
 

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/370/2013 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 19 grudnia 2013r. 

 

 

 

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy       

Komorniki na lata  2014 – 2016 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie Komorniki. 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r  o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.
1
) oraz  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.
2
) Rada Gminy Komorniki uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki  na lata 

2014 – 2016   stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki. 

 

 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki 

mgr Marian Adamski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 Nr 117, poz.678. 

2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz.645; poz.1318. 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIV/370/2013 

RADY GMINY KOMORNIKI  

19 grudnia 2013 

  

 

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy       

Komorniki na lata  2014 – 2016 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie Komorniki. 

 

 

Przeprowadzane wyniki badań ankietowych  na terenie Polski wskazują na stabilizację, a 

nawet na niewielki spadek używania narkotyków. Badania te dotyczą grupy najbardziej zagrożonej 

problemem narkotykowym, a wiec młodzieży szkolnej. Pomimo tego duża część młodzieży i tak 

podejmuje inicjację narkotykową. Dane jakie docierają do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Uzależnień potwierdzają, że problem narkotykowy dotyka również 

młodych mieszkańców gminy Komorniki. Informację pozyskane zazwyczaj w sposób nieformalny 

potwierdzają to. Młodzi ludzie często z chęci spróbowania czegoś nowego, swoistej fantazji 

decydują się na zażycie środków psychoaktywnych. Brak świadomości o skutkach jakie może to 

nieść dla ich organizmu nakazuje podjęcie konkretnych działań, które będą podnosić stopień 

świadomości społecznej każdego człowieka, który stanie przed wyborem czy zażyć, czy odmówić 

przyjęcia narkotyku. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest wzmacnianie systemu wartości 

młodzieży i rodzin, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie przekonań 

normatywnych i umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem narkotyków.  

Wskazać przy tym należy, że osoby używające narkotyków szkodliwie i uzależnione są 

szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Uzależnienie i towarzyszące mu problemy, w tym 

zachowania kryminogenne, bezdomność, wykluczenie z rynku pracy prowadzą do marginalizacji 

społecznej osób uzależnionych. Zapewnienie osobom szkodliwie używającym narkotyków oraz 

uzależnionym dostępu do opieki psychosocjalnej może poprawić ich funkcjonowanie społeczne i 

jakość życia, a także wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.  

Przytoczona argumentacja w pełni uzasadnia przyjęcie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2014 – 2016 będącego załącznikiem do 

Uchwały Rady Gminy Komorniki .  

 

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki 

mgr inż. Jan Broda  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXLIV/370/ 2013 

   Rady Gminy Komorniki  

z dnia 19 grudnia 2013r.  

 

PROGRAM  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

DLA GMINY KOMORNIKI 

NA LATA 2014 - 2016 
 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został zgodnie z treścią ustawy 

o przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz założeniami Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program obejmuje  działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Uzależnień skierowane do społeczności lokalnej gminy Komorniki, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań profilaktycznych wobec  młodzieży.  

 

 

2. OPIS PROBLEMU NARKOMANII NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ 

EWALUACJI i DIAGNOZY. 

 

Komorniki to prężna i rozwijająca się podpoznańska gmina, położona w bezpośredniej bliskości 

Poznania. Na terenie gminy są miejscowości, z których część  rozwija się bardzo dynamicznie, 

część  boryka się z nasilonymi problemami społecznymi.  

Jak i w poprzednich latach uzyskane informacje pochodzą z badań ankietowych uczniów,  

wywiadów, informacji pozyskiwanych od dorosłych. Ostatnie i poprzednie badania pokazują 

utrzymujące się tendencje, ale wyłaniają też nowe kwestie. 

 

1. Zainteresowanie narkotykami jest głównie wpisane w okres rozwojowy młodzieży,  rośnie 

ono wraz z wiekiem uczniów. Warto to brać pod uwagę dobierając formy i treści zajęć 

profilaktycznych, by nieopatrznie  nie budzić tego zainteresowania.  

2. Istnieje potrzeba jeszcze wyraźniejszego podkreślania skutków sięgania po substancje 

psychoaktywne  w odniesieniu do szkód zdrowotnych, społecznych itp., uzmysławiania   

możliwość uzależnienia się.  

3. Używanie substancji psychoaktywnych przez badaną młodzież ma charakter sporadyczny i 

raczej incydentalny  i dotyczy na szczęście wąskiej grupy osób, co nie oznacza, że problem 



należy bagatelizować, bowiem wzrasta ilość sygnałów o nadużywaniu leków, alkoholu, 

dopalaczy. 

4. W ocenie młodzieży praktycznie wszystkie obecne na rynku substancje są dla nich również 

łatwo dostępne – pomimo formalnego, prawnego zakazu, co w przypadku uczniów bywa 

cechą rozwojową (łamanie reguł i zasad), ale sięga po nie niski procent młodzieży, z 

wyjątkiem leków, których źródłem najczęściej są apteczki domowe Problem ze względu na 

skalę i naturę zagrożeń  powinien być wyraźnie eksponowany w działaniach adresowanych 

do rodziców. 

5. Młodzież uważa, że szkoła stwarza możliwości zdobycia wiedzy dotyczącej uzależnień. 

Głównymi formami edukacyjnymi w tym obszarze są: spotkania ze specjalistami i spotkania 

warsztatowe, tematyczne narady klasowe, lekcje przedmiotowe (np. biologia, chemia), 

filmy. 

6. Współczesne pokolenie chętnie korzysta z możliwości, które stwarza we wszystkich 

dziedzinach życia Internet. Niestety sprzyja on również podejmowaniu zachowań 

ryzykownych. Zwiększa on zatem dostępność do narkotyków, pozwala na korzystanie 

dzieciom i młodzieży z materiałów, które edukują młodzież , jednak nie w aspekcie 

świadomości szkodliwego wpływu na organizm człowieka, a raczej unikania kontroli, 

tuszowania eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. 

7. Umiejętności społeczne, których dzieci i młodzież uczy się w szkole wymagają wdrażania w 

życie, w codziennych sytuacjach. Działające grupy Treningu Umiejętności Społecznych 

znacznie poszerzyły ofertę w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji. 

Oprócz treści profilaktycznych uczniowie uczeni są praktycznych umiejętności odmawiania 

i radzenia sobie  z presją grupy oraz w trudnych sytuacjach społecznych.  

8. Dość optymistycznie przedstawiają się deklarowane przekonania na temat swoich 

umiejętności odmawiania. Doświadczenia jednak pokazują, że pod wpływem presji 

rówieśniczej dotrzymanie obietnic danych rodzicom oraz własnych postanowień bywa dla 

młodych ludzi bardzo trudne. Aspekt ten powinien bezwzględnie znajdować się we 

wszystkich ofertach profilaktycznych proponowanych dzieciom i młodzieży. 

9. Ważnym jest fakt zgadzania się dorosłych respondentów z dużą rolą rodziców, a następnie 

szkoły w kształtowaniu oczekiwanych postaw wobec spożycia dostępnych używek. Dlatego 

koniecznym staje się jak najczęstsze włączanie rodziców i dorosłych we wszelkie 

oddziaływania profilaktyczne. 

10. Rodzice widzą w szkole sojusznika, który pomoże im rozwiązać trudne sytuacje w 

wychowaniu dziecka, także te związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Rośnie 

zapotrzebowanie na edukację, podnoszenie świadomości w aspekcie zjawisk zagrażających 

zdrowiu i życiu młodzieży. 



11.  Dorośli mieszkańcy postrzegają zjawisko narkomanii jako zagrażające środowisku 

lokalnemu.  

12. Dotychczasowe zgłoszenia na policję, dotyczące narkotyków, związane były głównie z 

dopalaczami.  

 

3. OBSZARY PROBLEMOWE 

 

Obszar problemowy 1 

Niska świadomość przyczyn i skutków uzależnień. Występujący wciąż niedostateczny poziom 

wiedzy i świadomości dotyczącej problemów uzależnień, występujący często u dorosłych. Mylne 

przeświadczenie młodzieży o niskiej szkodliwości używek.  Wzrasta popularność dopalaczy i 

innych substancji zmieniających świadomość.  

 

Obszar problemowy 2 

 

Umniejszanie wagi problemu narkomanii przez dorosłych – rodzice uważają, że sytuacje związane 

z narkotykami nie dotyczą ich dzieci, więc nie trzeba się tym zajmować. Choć ze środowiska 

napływa coraz więcej nieformalnych sygnałów o ryzykownych formach spędzania czas przez 

młodzież, rozszerzającym się eksperymentowaniu z używkami, rodzice, dorośli mają opór przed 

zgłaszaniem odpowiednim instytucjom dostrzeganych problemów (przerzucanie 

odpowiedzialności). 

 

Obszar problemowy 3 

 

Młodzież nie ma wystarczających umiejętności społecznych, w tym kluczowych umiejętności 

odmawiania,  ma zbyt niskie kompetencje w obszarze komunikacji. Grupa rówieśnicza jest 

autorytetem, jest najważniejszym punktem odniesienia, często chęć eksperymentowania idzie w 

parze z możliwością zaistnienia w grupie, bądź ulegania presji grupy.  Główną potrzebą młodzieży 

jest bycie akceptowanym i dostrzeżonym, młodzież próbuje zaistnieć często nie znając 

alternatywnych, właściwych sposobów osiągnięcia celu. 

 

Obszar problemowy 4 

 

Udogodnienia cywilizacyjne (m.in. nowoczesne technologie) są wyzwaniem dla kształtujących się 

osobowości młodzieży. Uczniowie poświęcają bardzo dużo czasu  na gry komputerowe, portale 

społecznościowe,  wchodzą w ryzykowne relacje wirtualne, przenoszą w ten świat swoje emocje 

i przeżycia, uczniowie szukają alternatyw pozbawionych kontroli dorosłych.. Istnieje potrzeba 



dalszego promowania wśród młodzieży  alternatywnych form spędzania czasu wolnego – sport, 

zajęcia specjalistyczne wynikające z potrzeb młodzieży.  

 

4. CELE PROGRAMU 

 

Cel główny: 

Ograniczenie liczby osób sięgających po narkotyki i dostępu do środków psychoaktywnych. 

Cele szczegółowe: 

1. Dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej uzależnień i kształtowanie umiejętności 

podejmowania decyzji służących zdrowiu oraz bezpieczeństwu człowieka. 

2. Wdrażanie dorosłych w tematykę nasilającego się zjawiska stosowania środków 

psychoaktywnych, kształtowanie postaw odpowiedniego reagowania na problem. 

3. Stwarzanie możliwości uczestnictwa uczniom, członkom społeczności lokalnej, w zajęciach 

kształtujących i doskonalących umiejętności społeczne, kluczowych umiejętności 

odmawiania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

4. Promowanie wśród dzieci i młodzieży  alternatywnych form spędzania czasu wolnego – 

sport, zajęcia specjalistyczne wynikające z potrzeb młodzieży.  

 

5. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 

Cel 

 

Zadanie 

 

Wskaźniki 

 

Odpowiedzial

ni 

 

Realizacja 

 

1. Dostarczenie 

uczniom wiedzy 

dotyczącej 

uzależnień i 

kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania 

decyzji służących 

zdrowiu oraz 

bezpieczeństwu 

człowieka. 

 

 

1.  Realizacja 

programów 

profilaktycznych,  

zajęć edukacyjno – 

profilaktycznych w 

szkołach, świetlicach. 

 

2. Współpraca z Policją 

– organizacja spotkań 

z uczniami – 

konsekwencje prawne 

sięgania po środki 

psychoaktywne. 

 

3. Zorganizowanie 

konkursów dla 

uczniów – tematyka 

przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

 

4. Udział szkół i świetlic 

w  ogólnopolskiej 

kampanii Zachowaj 

trzeźwy umysł. 

 

Odsetek uczniów 

objętych zajęciami ( 

co najmniej 1 raz w 

ciągu roku 

szkolnego ). 

 

 

Odsetek uczestników 

spotkania. 

 

 

 

 

 

Liczba 

zorganizowanych 

konkursów i liczba 

uczestników. 

 

 

Liczba uczniów w 

konkursie, oferta 

zadań realizowanych 

w ramach kampanii 

 

pełnomocnik, 

dyrektorzy 

placówek, 

pedagodzy, 

nauczyciele 

 

Pełnomocnik, 

policja 

 

 

 

 

 

członkowie 

komisji  

 

 

 

 

pełnomocnik, 

pedagog, 

psycholog 

szkolny 

 

1 raz w 

ciągu roku 

 

 

 

 

1 raz w 

ciągu roku 

 

 

 

 

 

Przynajmni

ej raz w 

roku, 

wg potrzeb 

 

 

 

 

IV – XI 

każdego 

roku 



   

 

 

2. Wdrażanie 

dorosłych w 

tematykę 

nasilającego się 

zjawiska 

stosowania 

środków 

psychoaktywnych, 

kształtowanie 

postaw 

odpowiedniego 

reagowania na 

problem. 

 

 

1. Organizacja spotkań  

dla mieszkańców 

gminy, 

doskonalących 

umiejętności 

reagowania w 

sytuacjach trudnych, 

stosowania środków 

psychoaktywnych.  

 

2. Udział gminy w  

kampanii Zachowaj 

trzeźwy umysł . 

 

3. Współpraca z Policją 

– organizacja 

spotkań z rodzicami, 

dorosłymi w zakresie 

działań 

interwencyjnych, 

reagowania społ. 

 

4. Udostępnianie 

materiałów 

specjalistycznych, 

zapoznawanie z 

procedurami . 

 

 

 

 

Liczba 

zorganizowanych 

spotkań, 

sprawozdanie z  ich 

realizacji. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z 

działań w kampanii z 

uwzględnieniem 

udziału  dorosłych. 

 

Liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach. 

 

 

 

 

publikacje, 

przygotowane 

materiały 

 

członkowie 

komisji, 

pełnomocnik 

 

 

 

 

 

 

pełnomocnik, 

placówki 

oświatowe 

 

 

policja 

 

 

 

 

 

 

członkowie 

komisji, 

pełnomocnik, 

psycholog 

 

wg. potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – XI 

każdego 

roku 

 

 

2014 – 2016 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2016 

 

 

3. Stwarzanie 

możliwości udziału 

członkom społ. 

lokalnej  w 

zajęciach 

kształtujących i 

doskonalących 

umiejętności 

społeczne, 

kluczowe 

umiejętności 

odmawiania, 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

trudnych. 

 

 

1. Warsztaty i szkolenia 

cykliczne. 

 

2. Współpraca ze 

szkołami - 

prowadzenie zajęć 

treningu umiejętności 

społecznych. 

 

3. Działalność punktu 

konsultacyjnego – 

pomoc 

psychologiczna. 

 

 

liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach. 

 

Liczba uczniów 

objętych treningiem. 

 

 

Liczba osób 

korzystających ze 

wsparcia. 

 

pełnomocnik 

GKRPAiU 

 

 

pełnomocnik, 

pedagog, 

psycholog z 

danej szkoły 

 

psycholog 

 

wg ustaleń 

 

 

czas 

realizacji 

programu 

 

 

czas 

realizacji 

programu 

 

 

4. Promowanie wśród 

młodzieży  

alternatywnych 

form spędzania 

 

1. Wspieranie szkół i 

innych placówek w 

działaniach – pomoc 

w organizacji zajęć, 

 

oferta zajęć 

dodatkowych 

 

 

 

członkowie 

komisji, 

pełnomocnik 

GKRPAiU 

 

wg potrzeb 

 

 

 



 

 

EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU 

 

1. Monitoring – będzie realizowany w trybie ciągłym przez gminnego pełnomocnika do spraw 

uzależnień. W tym celu pełnomocnik może uzyskiwać  od podmiotów odpowiedzialnych za 

realizacje poszczególnych zadań informacje o postępach realizacji. 

 

2. Ewaluacja – przeprowadzana jest po zrealizowanych zadaniach, ustalonych na konkretne 

lata,  przez pełnomocnika.  

 

3. Wójt zatwierdza ostateczną formie raportu ewaluacyjnego i przekazuje go Radzie Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki 

mgr Marian Adamski 

 

 

czasu wolnego – 

sport, zajęcia 

specjalistyczne 

wynikające z 

potrzeb dzieci  

młodzieży. 

 

 

dofinansowania. 

 

2. Udział gminy  w 

ogólnopolskiej 

kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. 

 

3. Konkurs: projekt dla 

grup przedstawiający 

wybraną, ciekawą dla 

uczniów formę zajęć. 

 

4. Organizacja 

warsztatów 

tematycznych – różne 

formy zajęć,  dla 

dzieci i młodzieży ze 

świetlic, innych osób. 

 

 

 

Sprawozdanie z 

udziału w kampanii. 

 

 

 

Liczba osób 

realizujących 

projekty. 

 

 

 

Liczba uczniów 

korzystających z 

ofert instytucji. 

 

 

pełnomocnik 

 

 

 

 

członkowie 

komisji, 

prowadzący 

świetlice 

 

 

członkowie 

komisji 

 

 

IV – XI  

co roku 

 

 

 

2014 - 2016 

 

 

 

 

1 raz w 

ciągu roku 

 


