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w 

szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego; 

Zadania: 

 organizowanie i prowadzenie w szkołach  na terenie gminy: programów, warsztatów 

profilaktycznych, programów profilaktycznych rekomendowanych dla dzieci młodzieży, 

nauczycieli oraz  rodziców.  
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Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

-  ilość programów profilaktycznych, 

-  ilość uczniów biorących udział w programach; 

b. Profilaktyka selektywna 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje 

pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym 

ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP 

(np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby) 

Zadania: 

 organizowanie i prowadzenie w szkołach  na terenie gminy: programów profilaktycznych 

rekomendowanych dla dzieci , młodzieży i dorosłych.  

Wskaźniki oceny realizacji zadań 

-  ilość programów profilaktycznych, 

-  ilość uczniów biorących udział w programach 

c. Profilaktyka wskazująca 

 Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki 

wskazującej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do 

jednostek lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób 

używających środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP w sposób szkodliwy, 

w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

Zadania: 

 organizowanie i prowadzenie w szkołach  na terenie gminy programów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży. 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

- ilość programów profilaktycznych, 

- ilość uczniów biorących udział w programach 

Cel 4. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do alternatywnych (bez używek) form 

spędzania wolnego czasu. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i 

innych używek. 

 zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicach środowiskowych 

Id: 05E9B37E-2ECB-4C9F-A7BD-8352FA0F4353. Projekt Strona 7



 inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych związanymi z  działaniami profilaktycznymi  

Zadania: 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

- ilość osób korzystających z zajęć w świetlicach 

- ilość osób biorących udział w imprezach profilaktycznych 

Cel 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

Zadania: 

 prowadzenie konsultacji i porad  dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej 

pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym, poradniach 

leczenia uzależnień; 

 pomoc prawna; 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach; 

 współpraca z Klubem Abstynenta. 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

- ilość konsultacji i porad 

- ilość osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia 

- ilość osób korzystających ze spotkań grup AA i Al.-Anon 

Cel 6. Pomoc społeczna 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.  

Zadania: 

 współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

 udzielenie stosownej pomocy w sytuacjach zdiagnozowanych zgodnie z przepisami 

ustawy o pomocy społecznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach). 

Wskaźniki oceny realizacji zadań 

- Ilość osób korzystających z pomocy prawnej; 

- ilość osób uzależnionych i ich rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej  

IV. Adresaci programu 

 

Adresatami Gminnego Programu narkomanii są: 
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1. mieszkańcy miasta i gminy Krapkowice w zakresie profilaktyki uniwersalnej; 

2. dzieci , młodzież i rodzice w zakresie profilaktyki selektywnej i wskazującej;  

3. osoby i rodziny bezpośrednio dotknięte problemem narkomanii i zagrożone uzależnieniem; 

4. przedstawiciele instytucji i służb realizujących gminny  program przeciwdziałania narkomanii 

w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności. 

V.  Postanowienia końcowe 

 

1. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierza się Ośrodkowi  

Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

2. Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 

zaplanowano  15 000 zł. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii corocznie 

składane jest Radzie Miejskiej do końca lutego każdego roku. 
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Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Nr 9 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 r. stanowiącego część składową strategii
rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2016-2025.

Uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych w jej wstępie w celu realizowania przez
gminę w ramach uchwalonego programu działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
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