UCHWAŁA NR XXV/189/2016
RADY GMINY BESTWINA
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020,
poz.713), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U.2019,
poz.852)
Rada Gminy Bestwina
uchwala:
§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady
mgr Jerzy Stanclik
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Załącznik do uchwały Nr XXV/189/2016
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2025

WSTĘP
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 określa strategię działań
w zakresie profilaktyki uzależnień i zmniejszania szkód wynikających z zażywania narkotyków.
Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.), która zobowiązuje samorządy do
kreowania lokalnej polityki w zakresie walki z narkomanią. Zażywanie narkotyków jest jednym
z najpoważniejszych problemów społecznych XXI wieku. Uzależnienie od narkotyków oddziałuje nie
tylko na samego uzależnionego, niszcząc jego zdrowie, również na jego rodzinę, ale także w szerszym
ujęciu na całe społeczeństwo. Pomoc osobom uzależnionym nie może więc ograniczać się do
bezpośredniego działania z osobą uzależnioną, ale ma zmniejszać negatywne skutki uzależnień dla
całego społeczeństwa. Stąd też szczególnie wyeksponowana w Programie została działalność
edukacyjna, której celem ma być uświadomienie młodym mieszkańcom gminy, jak szkodliwe są używki
oraz wykształcenie w nich właściwych postaw społecznych. Niezmiernie istotne jest również
wzmacnianie pozycji rodziny poprzez działania edukacyjne i realizację przedsięwzięć profilaktycznych,
mających na celu integrację i wskazanie sposobu spędzania wolnego czasu w sposób wolny od używek.
Niniejszy dokument zawiera plan działań w zakresie profilaktyki uzależnień, będących kontynuacją
działalności z lat poprzednich.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 opracowano na podstawie
art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020, poz. 713),
art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U.2019, poz. 852
ze zm.) z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, określonych
w Narodowym Programie Zdrowia. Wymieniona ustawa umożliwia samorządowi gminy prowadzenie
lokalnej polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej wobec osób
uzależnionych.

DIAGNOZA
Gmina Bestwina jest gminą wiejską w województwie śląskim, którą zamieszkuje 12.000
mieszkańców. Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe oraz cztery przedszkola.
Dane po przeprowadzonej diagnozie Problemów Społecznych dla Gminy Bestwina przez
Oficynę Profilaktyczną, 2018r
Jak wynika z badań ogólnopolskich problem narkotykowy nie przybiera tak dużych rozmiarów jak
problem alkoholowy. Marihuanę lub haszysz w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem używało
19,2% uczniów z młodszej grupy i 31,5% - ze starszej. Substancje wziewne aktualnie używało 5,9%
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gimnazjalistów i 2,4% uczniów ze szkół ponad gimnazjalnych, zaś ekstazy 2,9% uczniów z pierwszej
grupy i 2,4% - z drugiej. Po środki psychoaktywne częściej sięgają młodzi mężczyźni niż młode kobiety.
Podobnie jak w przypadku alkoholu, wraz ze wzrostem wieku wrasta liczba osób sięgających po te
substancje.

Dorośli mieszkańcy Gminy Bestwina oraz dzieci i młodzież, również bardzo rzadko
deklarują zażywanie substancji psychoaktywnych. Jednak wśród osób zażywających narkotyki,
marihuana jest najbardziej popularna. Podobnie jak w całym kraju, problem narkomanii w Gminie jest
obecny, jednak jego skala nie jest duża.
3% uczniów przeszło inicjację narkotykową
W czasie inicjacji narkotykowej badani mieli 11-16 lat
Najczęściej ankietowani sięgali po marihuanę lub haszysz
3% mieszkańców ma za sobą inicjację narkotykową
Większość zażywała marihuanę lub haszysz
1% badany zna konkretną osobą u której można kupić narkotyki

CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY
Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków i środków
psychoaktywnych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz związanych z tym problemów
zdrowotnych i społecznych występujących na terenie gminy Bestwina.
CELE SZCZEGÓŁWE:
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych,
- zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych w szkołach,
które uwzględniają problematykę zapobiegania narkomanii,
- działanie punktu konsultacyjnego - informacje na temat uzależnienia, rozmowy motywujące
oraz adresy placówek odwykowych,
- skoordynowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, które służą
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
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ZADANIA
1. Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii poprzez zakup publikacji i materiałów informacyjnych.
2. Upowszechnianie danych na temat rekomendowanych programów profilaktycznych oraz
placówek prowadzących działalność profilaktyczną obejmującą problematykę narkomanii,
3. Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących problematyki narkomanii,
4. Wprowadzanie do szkół nowych programów profilaktyki narkomanii dla dzieci
i młodzieży.
5. Realizacja programów, warsztatów i zajęć edukacyjno-informacyjnych wczesnej interwencji,
które są przeznaczone dla młodzieży w starszych klasach szkół podstawowych z terenu gminy
Bestwina.
6. Podnoszenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, poprzez szkolenia
dla nauczycieli i pedagogów a także organizowanie konferencji.

REALIZATORZY PROGRAMU
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bestwina realizowany jest przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z:
−
−
−
−

placówkami oświatowymi (szkoły i przedszkola) z terenu gminy Bestwina
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie
Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach
placówkami Służby Zdrowia w Bestwinie oraz w Kaniowie,

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Źródłem finansowym Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe
pochodzącez koncesji sprzedaży alkoholu. W związku z tym, że zadania wynikające z Programu
Przeciwdziałania Narkomanii są zbieżne z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki finansowe na realizację tych zadań zostają zapisane
w harmonogramie działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2021-2025.
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