
UCHWAŁA NR XXIII/145/17
RADY GMINY TURAWA

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na lata 
2017 -2021

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 446, ze zm.1)) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz.224 z późn. zm)

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Turawa na lata 2017-2021 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/145/17

Rady Gminy Turawa

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Turawa na lata 2017 - 2021

1. Wstęp

Uzależnienie jest to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których 
zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych uzyskują wyraźną przewagę nad 
innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby.

·Jest to zespół określonych objawów i zachowań, wywołanych nieodpartym pragnieniem przyjmowania 
substancji psychoaktywnych (głód psychiczny).

·Uzależnienie może rozwinąć się w wyniku używania substancji psychoaktywnych.

·Uzależnienie jest przekroczeniem bardzo ulotnej i trudnej do zauważenia granicy między chęcią, która 
wyraża dobrowolność, a przymusem, który całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, 
ale bezpowrotnie. Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje substancji psychoaktywnych, to do końca życia 
pozostaje osobą uzależnioną.

·Uzależnienie jest przewlekłą chorobą centralnego układu nerwowego, która charakteryzuje się okresami 
remisji (abstynencji) i nawrotów.

·Uzależnienie prowadzi do powstania wielu szkód, m. in.: somatycznych,  psychicznych, społecznych.

·Uzależnienie często kończy się śmiercią z powodu następstw zdrowotnych.

·Osoby uzależnione powinny się leczyć.

Współczesne kierunki leczenia uzależnienia to:

·programy tzw. drug free - nastawione na zaprzestanie przyjmowania substancji psychoaktywnych 
i powrót do życia zgodnego z przyjętymi w danej kulturze normami. Podstawową metodą leczenia są 
oddziaływania psychoterapeutyczne; nie stosuje się farmakoterapii uzależnienia. Leczenie może się 
odbywać zarówno w ośrodkach całodobowych, jak i dziennych czy ambulatoryjnych,

· leczenie farmakologiczne , w tym programy substytucyjne. Leczenie w programach substytucyjnych 
polega na długoterminowym stosowaniu leków substytucyjnych (np. metadonu) 
w nadzorowanych programach medycznych. Leczenie to nastawione jest na poprawę zdrowia pacjenta, 
ograniczenie przyjmowania substancji psychoaktywnych, ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych.

Chęć doświadczania odmiennych stanów świadomości od zawsze skłaniała część osób do 
eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Warto zaznaczyć, że brane są tutaj pod uwagę nie tylko 
substancje nielegalne, ale wszelkie środki służące do odurzania się, w tym także te dostępne w oficjalnym 
obrocie. Choć skala występowania problemu odurzania na przestrzeni ostatnich lat i uzależnienia od 
narkotyków wydaje się pozostawać na względnie stabilnym poziomie (z wyjątkiem kanabinoli) zmieniają 
się rodzaje substancji psychoaktywnych, a także wzorce ich przyjmowania. Z analizy badań dotyczących 
używania substancji odurzających, których wyniki przytaczali eksperci, wyłania się obraz 
komplementarnych zjawisk zachodzących w połowie poprzedniej dekady: spadku używania marihuany przy 
jednoczesnym zwiększaniu się zainteresowania dostępnymi wówczas legalnie tzw. dopalaczami. Po 
wprowadzeniu kontroli obrotem dopalaczy nastąpił wzrost używania marihuany (do poziomu wyższego niż 
w 2006 roku), wynikający wprost z potrzeb użytkowników tych środków, do których dostęp został nagle 
drastycznie ograniczony. Równoległym zjawiskiem było jednak stopniowe budowanie przyzwolenia dla 
marihuany w niektórych grupach społecznych, datujące się wcześniej niż wprowadzenie ograniczenia 
obrotu dopalaczami. Miały miejsce, nagłaśniane medialnie, dyskusje o przypuszczalnym braku szkodliwości 
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marihuany, o jej naturalnym pochodzeniu, o możliwych perspektywach legalizacji. W zestawieniu 
z niekorzystnym wizerunkiem dopalaczy, wiele osób mogło zacząć traktować marihuanę jako substancję 
względnie bezpieczną. Wszystko to łącznie zaowocowało wzrostem używania marihuany raportowanym 
w badaniach począwszy od 2010 roku. Młodzież coraz częściej sięga po środki, których stosowanie 
nie wymaga iniekcji ani tzw. „wciągania” (takie zachowania są w opinii młodzieży negatywnie kojarzone 
z narkomanią jako patologią), o krótkotrwałym działaniu, tak by efekty można było łatwo ukryć przed 
otoczeniem. Zdaniem toksykologów, rośnie liczba leków używanych w celach „rekreacyjnych”, mowa jest 
głównie o efedrynie obecnej w wielu środkach OTC. Wymieniano także: benzydaminę, xylometazolin, 
trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe. Popularność konkretnych leków 
zawierających powyższe substancje uwarunkowana jest chwilowymi modami, dyskusjami na forach 
internetowych czy wręcz zwyczajami panującymi w danym, lokalnym środowisku młodzieżowym. Zarazem 
można poczynić obserwację związaną z poziomem komplikacji przygotowania danego leku do zażycia. 
W gronie niedoświadczonych użytkowników popularne są leki niewymagające dodatkowego 
przygotowania. Zdaniem części ekspertów, pojawianie się i rozwój zjawiska używania tzw. „dopalaczy” 
oraz późniejsze działania w kierunku ograniczenia obrotu tymi środkami, miały wpływ na ogólny obraz 
użytkowania substancji odurzających. Szeroki dostęp do – w zasadzie legalnych – środków zmieniających 
świadomość, przyczynił się do upowszechnienia w gronie wielu młodych ludzi nowych wzorców rozrywki 
czy spędzania czasu. Według jednej z hipotez, w momencie odcięcia dostępu do tych substancji, młodzież 
rozpoczęła poszukiwania środków zastępczych, co wielu mogło pchnąć w kierunku leków lub – co jest 
omówione powyżej - marihuany. W ostatnim czasie zaobserwować można niepokojące zjawisko, którego 
zwolennikami najczęściej jest młodzież szkolna, a mianowicie I-doser, czyli pliki muzyczne służące 
zaburzaniu pracy półkul mózgowych. Nowy, niepokojący i najgorzej, że nie budzący podejrzeń sposób 
uzależniania się od stanów obniżonej świadomości, wskutek którego dochodzi do wypadków śmiertelnych. 
Zjawisko to niestety bardzo szybko się rozprzestrzenia, a fora internetowe pełne są opisów jakie pliki 
muzyczne pobrać i jakie mają one oddziaływania na świadomość słuchającego.

Do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Polsce obejmujących m.in. promocję 
zdrowia psychicznego, promocję zdrowego stylu życia, informowanie o szkodliwości środków odurzających 
i substancji psychotropowych oraz działalność interwencyjną, zobowiązane są odpowiednie organy 
administracji rządowej, instytucje przez nie nadzorowane oraz samorządy lokalne. Rodzaj działań 
profilaktycznych realizowanych na terenie danego województwa lub gminy jest określany przez samorząd 
w Wojewódzkim lub Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Problem narkotykowy z perspektywy mieszkańców Gminy Turawa na podstawie diagnozy 
problemów społecznych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o diagnozę problemów 
społecznych na terenie gminy Turawa przeprowadzoną w 2016 roku.

2.1 Problem narkotykowy  z perspektywy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Turawa.

Diagnoza realizowana na terenie gminy Turawa została przeprowadzona wśród uczniów wszystkich szkół 
podstawowych oraz gimnazjum publicznego w Turawie, obejmując 197 uczniów szkół podstawowych i 173 
gimnazjalistów. Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że nie spożywa narkotyków oraz dopalaczy. 
Do zażywania narkotyków i dopalaczy przyznaje się po 3% uczniów szkoły gimnazjalnej, zaś do zażywania 
dopalaczy jedynie 1% ankietowanych uczniów szkoły podstawowej. Mimo tego, że uczniowie deklarują, że 
nie zażywają narkotyków i dopalaczy, to jednak zdobycie takich substancji jest łatwe dla 2% dzieci i 8% 
młodzieży szkolnej (narkotyki) oraz dla 6% dzieci i 8% młodzieży szkolnej (dopalacze). Ponadto uczniowie 
wskazują, że ich rówieśnicy sięgają po alkohol, narkotyki oraz dopalacze najczęściej dla ciekawości, a także 
chęci zaimponowania innym. Jednocześnie uczniowie szkoły gimnazjalnej uważają, że marihuana 
nie powinna być uznawana za narkotyk oraz posiadanie narkotyków nie powinno być karalne. Co więcej 
uważają, że okazjonalne używanie marihuany nie prowadzi do uzależnienia. 15% klas starszych potwierdza, 
że wszystkie narkotyki są bezpieczne, jeżeli używa ich się w odpowiedni sposób, a według 6% klas 
młodszych zażywanie dopalaczy jest bezpieczniejsze dla zdrowia i życia niż zażywanie narkotyków. 
Uczniowie szkoły gimnazjalnej deklarują, że wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy głównie pozyskują 
z telewizji i Internetu oraz ze szkoły. Najczęściej na temat działania i szkodliwości środków 
psychoaktywnych uczniowie rozmawiali z rodzicami i nauczycielami. Temat dopalaczy i narkotyków 
z uczniami podejmował również pedagog lub psycholog szkolny. 18% dzieci i 5% młodzieży szkolnej 
deklaruje, że nikt z nimi nie rozmawiał na ten temat.
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2.2. Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy Turawa.

Badanie ankietowe objęło 100 dorosłych mieszkańców gminy Turawa, w tym 58% stanowiły kobiety, 
42% mężczyźni. Największy odsetek badanych znalazł się w grupie 26-35 lat (29%), 26% jest w grupie 
wiekowej do 25 lat, 19% w grupie 46-55 lat, zaś 15% w grupie 56-65 lat. Pozostały odsetek znajduje, się 
w grupie 36-45 lat (9%) oraz powyżej 65 lat (2%). W przypadku dorosłych mieszkańców problem 
narkotyków i dopalaczy jest zdecydowanie dostrzegalny. 29% przyznaje się do zażywania substancji 
psychoaktywnych, wśród nich 15% ankietowanych zażywa marihuanę, 3% zażywa grzyby halucynogenne, 
po 2% amfetaminę, kokainę, sterydy i dopalacze, a po 1% ekstazy i środki nasenne. Mieszkańcy również 
oceniają, że narkotyki (11%) oraz dopalacze (5%) są łatwo dostępne. Mieszkańcy zażywają substancje 
psychoaktywne dla lepszej zabawy oraz dla towarzystwa. Odpowiedzi respondentów ukazują także pewną 
zależność między zażywaniem dopalaczy i narkotyków przez mieszkańców, a pojawiającymi się w ich 
życiu problemami – zapomnieć o problemach, czy złagodzić stres chce 29% ankietowanych. Ankietowani 
mieszkańcy są również przeciwni aby marihuana była traktowana jako narkotyk (19%). 8% uważa, że 
wszystkie narkotyki są bezpieczne o ile używa się ich w odpowiedni sposób oraz okazjonalne zażywanie 
narkotyków nie prowadzi do uzależnienia (11%). Kolejne 5% ankietowanych wskazuje, że posiadanie 
narkotyków nie powinno być karalne.

3. Cele Gminnego Programu

Głównym przesłaniem Programu jest realizacja celu Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii zawartego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 - ograniczenie 
używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  umożliwia  realizację zarówno  działań 
profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu  gminnym.

Ustawodawca  wskazał zarówno cele i zadania jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,  jak i środki na realizację tych zadań.

Celem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest konstruowanie i realizacja lokalnych zasad 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

1) działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza;

2) leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych;

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;

Cele szczegółowe Programu:

1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez redukowanie dostępu 
i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku 
lokalnym.

2. Kontynuowanie procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu 
fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią 
i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.

3. Współpraca z lokalnym społeczeństwem w zakresie prowadzonych kampanii i przedsięwzięć 
edukacyjnych oraz profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.

4. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy różnych 
instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, 
zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, 
zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

5. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków 
i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje nowoczesnych programów 
profilaktycznych.

4. Zadania własne gminy, w zakresie przeciwdziałania narkomanii :

4.1 Zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem:
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a) udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym 
i ich rodzinom., terapii i rehabilitacji

b) bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w tym:

- prowadzenie zajęć świetlicowych,

- umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez 
rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych wychowawców,

- realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

- koordynacja pracy świetlic działających na terenie gminy dofinansowywanych ze środków 
przeznaczonych na profilaktykę,

- zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć 
świetlicowych,

c) Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz innych placówek podległych gminie, realizujących 
programy pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

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

a) udzielanie rodzinom dotkniętych problemem narkomanii bezpłatnych, specjalistycznych porad 
psychologicznych w działającym Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym,

b) wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów  narkomanii,

c) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym  i integrowanie  ze środowiskiem lokalnym  tych osób.

4.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 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.

a) organizowanie, w miarę możliwości finansowych, w szkołach na terenie gminy, programów 
profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców,

b) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową 
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami,

c) zakup, materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych 
w szkołach. Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, 
informatory, organizowanie promocji filmów i książek, przedstawień teatralnych,

d) dofinansowanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno – wychowawczych,

e) zakup, materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych 
w szkołach. Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, 
informatory, organizowanie promocji filmów i książek, przedstawień teatralnych,

f) organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych 
z narkomanią,

g) współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup 
zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji 
samorządowej,

h) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
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4.4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

a) udzielanie wsparcia organizacyjnego i materialnego organizacjom społecznym oraz osobom fizycznym, 
których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej 
pomocy terapeutycznej,

b) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia 
właściwych warunków lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia tej działalności,

c) nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających 
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

- przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,

- ustalanie, wspólnie z Policją oraz monitorowanie miejsc ewentualnego handlu lub zażywania narkotyków,

d) nawiązanie współpracy z ośrodkami zdrowia i aptekami – pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych 
i farmaceutów oraz dostarczanie materiałów informacyjnych na temat istoty uzależnienia od środków 
psychoaktywnych,

e) zlecanie organizacjom pozarządowym udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej dla uzależnionych 
i ich rodzin, a także pomocy w tym zakresie radcy prawnego, policji, struktur Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej,

f) współpraca i finansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego.

5. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i pomocowej.

Gmina Turawa podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji 
publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii 
a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na 
prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.

Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z niżej wymienionymi instytucjami:

- GOPS,

- służba zdrowia,

- Policja,

- kuratorzy sądowi,

- samorząd gminy,

- organizacje i stowarzyszenia pozarządowe działające na terenie gminy,

- świetlice środowiskowe,

- szkoły podstawowe,

- Gimnazjum Publiczne,

- Ośrodki Leczenia Uzależnień,

- apteki, ośrodki zdrowia,

- firmy szkoleniowe.

6. Źródła finansowania Gminnego Programu:

1. Środki na realizację zadań Gminnego Programu na rok 2017 oraz na kolejne lata pochodzić będą ze 
środków własnych Urzędu Gminy oraz opłat wnoszonych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Kwota na realizację zadań określana jest  corocznie w budżecie Gminy w dziale 851, rozdział 85153, 
w paragrafach 4210 i 4300

7. Sposoby realizacji Gminnego Programu.
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1. Realizacja niniejszego programu nastąpi poprzez :

a) zlecanie realizacji zadań wybranym podmiotom,

b) nadzór nad realizacją zleconych zadań,

c) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji programu,

d) inicjowanie działań zmierzających do redukcji niebezpiecznych zachowań,

e) prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zdrowego stylu życia, informującej rodziców o środkach 
psychoaktywnych dostępnych dla dzieci i młodzieży w bezpośrednim otoczeniu,

2. Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów narkomani zawartych w niniejszym programie prowadzi Pełnomocnik Wójta ds. 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Turawie.
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