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MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

DLA MIASTA SOCHACZEWA NA ROK 2017 

§ 1 Wprowadzenie 

 

Narkomania stanowi poważny problem społeczno-cywilizacyjny, stanowiący ogromne 

wyzwania dla większości społeczeństw, państw oraz ich rządów. Skala i narastający poziom 

upowszechniania środków psychoaktywnych ma wielorakie przyczyny, a szkody 

spowodowane używaniem narkotyków mają negatywny wpływ na szereg dziedzin życia 

społecznego i gospodarczego. Z tego też względu, należy dążyć do podejmowania 

skutecznych działań zapobiegawczych, koordynowanych na każdym etapie walki z tym 

zjawiskiem. 

Podstawą działań związanych z zapobieganiem narkomanii jest ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016. Głównym celem tego ostatniego jest 

ograniczanie używania narkotyków oraz związanych z tym problemu. Program ten określa 

kierunki, rodzaje i harmonogramy działań, cele oraz sposoby ich osiągania, wraz z 

podmiotami i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację. 

       Na bazie powyższego, tworzony jest rokrocznie Miejski Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Sochaczewa, który będzie realizowany też w roku 2017. Realizacja 

zamierzeń zawartych w treści Programu będzie następowała poprzez kształtowanie przez 

wszystkich jego uczestników, właściwej polityki społeczno-gospodarczej, oświatowo-

wychowawczej, profilaktycznej i zdrowotnej.  

W szczególności podejmowane działania dotyczyć będą sfery: 

1. Wychowawczo - edukacyjnej, 

2. Informacyjnej, 

3. Ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych. 

W realizacji tych zadań uczestniczyć będą zarówno instytucje samorządowe jak również 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe, 

oraz inne osoby fizyczne. 

 

§ 2 Problem uzależnień narkotykowych w Sochaczewie 

 

       Wyniki badań ankietowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta, 

przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku, w roku ubiegłym 

w szkołach gimnazjalnych, dotyczące problemu związanego z narkotykami (w tym  

dopalaczami) i alkoholem, są porównywalne z wynikami badań przeprowadzonych przez 

różne instytucje, na terenie całego kraju. 

       Z całą pewnością, zjawisko zażywania narkotyków i ich środków zastępczych ma 

różnorakie przyczyny, stanowiąc znak czasu i ogromne wyzwanie dla całego środowiska osób 

i instytucji, starających się je ograniczać. Brak odpowiedniej reakcji może spowodować 

zwiększanie problemów i w konsekwencji powstanie niepowetowanych szkód w różnych 

sferach życia społecznego. 

 

§ 3 Podstawowe cele programu 

 

1. Rozpoznanie występujących tendencji w zakresie rozwoju zjawiska narkomanii, ze 

szczególnym uwzględnieniem tzw.: dopalaczy, na terenie Sochaczewa. 
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2. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania środków 

psychoaktywnych, poprzez wspieranie placówek kulturalno-oświatowych                       

i sportowych, prowadzących programy profilaktyczne i wprowadzanie programów 

alternatywnych jako elementu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych 

adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, oraz ich rodziców. 

3. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie problemów związanych          

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania negatywnym 

zjawiskom, poprzez prowadzenie kompanii edukacyjnych obejmujących 

problematykę narkomanii. 

4. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, promowanie 

zdrowego stylu życia, prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie 

konkursów promujących zdrowy styl życia, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych jako elementu programów profilaktycznych w szkole. 

5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 

6. Wspieranie działalności punktów konsultacyjnych dla osób z problemem narkomanii. 

7. Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii, 

zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych, 

monitorowanie problemów narkotycznych. 

8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących 

zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii. 

 

§ 4 Działania prewencyjno – profilaktyczne 

 

       Mając na względzie konieczność zdecydowanej reakcji w celu przeciwdziałania 

rozpowszechnianiu, oraz używaniu środków psychoaktywnych i tzw. dopalaczy, władze 

samorządowe miasta Sochaczewa deklarują podjęcie stosownych działań prewencyjno 

profilaktycznych przez podległe organy, oraz współpracujące instytucje, w zakresie 

ograniczenia i stopniowego eliminowania zjawiska narkomanii na terenie naszego miasta.  

W ramach tych działań szczególną uwagę zwracać się będzie na: 

1. Promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów w trakcie prowadzonych programów 

edukacyjnych. 

2. Organizowanych zajęć sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży, w ramach 

działalności miejskich placówek kulturalno-oświatowych i sportowych organizacji 

pozarządowych.. 

3. Inicjowanie i kontynuowanie dotychczasowych działań profilaktycznych w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych. 

4. Obejmowanie tymi działaniami grup rodzicielskich. 

5. Rozwijanie współpracy dyrekcji placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców wraz 

z Policją, w zakresie rozpoznawania i eliminowania ze szkół i ich okolic dealerów 

narkotykowych. 

6. Inicjowanie programów szkoleniowych dla pogłębienia wiedzy osób zajmujących 

się problemami alkoholowymi i narkotycznymi, pracujących przede wszystkim                  

w środowiskach młodzieży szkolnej. 

7. Wspieranie wszystkich inicjatyw mających na celu ograniczanie skali 

rozpowszechniania i używania środków psychoaktywnych, w szczególności tzw.: 

dopalaczy 
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8. Wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji, których celem jest uświadamianie 

szkodliwości oraz zagrożeń związanych z używaniem narkotyków. 

9. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym. 

10. Wykrywanie w ramach prowadzonych wywiadów środowiskowych, zagrożeń 

narkotycznych występujących w rodzinach i udzielanie pomocy poprzez 

uświadamianie zagrożeń wynikających z narkomanii, oraz wskazywanie 

na możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa, 

11. Monitorowanie zjawiska narkomanii w mieście poprzez prowadzenie okresowych 

badań ankietowych, dokonywanie analiz informacji uzyskiwanych z instytucji 

zajmujących się zwalczaniem zjawiska uzależnień i związanych z nimi patologii oraz 

podejmowanie działań adekwatnych do stopnia zagrożenia. 

 

§ 5 Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sochaczewa 

w roku 2017, powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczewa. 

Środki na finansowanie Programu, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i ujęte są w budżecie miasta w dziale 851 - „Ochrona zdrowia”,  rozdz. 85153 

– „Przeciwdziałanie narkomanii”. 

 

 


