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       Załącznik nr 1 
       do uchwały nr XXI / 142 / 07 

Rady Miasta Lędziny 
z dnia 27.12.2007 r.                                                           

                         
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   
na 2008 rok w Gminie Lędziny  

 
 

Podstawy prawne: 
 
1/ Art.18 ust 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
    2001 roku Nr 142, poz.1591) 
 
2/ Art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  
    Nr 179 poz., 1485 z późn. zm.)  
 
 
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, zwany dalej 
Programem”, stanowi integralną cześć „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2006 – 2013”. 
 Pod pojęciem „uzaleŜnienia” uŜywanego dalej w Programie rozumie się 
uzaleŜnienie od narkotyków, środków psychotropowych i innych substancji odurzających. 
 Uwzględniając cele wyŜej wymienionych ustaw i dane uzyskane z Poradni Leczenia 
UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia, Komendy Powiatowej Policji, StraŜy Miejskiej, 
Prokuratury Rejonowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doświadczenia z lat 
poprzednich  Rada Miejska Lędziny postanawia  
wprowadzić w Ŝycie niniejszy Program. 
   

 
Rozdział I 

CELE PROGRAMU 
 

      § 1 
Celem programu jest :  
1. Przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk rodzących uzaleŜnienia. 
2. Zwiększenie wykrywalności problemu przez rodziców i nauczycieli. 
3. Zapewnienie dostępu do pomocy dla osób zagroŜonych uzaleŜnieniem, uzaleŜnionych 

oraz ich rodzin. 
4. Spowolnienie tempa wzrostu liczby osób eksperymentujących z substancjami 

odurzającymi. 
5. Zwiększenie dostępności i skuteczności działań profilaktycznych, edukacyjnych                          

i terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin. 
6. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia bez narkotyków, środków psychotropowych                    

i substancji odurzających. 
7. Upowszechnianie wiedzy na temat uzaleŜnień i ich skutków zdrowotnych                                   

i społecznych. 
8. Stworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki obejmującej zagadnienia uzaleŜnień.  
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§ 2 
 
Podstawowym zadaniem  Programu jest realizacja przez Gminę Miejską Lędziny zadań w 
zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
uzaleŜnienia od narkotyków, środków psychotropowych i substancji odurzających, które 
obejmują w szczególności: 
 
 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od narkotyków, środków psychotropowych i substancji 
odurzających oraz członków ich rodzin poprzez: 

 
a) diagnozowanie problemu uzaleŜnienia od narkotyków i środków psychotropowych i 

substancji odurzających na terenie miasta, 
b) tworzenie moŜliwości zwiększenia dostępności leczenia odwykowego poprzez 

finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych i 
ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy oraz osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 

c) wspieranie szkolenia personelu placówek oświatowych, placówek pomocy 
społecznej, pracowników lecznictwa odwykowego, policji i kuratorów sądowych  z 
terenu miasta Lędziny, 

d) wspieranie i finansowanie działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego                      
dla osób z problemami uzaleŜnienia,  

e) wspieranie działalności Poradni Leczenia UzaleŜnień dla osób uzaleŜnionych od 
narkotyków,  

f) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 
g) tworzenie moŜliwości dofinansowania kolonii, obozów i zajęć terapeutycznych                    

dla rodzin z problemami uzaleŜnień, w szczególności dzieci i młodzieŜy, 
 

h) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

 
 
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzaleŜnienia od narkotyków, 
środków psychotropowych i substancji odurzających pomocy psychospołecznej i 
prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

 
a) diagnozowanie zjawisk: uzaleŜnienia od narkotyków, środków psychotropowych i   

substancji odurzających oraz przemocy domowej, 
b) działania motywujące do podejmowania leczenia odwykowego,  
c) kierowanie osób uzaleŜnionych, dotkniętych przemocą i członków ich rodzin                            

do placówek specjalistycznych, 
d) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz prawnej osobom uzaleŜnionym, 

współuzaleŜnionym - organizowanie grup wsparcia, 
e) współpraca z instytucjami, w zakresie kompetencji których leŜy interwencja                           

i rozwiązywanie problemów osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych od 
narkotyków, środków psychotropowych i substancji odurzających, 

f) udzielanie informacji dla osób uzaleŜnionych od narkotyków, środków 
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psychotropowych i substancji odurzających o placówkach pomocy działających w 
innych gminach. 

 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzaleŜnienia od narkotyków, środków  
psychotropowych i substancji psychoaktywnych w szczególności dla dzieci i 
młodzieŜy poprzez: 

 
a) zapobieganie powstawaniu, rozwiązywanie problemów uzaleŜnienia od narkotyków, 

środków psychotropowych i substancji odurzających w szczególności w odniesieniu 
do dzieci i młodzieŜy, 

 
b) realizacja środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych w oparciu                       

o następujące załoŜenia  merytoryczne: 
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o róŜnym charakterze (sportowych, 

kulturalnych, wyrównawczych) w połączeniu z oddziaływaniami o 
charakterze psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-informacyjnym z 
zakresu profilaktyki uzaleŜnienia od narkotyków, środków psychotropowych i 
substancji odurzających, 

- objęcie działaniami o charakterze profilaktycznym przede wszystkim dzieci ze 
środowisk zaniedbanych wychowawczo i nawiązanie współpracy z rodzicami 
tych dzieci, 

- podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, 
- współpraca róŜnych instytucji i organizacji na rzecz pomocy dzieciom z rodzin   

dysfunkcyjnych, 
- budowanie systemu interwencji poprzez  wybór i realizację programów 

profilaktycznych dla dzieci, młodzieŜy w zakresie uŜywania narkotyków, 
środków psychotropowych i substancji odurzających ze szczególnym 
uwzględnieniem programów profilaktycznych  w formie sportowych zajęć 
pozalekcyjnych, inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych 
skierowanych do dzieci i młodzieŜy, wspieranie i prowadzenie działań 
promujących zdrowy styl Ŝycia, organizowanie lokalnych imprez 
profilaktycznych (sportowych, kulturalnych, artystycznych), zlecanie i 
finansowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 
podejmowanych przez organizacje pozarządowe  w odniesieniu do osób 
uzaleŜnionych, ofiar  i sprawców przemocy oraz członków ich rodzin, pomoc w 
postaci nieodpłatnego udostępniania lokali stanowiących zasoby gminne  na 
rzecz prowadzenia szkoleń, debat, konferencji ujętych w Programie. 

 
4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜące     
rozwiązywaniu problemów uzaleŜnienia od narkotyków, środków  psychotropowych i 
substancji odurzających poprzez:   
 
a) dotowanie zadań wynikających z Programu, 
b) zlecanie wykonania zadań objętych Programem, 
c) organizowanie i współfinansowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania                                    

i przeciwdziałania problemom uzaleŜnienia od narkotyków, środków psychotropowych, 
substancji odurzających i przemocy dla przedstawicieli róŜnych grup zawodowych  i 
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społecznych mających kontakt z problematyką uzaleŜnienia, 
d) organizowanie szkoleń, debat i konferencji dotyczących problemów uzaleŜnienia i 

przemocy domowej oraz zaburzeń rozwojowych i wychowawczych spowodowanych 
uŜywaniem narkotyków , środków psychotropowych i substancji odurzających. 

e) pomoc w zaopatrywaniu róŜnych instytucji i organizacji w materiały edukacyjne 
dotyczące rozwiązywania problemów uzaleŜnienia i przemocy, 

f) organizację i finansowanie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnienia od narkotyków, środków 
psychotropowych i substancji odurzających dla osób realizujących Program. 

 
 

Rozdział II 
ZASOBY LOKALNE 

 
§ 3 
 

Zasoby lokalne -  instytucje , organizacje i grupy środowiskowe prowadzące działalność 
profilaktyczna z zakresu uzaleŜnienia od narkotyków, środków psychotropowych                         
i substancji odurzających: 
 
1. Miejska Biblioteka Publiczna 
 
-  sporządza wykazy fachowej literatury na temat zagroŜeń wynikających z uzaleŜnienia    
od narkotyków, środków psychotropowych i substancji odurzających i zamieszcza je na 
swojej stronie internetowej. 
 
2.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
� podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób 

uzaleŜnionych od narkotyków, środków psychotropowych i substancji odurzających, 
� udziela poradnictwa i wsparcia osobom uzaleŜnionym, ofiarom przemocy i członkom                        

ich rodzin, 
� podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie 

przeciwdziałania zjawisku uzaleŜnienia, 
� prowadzi obsługę i finansuje działalność punktu informacyjno – konsultacyjnego, 
� prowadzi rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, 
� zajmuje się rozeznawaniem i analizą zjawisk rodzących zapotrzebowanie                             

na świadczenia z pomocy społecznej zaspokajające potrzeby osób i rodzin naraŜonych 
na działanie środków powodujących uzaleŜnienia oraz realizuje te świadczenia, 

 
� prowadzi postępowanie w sprawach przyznania pomocy osobom uzaleŜnionym  

i członkom ich rodzin, 
� prowadzi działania w zakresie zapobiegania procesowi marginalizacji i wykluczenia 

społecznego, 
� współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ścigania 

przestępstw ściganych z urzędu i wnioskowania o wgląd w sytuację rodzinną                        
w sytuacji zagroŜenia małoletnich dzieci, 

� podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, 
� w zakresie rozwiązywania problemów społecznych współpracuje z róŜnymi instytucjami 
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i organizacjami społecznymi, 
-  współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym   
 Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, 
-   współpracuje z Poradnią Leczenia UzaleŜnień i Gminna Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
 
-   prowadzi szkolenie pracowników w zakresie pracy z osobami uzaleŜnionymi, 
 
- podejmuje działania o charakterze edukacyjnym nakierowane na dzieci i młodzieŜ. 
 
 
3. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej: 
 
� prowadzi Poradnię Leczenia UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od narkotyków, środków 

psychotropowych i substancji odurzających, 
� opracowuje i realizuje ponadpodstawowe programy terapeutyczne dla osób 

uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych, 
� organizuje obozy terapeutyczne dla pacjentów Poradni i członków ich rodzin. 
 
4.  Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły) 
 
� prowadzą  działalność informacyjną, edukacyjną i profilaktyczną dla dzieci                                   

i młodzieŜy  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
� podejmują działania zmierzające do poprawy stanu świadomości rodziców w zakresie 

zapobiegania i radzenia sobie z problemami uzaleŜnienia od narkotyków, środków 
psychotropowych i substancji odurzających wśród dzieci i młodzieŜy, 

 
� współpracują w rozwiązywaniu problemów uzaleŜnienia od narkotyków, środków 

psychotropowych i substancji odurzających z instytucjami i organizacjami społecznymi 
w zakresie przeciwdziałania zjawisku uzaleŜnienia, 

 
� współuczestniczą w  realizacji zadań określonych w Programie, 
� współpracują z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ścigania 

przestępstw ściganych z urzędu i wnioskowania o wgląd w sytuację rodzinną                        
w sytuacji zagroŜenia małoletnich dzieci, 

� udzielają pomocy dzieciom i młodzieŜy w sytuacjach kryzysowych, 
� zapewniają alternatywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rozrywkę, zajęcia 

sportowe, organizowanie wycieczek, kolonii w ramach których realizowany będzie 
program profilaktyczny. 

 
 
5.  Komenda Powiatowa Policji  
 
� prowadzi działania prewencyjne i interwencyjne w zakresie posiadania i uŜywania 

narkotyków, środków psychotropowych, 
 
-    współpracuje ze szkołami wszystkich szczebli, 
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-   podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie 
    przeciwdziałania zjawisku uzaleŜnienia. 

 
6.  Organizacje pozarządowe i grupy środowiskowe: 
 
- instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne - działają na rzecz profilaktyki, promocji 

zdrowia i rozwiązywania problemów uzaleŜnienia od narkotyków, środków  
psychotropowych i substancji psychoaktywnych 

- Świetlica Parafialna przy Parafii Chrystusa Króla w Lędzinach  prowadzi  działalność  
informacyjną, edukacyjną dla dzieci i młodzieŜy  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
7.  Urząd Miasta:  

 
-  opracowuje preliminarz wydatków i prowadzi obsługę środków pochodzących                           
 z wpływów za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
� prowadzi i finansuje zaopatrzenie róŜnych instytucji i organizacji w materiały 

edukacyjne dotyczące rozwiązywania problemu uzaleŜnienia od narkotyków, środków  
psychotropowych i substancji odurzających, 

� prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie profilaktyki                                    
i rozwiązywania problemów uzaleŜnienia, 

-  organizuje badania i sondaŜe pozwalające stwierdzić aktualny stanu problemu uzaleŜnień 
w mieście, zasobów i efektów podejmowanych działań,  

� organizuje i finansuje imprezy profilaktyczne, szkolenia, konferencje itp , 
� współuczestniczy w realizacji ponad lokalnych programów profilaktycznych                             

(np. Ogólnopolska Kampania  pod nazwą „ NieĆpa”), 
� tworzy bazę informacji na temat miejsc, osób i moŜliwości udzielania pomocy                      

w środowisku lokalnym i poza nim, 
� organizuje konkursy ofert na  realizację zadań określonych w Programie, 
-   wspiera szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w rozwijaniu działań                                       

profilaktycznych, 
� zabiega o tworzenie i poprawę warunków do prowadzenia terapii indywidualnej                   

i grupowej i modernizację programów terapeutycznych, 
� organizuje szkolenia dla osób w zakresie profilaktyki obejmujące problematykę 

uzaleŜnień w szczególności dla: dyrektorów, pedagogów szkolnych, nauczycieli        
świetlic, MOPS, kuratorów sądowych, pracowników urzędu, itd., 

� publikuje na łamach gazety „Lędziny Teraz” i stronach internetowych Urzędu Miasta               
artykuły informujące o szkodliwości narkotyków, środków psychotropowych                         
i substancji odurzających. 

 
Rozdział III 

ZASADY REALIZACJI FINANSOWANIA PROGRAMU 
 

§ 4 
 
Podstawowe źródło finansowania zadań wynikających z Programu stanowią dochody                        
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z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu w 2008 roku. 
Kwota środków zaplanowanych w budŜecie Miasta na realizację wyŜej wymienionego 
Programu w 2008 roku wynosi 45.000,- zł w tym 8.000,-zł jako dotacja.  
    

§ 5 
 
Dysponenci środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku: 
 
1. Miejska Biblioteka Publiczna 
� prowadzi obsługę w zakresie udostępniania fachowej literatury dotyczącej uzaleŜnienia 

od narkotyków, środków  psychotropowych i substancji psychoaktywnych, 
� uaktualnia zamieszczony wykaz fachowej literatury na swoich stronach internetowych. 
 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
- szkolenie pracowników i wychowawców Świetlicy Socjoterapeutyczna, 
 
- realizacja autorskich programów terapeutycznych. 

 
3. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 

 
� środki na dofinansowanie dodatkowych programów terapeutycznych, 
� środki na doposaŜenie Poradni Leczenia UzaleŜnień i Współuzaleznienia, 
� środki na szkolenie personelu w zakresie rozpoznawania i  przeciwdziałaniu      

problemom uzaleŜnienia od narkotyków, środków psychotropowych i substancji      
odurzających. 

 
      
4. Placówki oświatowe (przedszkola, szkoły) 
� środki na realizację szkolnych programów profilaktyki uzaleŜnień                                     

i przeciwdziałania przemocy, 
 
-    zakup spektakli profilaktyczno- wychowawczych, 
 
- organizacja warsztatów dla II klas gimnazjalnych z zakresu umiejętności      

psychospołecznych, 
 
-  organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu w ramach których      

realizowany będzie program profilaktyczny. 
 
5. Urząd Miasta  
� środki na dofinansowanie zakupu materiałów i usług  edukacyjnych dla instytucji 

realizujących Program, 
� środki na obsługę imprez profilaktycznych, konferencji, szkoleń i spektakli 

profilaktycznych, 
� środki na prowadzenie badań stanu uzaleŜnień i przemocy na terenie miasta, 
� środki na dofinansowanie działalności na rzecz wykluczonych społecznie, (zgodnie               

z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym), 
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-     środki na działalność Poradni Leczenia UzaleŜnień, 
� środki na dofinansowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych realizowanych 

przez Poradnię Leczenia UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia, Izbę Wytrzeźwień w Tychach, 
placówki oświatowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe w tym dla 
Świetlicy Parafialnej działającej przy Parafii Chrystusa Króla w Lędzinach. 

   
§ 6 

 
Finansowanie i realizacja programu. 
 
1. Finansowanie zadań wynikających z Programu odbywać się będzie na zasadach 

określonych w art. 18² ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                           
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U z 2007r. Nr 70, poz. 473                              
z późn. zm.) w oparciu o zatwierdzony plan wydatków. 

 
2. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok w Gminie 

Lędziny koordynuje Pełnomocnik Burmistrza Miasta Lędziny ds. Alkoholowych              
i Narkomanii. 

 
§ 7 

 
Monitoring Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
1. Monitorowanie wszystkich obszarów gminnego programu poprzez : 
� profilaktykę szkolną, środowiskową dot. uzaleŜnienia od narkotyków, środków 

psychotropowych i substancji psychoaktywnych; 
� lecznictwo odwykowe; 
� edukację publiczną. 
   
2. Dokonywanie analizy zjawiska uzaleŜnienia alkoholowego, przemocy w rodzinie i  
    występujących w związku z tym problemów oraz ich zmienności w czasie.  
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
 
Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok w Gminie 
Lędziny  i prowadzonych działań profilaktyczno - naprawczych. 
 
1. W trakcie realizacji w/w programu będzie on podlegał okresowej ewaluacji. Ewaluacja 

odbywać się będzie kaŜdorazowo po zakończonym roku realizacji programu w terminie 
do 30 stycznia następnego roku przez cały okres realizacji programu. 

 
2. Ewaluacja będzie dokonywana na podstawie : danych z monitorowania programu, 

analizy kosztów realizacji programu, analizy dokumentacji z realizacji programu 
wyników działań kontrolnych oraz przeprowadzonych badań (w formie wywiadów, 
kwestionariuszy, opinii, ankiet, obserwacji). 
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3. Wyniki z ewaluacji programu będą kaŜdorazowo przedstawiane Radzie Miasta, 

społeczeństwu gminy poprzez BIP, a takŜe ma stronie internetowej miasta oraz w wersji 
skróconej w gazecie lokalnej. 

 


