
UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie
na lata 2019-2021

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 
U z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla  Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019-2021, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Program określony w § 1 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto 
Lubawskie z/s w Mszanowie.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań w Programie jest Pełnomocnik Wójta ds. realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 3. Na realizację zadań określonych w Programie przeznacza się kwotę 2 000 zł określoną w projekcie budżetu 
na rok 2019.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wiśniewski
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Załącznik do uchwały Nr II/15/2018

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 19 grudnia 2018 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
na lata 2019 - 2021

Wstęp

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021 opracowany został zgodnie z treścią 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz założeniami Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką narkomanii jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, 
która zgodnie z art. 10 określa obowiązki gminy w szczególności w zakresie:

1) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem;

2) udzielania rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;

3) prowadzenia 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;

4) wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii,

5) pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowania ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o diagnozę sytuacji 
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie, przeprowadzonej w latach 2016 – 2018 przez członków Zespołu 
Koordynującego Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016 - 
2018.

I. Podstawa prawna i spójność z dokumentami strategicznymi programu

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2137).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249 ze zm.).

5. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492).

6. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2018 - 2020 (Uchwała Nr XXXIII/722/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 
2017 r.).

7. Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku (Uchwała Nr 
XIV/253/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 r.).
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8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2020 
(Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 26 października 
2016 r.).

II. Opis zjawiska na podstawie diagnozy 

Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Stąd też podejmowane są wysiłki 
zmierzające do zwalczenia i zapobiegania narkomanii.

Narkotyki są łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych, stosowane przez całe grupy społeczne. 
Współczesne rozmiary narkomanii sprawiają, że musi być ona zwalczana jako jedna z najbardziej 
niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych.

Problem narkotyków w Polsce istnieje i dotyczy wszystkich regionów kraju. Nasze województwo też jest 
nim dotknięte.

W latach 2017 i 2018 roku prowadzone były badania w celu sporządzenia diagnozy zjawiska zażywania 
środków psychoaktywnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Badania ankietowe przeprowadzono 
na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich gimnazjum w Jamielniku i Bratianie wg projektu podjętego 
z inicjatywy Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicie Trafficking In Drugs działającej przy 
Radzie Europy. Celem badania był pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież środków 
psychoaktywnych oraz wiedzy na temat tychże środków oraz miejsc ich zakupu.

Ogółem zbadanych zostało 158 uczniów w tym 88 dziewcząt i 70 chłopców w 2017 roku, 93 uczniów, 
w tym 52 dziewcząt i 41 chłopców w 2018 roku. Rozkład odpowiedzi przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabele 1. Skala sięgania przez uczniów po papierosy oraz napoje alkoholowe oraz miejsca ich 
spożywania

Lp. Treść pytania 2017r. 2018r.
liczba % Liczba %

1. Ile razy w życiu zdarzyło ci się palić papierosy
Nigdy 65 41,1% 45 48,3%
1-2 razy 28 17,7% 14 15,1%
3-5 razy 8 5,1% 5 5,4%
6-9 razy 5 3,2% 6 6,5%
10-19 razy 4 2,5% 2 2,1%
20-39 razy 5 3,2% 0 0
40 razy lub więcej 24 15,2% 15 16,1%
Brak odpowiedzi 19 12% 6 6,5%

2. Ile razy zdarzyło się ci pić jakiś napój alkoholowy
Nie piłem 37 23,4% 44 47,3%
1-2 razy 25 15,8% 17 18,3%
3-5 razy 16 10,1% 11 11,8%
6-9 razy 23 14,6% 7 7,5%
10-19 razy 15 9,5% 7 7,5%
20-39 razy 9 5,7% 1 1,1%
40 lub więcej 11 6,9% 6 6,5%
Brak odpowiedzi 22 14% 0 0%

3. Sytuacja w której młodzież piła alkohol
u siebie w domu 40 25,3% 29 31,2%
w domu u kogoś 41 25,9% 25 26,9%
na ulicy, parku, plaży, itp. 18 11,4% 13 14,0%
w barze lub w pubie 3 1,9% 1 1,1%
w dyskotece 10 6,3% 1 1,1%
w restauracji 1 0,6% 2 2,2%
w innym miejscu (jakim?) 6 13,8% 1 1,1%

Tabela 2. Poziom wiedzy uczniów na temat narkotyków, miejsc ich zakupu oraz chęć sięgnięcia po nie

Lp. Treść pytania 2017r. 2018r.
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liczba % Liczba % 
1. Liczba osób posiadające wiedzę  na temat następujących 

środków odurzających 
Leki uspakajające lub nasenne 114 72,2% 64 68,85
Marihuana lub haszysz 120 75,9% 68 73,1%
LSD 100 63,3% 50 53,7%
Amfetamina 113 71,5% 54 58,1%
Crack 46 29,1% 29 31,2%
Kokaina 114 72,2% 62 66,7%
Relanium 23 14,6% 14 15,1%
Heroina 108 68,45 59 62,4%
Ecstazy 76 48,1% 45 48,4%
GHB 26 16,5% 30 32,3%
Metadon 39 24,7% 37 39,8%
Grzyb halucynogenne 103 65,2% 60 64,5%
Polska Heroina, czyli tzw. Kompot 82 51,9% 42 45,2%

2. Wiedza na temat miejsc w których młodzież uważa, że mogłaby 
kupić środki odurzające
Nie znam taki miejsc 98 62% 55 59,1%
Ulica, park 7 4,4% 10 10,8%
Szkoła 9 5,7% 7 7,5%
Dyskoteka 10 6,3% 10 10,8%
Mieszkanie dilera 14 8,9% 10 10,8%
Inne miejsca, proszę podać jakie np. allegro 1 0,6% 3 3,2%
Brak odpowiedzi 19 12,1% 0 0%

3. Chęć spróbowania wyżej wymienionych narkotyków 
Tak 23 14,5% 32 34,4%
Nie 108 68,4% 59 63,4%
Brak odpowiedzi 27 17,1% 2 2,2%

Tabela 3 Liczba uczniów mających doświadczenie w zażywaniu narkotyków, przyczyny sięgania po 
nie oraz miejsc ich zakupu 

Lp. Treść pytania 2017 2018
liczba % Liczba % 

1. Ilość osób sięgających po poszczególne narkotyki 
Leki uspakajające lub nasenne 12 7,6% 16 17,2%
Amfetamina 2 1,3% 2 2,2%
LSD lub inne halucynogeny 2 1,3% 1 1,1%
Crack 1 0,6% 1 1,1%
Kokaina 2 1,3% 1 1,1%
Relevin 1 0,6% 1 1,1%
Heroina 2 1,3% 1 1,1%
Esctasy 1 0,6% 1 1,1%
Grzyby halucynogenne 3 1,9% 1 1,1%
GHB 1 0,6% 1 1,1%
Alkohol razem z tabletkami 2 1,3% 1 1,1%
Alkohol razem z marihuaną 11 7,0% 1 1,1%
Sterydy anaboliczne 1 0,6% 1 1,1%
Polska heroina tzw. Kompot 1 0,6% 1 1,1%

2. Miejsca zdobycia zażywanych środków odurzających
Dostałem od starszego brata lub siostry 4 2,5% 3 3,2%
Dostałem od starszego kolegi/ koleżanki 2 1,3% 1 1,1%
Dostałem od kolegi/ koleżanki w moim wieku 2 1,3% 2 2,2%
Dostałem od kogoś, kogo znałem ze słyszenia, ale nie osobiście 5 3,2% 0 0
Dostałem, od obcej osoby 2 1,3% 1 1,1%
Braliśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół 3 1,9% 1 1,1%
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Kupiłem od kolegi 0 0 1 1,1%
Kupiłem od kogoś znanego mi ze słyszenia nie osobiście 0 0 0 0
Kupiłem od obcej osoby 1 0,6% 1 1,1%
Wziąłem z domu, bez pozwolenia rodziców 3 1,9% 0 0
Żadne z powyższych 1 0,6% 2 2,2%

3. Powody sięgania po narkotyki
Nigdy nie używałem wymienionych substancji 112 70,9% 76 81,,7%
Chciałem czuć się „na haju” 4 2,5% 1 1,1%
Nie chciałem odstawać od grupy 0 0 0 0
Nie miałem nic do roboty 4 2,5% 0 0
Byłem ciekawy 4 2,5% 1 1,1%
Chciałem zapobiec o swoich problemach 3 1,9% 1 1,1%
Inny powód 1 0,6% 2 2,2%
Nie pamiętam powodu 2 1,3% 2 2,2%

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród uczniów wykazują, że:

Moda na niepalenie papierosów wśród młodzieży na przestrzeni ostatnich lat uległa dalszemu zwiększeniu 
o czym świadczą następujące dane: w 2017 r. osób niepalących było 41,1 %, w 2018 r. – 48,3 %. Po papierosy 
w 2017 r. sięgało aż 46,9 %, zaś w 2018 r. 45,2 %. Wśród osób palących papierosy największą grupę stanowiły 
osoby sięgające po papierosy 1-2 razy oraz osoby palące powyżej 44 razy. Wśród badanych w 2017 r. 12 % i w 
2018 r. 6,5 % uchyliło się od odpowiedzi na zadane pytania.

Wśród badanej młodzieży zaobserwować można zmniejszenie się liczba osób pijących alkohol, gdyż w 2017 
roku tylko 23,4 % badanych podawało, że nigdy nie piło alkoholu, zaś w 2018 r. takich osób było już 47,3 %.  
Osoby pijące alkohol w różnej częstotliwości jego zażywania to w 2017 r. aż 62,6 %, zaś 52,7 % w 2018 r. 
Wśród badanych w 2017 r. 14 % nie wybrało żadnej z odpowiedzi.

Najczęstszymi miejscami spożywania alkoholu przez młodzież był ich dom (2017 r. dla 25,3%, 2018 r. dla 
31,2 %), dom innych osób (2017 r. - 25,9 %, 2018 r. - 26,9 %) oraz ulica, park, plaża (2017 r. - 11,4 %, 2018 r. - 
14 %). Zmniejszyła się natomiast liczba osób spożywających alkohol w dyskotece (2017 r. - 6,3 % , 2018 r. już 
tyko 1,1%, oraz w barze lub w pubie (2017 r. - 1,9 %, w 2018 r. - 1,1% badanych), a zwiększyła się 
w restauracji (2017 r. było 0,6 %, a w 2018 r. - 2,2 %). Młodzież w dużej mierze piła w innych miejscach (w 
2017 r. - 13,8 % badanych, zaś w 2018 r. tylko 1,1 %). Dane te mogą świadczyć o zwiększeniu świadomości 
sprzedawców na temat sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencji prawnych wynikających z ich 
sprzedaży.

Poziom wiedzy młodzieży o środkach odurzających na przestrzeni badanych lat jest nadal wysoki, gdyż 
ponad 50% badanych zna wszystkie wymienione środki odurzające oraz miejsca gdzie można je zakupić. Jest to 
wynik wieloletnich działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do młodzieży.

Zmianie ulega w ostatnich latach wachlarz miejsc możliwości zakupu środków odurzających. Powszechnym 
miejscem ich zakupu jest ulica, park (2017 r. - 4,4 %, 2018 r. - 10,8 %). Niestety zdarzały się przypadki zakupu 
narkotyków na terenie szkoły (2017 r. - 5,7 %, 2018 r. - 7,5 %). Zwiększeniu natomiast uległa sprzedaż 
narkotyków w dyskotekach (2017 r. aż 6,3 %, zaś w 2018 r. aż 10,8 %) oraz zakupu ich w mieszkaniu dilera 
(2017 r. - 8,9 %, 2018 r. - 10,8 %), a także w innych miejscach np. w internacie (2017 r. - 0,6 %, zaś w 2018 r. 
aż 3,2 %,) Wśród badanych w 2017 r. 12,1 % nie wybrało żadnej z odpowiedzi.

Dane te mogą świadczyć, że pomimo podejmowanych przez służby działań sprzedaż narkotyków 
w miejscach publicznych i od osób trudniących się ich rozprowadzaniem jest dosyć duża.

Niepokojący jest fakt, że wśród badanych zwiększyła się liczba osób wyrażających chęć sięgnięcia po tego 
typu środki odurzające. W 2017 r. tylko 14,5 % wyrażało taką chęć, zaś w 2018 r. już 34,4 %. Dane te świadczą 
o dalszej modzie na zażywanie środków odurzających.

Wśród badanych są osoby sięgające po środki odurzające tj. w 2017 r. było ich 26,6 %, w 2018 r. - 32,3 %. 
Na przestrzeni badanych lat zmianie uległ rodzaj spożywanych środków. W 2017 r. młodzież najczęściej sięgała 
po leki uspakajające lub nasenne (7,6 %), grzyby halucynogenne, amfetaminę, kokainę i heroinę oraz LSD po 
1,3 % badanych, a po crack i relevin po 0,6% badanych). W wielu przypadkach młodzież łączyła alkohol 
z marihuaną (7 %) lub z lekami (1,3 %). W 2018 r. młodzież sięgała po wszystkie rodzaje środków 
odurzających. Najbardziej popularne były leki uspakajające lub nasenne (17,2 %) oraz amfetamina (2,2 %). Po 
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jednej osobie deklarowały zażywanie pozostałych narkotyków. Mniej osób łączyło alkohol z tabletkami - 1,1 % 
badanych, natomiast z marihuaną również 1,1 % badanych.

Jako sposób uzyskania środków niedozwolonych młodzież podawała rodzeństwo (w 2017 r. - 2,5 %, 
w 2018 r. - 3,2 % oraz grupę rówieśniczą (w 2017 r. - 1,9 %, 2018 r. - 1,1 % badanych). W 2017 r. badani 
podawali, iż uzyskanie narkotyków było możliwe od osób znanych ze słyszenia, ale nie osobiście (3,2 %). 1,9 % 
badanych uzyskała narkotyki w domu bez pozwolenia rodziców (1,9 %). Środki odurzające dostawali także od 
kolegi/ koleżanki (w 2017 r. - 1,3 %, zaś. w 2018 r. - 1,1 %) lub kupowali bądź dostawali od obcej osoby (w 
2017 r. - 1,9 % i 2018 r. - 2,2 %).

Głównymi powodami sięgania po narkotyki wśród badanej młodzieży była ciekawość (2017 r. - 2,5 %, 
2018 r. - 1,1 %,), chciałem być na „haju” (w 2017 r. - 2,5%, w 2018 r. - 1,1 %), chciałem zapomnieć 
o problemach (w 2017 r. - 1,9 %, w 2018 r. - 1,9 %), bez powodów (2017 r. - 1,3%, w 2018 r. - 2,2 %). 
W 2017 r. jako główny powód badani podawali brak jakiegoś innego zajęcia (2,5 %). W badaniach 
nie wskazano chęci nieodstawania od grupy jako powodu sięgania po narkotyki. Wskazuje to, że młodzież 
nie ma już tak dużej potrzeby identyfikacji z grupą.

Z informacji uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji w Nowym Mieście Lubawskim w 2016 roku 
odnotowano 5 przestępstw posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, których sprawcami 
byli mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zaś w 2017 roku wobec 4 osób prowadzono postępowania 
przygotowawcze za przestępstwa z ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nowym Mieście Lubawskim w 2016 roku objęła 1 osobę 
leczeniem od środków psychoaktywnych, zaś w 2017 roku nie zarejestrowano osób uzależnionych od tych 
środków. Na terenie szkół w 2016 roku nie wystąpiły sytuacje związane z posiadaniem i używaniem środków 
odurzających. W 2017 roku na terenie Zespołu Szkół w Bratanie kilkoro uczniów odurzało się dezodorantami, 
zaś w 2018 r. na terenie tej szkoły zatrzymano ucznia posiadającego środki odurzające w postaci amfetaminy.

III. Definicja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Po etapie analizy i diagnozy zostały określone problemy główne. Sformułowane cele są wynikiem procesu 
identyfikacji problemów.

Celem głównym programu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych 
z używaniem środków psychoaktywnych.

Cele szczegółowe

1. Skoordynowanie działań lokalnych podmiotów na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy 
Nowe Miasto Lubawskie.

2. Zwiększanie dostępności społeczeństwa do specjalistycznych form pomocy dla osób uzależnionych.

3. Poszerzanie działań informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

4. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy kadry działającej w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
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IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Nr 
działania

Nazwa zadania  Działanie Wskaźniki Realizatorzy Okres 
realizacji 

Cel. 1. Skoordynowanie działań lokalnych podmiotów na rzecz przeciwdziałania narkomanii na terenie 
Gminy

1.1. Współpraca 
z instytucjami 
działającymi na rzecz 
przeciwdziałania 
narkomanii na terenie 
Gminy Nowe Miasto 
Lubawskie

Wymiana informacji o kierunkach 
działań na rzecz przeciwdziałania 
narkomani i wypracowania 
wspólnych działań w celu 
ograniczenia zjawiska narkomanii 
na terenie gminy Nowe Miasto 
Lubawskie

-liczba 
partnerów

Pełnomocnik 2019-2021

1.2. Działanie Zespołu 
interdyscyplinarnego do 
spraw rozwiązywania 
problemu narkomanii na 
terenie gminy

Zapoznanie się z zakresem 
zamierzonych celów programu 
oraz podejmowanie działań w celu 
realizacji zadań określonych 
w programie

-lista obecności
- protokoły

Pełnomocnik 2019-2021

Cel. 2. Zwiększanie dostępności społeczeństwa do specjalistycznych form pomocy dla osób 
uzależnionych

2.1. Współpraca z Punktem 
Konsultacyjnym dla osób 
uzależnionych, 
współuzależnionych oraz 
ofiar przemocy domowej 
w Mszanowie

Pomoc terapeutyczna dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, 
motywowanie do podjęcia leczenia 
odwykowego.

-liczba porad 
-liczba osób

Pełnomocnik 2019-2021

2.2. Rozwijanie form wparcia 
dla rodzin dotkniętych 
i zagrożonych  
problemem narkomanii

Rozwój pomocy terapeutycznej, 
prawnej i socjalnej dla osób 
uzależnionych zagrożonych 
uzależnieniem oraz członków ich 
rodzin

-liczba osób OPS, szkoły,
GKRPA, 

2019-2021

2.3. Upowszechnianie 
informacji o istniejących 
formach pomocy na 
terenie gminy, powiatu, 
województwa, kraju

Informowanie o instytucjach  
zapewniających pomoc dla osób 
dotkniętych i zagrożonych 
narkomanią (ulotki, wykaz 
placówek na  stronie internetowej 
OPS itp.)

-liczba instytucji
-liczba 
informacji

Pełnomocnik
OPS 
Szkoły, 
Poradnia 
Terapii 
Uzależnień

2019-2021

Cel 3. Działania profilaktyczne i informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodzin
3.1. Prowadzenie 

profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej 
i edukacyjnej 
w szczególności dla 
dzieci i młodzieży

Przeprowadzanie programów 
profilaktycznych i zajęć 
profilaktycznych i edukacyjnych 
(programy, pogadanki) 
skierowanych do dzieci 
i młodzieży

-liczba 
programów,
-liczba 
uczestników 

Pełnomocnik,
Szkoły, 
Policja,
GKRPA,

2019-2021

3.2. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej 
i edukacyjnej wśród 
rodziców uczniów szkół 
podstawowych 
i gimnazjalnych

Prowadzenie prelekcji dla 
rodziców uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych

-liczba spotkań, 
-liczba 
uczestników 

Pełnomocnik,
Szkoły,  
Policja,
GKRPA 

2019-2021

3.3. Zagospodarowanie 
wolnego czasu dla osób 
zagrożonych zjawiskiem 
narkomanii 

Organizacja imprez 
profilaktycznych w środowisku 
lokalnym  o charakterze 
rozrywkowym, sportowym, 
rekreacyjnym, skierowanych do 
dzieci, młodzieży oraz rodzin 
(biwaki, zajęcia pozalekcyjne 
i koła zainteresowań dla dzieci 
i młodzieży, imprezy 

-liczba imprez,
-liczba 
uczestników

Pełnomocnik,
OPS, 
Szkoły,
GKPRA
GCK, 

2019-2021
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środowiskowe) 
3.4. Zmiana postawy 

mieszkańców gminy 
wobec zjawiska 
narkomanii oraz 
promocja zdrowia

Rozpowszechnianie materiałów 
informacyjno - edukacyjnych na 
temat zjawiska narkomanii 
i zdrowego stylu życia wśród 
społeczności lokalnej, 
prowadzenie kampanii 
społecznych

- ilość 
materiałów,
(ulotek, broszur) 

Pełnomocnik,
Szkoły, 
GKRPA 

2019-2021

3.5. Prowadzenie badań 
i diagnoz zjawiska 
narkomanii

Przygotowanie ankiet 
diagnozujących zjawisko 
narkomanii wśród dzieci 
i młodzieży oraz coroczne 
przeprowadzenie badań na terenie 
szkół

- ilość osób 
badanych,
-zestawienia 
zbiorcze 

Pełnomocnik,
Szkoły

2019-2021

Cel 4. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy kadry działającej w obszarze przeciwdziałania zjawisku 
narkomanii

4.1. Szkolenie kadr 
działających z osobami 
uzależnionymi 
i zagrożonymi 
zjawiskiem narkomanii 

Organizacja i finansowanie 
szkoleń / warsztatów dla osób 
pracujących z osobami 
uzależnionymi od narkotyków oraz 
zagrożonymi zjawiskiem 
narkomanii (nauczyciele, policja, 
pracownicy socjalni, kuratorzy,  
itp.)

- ilość osób 
przeszkolonych,
- ilość szkoleń 

Pełnomocnik,
Szkoły, 
GKRPA,
PCPR

2019-2021

V. Informacje dotyczące realizacji programu

1. Realizacja

Gminny Program jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s 
w Mszanowie. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań Programu jest Pełnomocnik Wójta ds. realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przy współpracy z Zespołem koordynującym powołanym przez 
Wójta Gminy.

2. Partnerami w realizacji zadań przyjętych w programie są:

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanowie,

b) gminne placówki oświatowe,

c) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim,

d) Gminne Centrum Kultury w Mszanowie,

e) Poradnia Terapii Uzależnień w Nowym Mieście Lubawskim,

f) organizacje pozarządowe.

3. Finansowanie programu

Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 
2019 – 2021 są:

a) środki własne gminy: będące w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s 
w Mszanowie na realizację zadań przeciwdziałania narkomani zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

b) środki zewnętrzne.

VI. Efekty i rezultaty Programu 

1) Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków.

2) Zwiększenie dostępności do pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemami narkomanii.

3) Rozwój profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin.
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4) Podniesienie kwalifikacji oraz wiedzy w zakresie problemu narkomanii osób pracujących z osobami 
uzależnionymi, współuzależnionymi oraz zagrożonymi.

5) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii.

6) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

VII. Monitoring Programu 

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania programu prowadzony będzie systematyczny monitoring 
określonych przez program działań. Poprzez monitoring możliwe będzie obserwowanie poszczególnych 
działań, ocena zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za realizację programu oraz zgodność założonych 
celów z osiąganymi efektami.

VIII. Ewaluacja Programu 

1. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opracowany przez Pełnomocnika 
raport z wykonania programu, każdego roku zostaje przedłożony Wójtowi Gminy, a następnie przedstawiony 
Radzie Gminy do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

2. Program będzie podlegał ewaluacji rocznej oraz końcowej prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Celem ewaluacji będzie ocena efektywności programu. Proces 
ten będzie przeprowadzany na podstawie zbierania przez Pełnomocnika danych z poszczególnych działań, 
a następnie ich analizę i ocenę stopnia realizacji programu w formie pisemnego sprawozdania. Przedmiotem 
ewaluacji będzie skuteczność prowadzonych działań w oparciu o założone wskaźniki.

3. Wskaźniki ewaluacji to:

1) liczba partnerów;

2) liczba współpracujących instytucji i organizacji;

3) liczba spotkań zespołów;

4) liczba szkoleń;

5) liczba programów profilaktycznych;

6) liczba przeprowadzonych kampanii, festynów;

7) liczba udzielonych porad;

8) liczba współpracujących specjalistów i instytucji;

9) liczba osób uczestniczących w szkoleniach;

10) liczba osób korzystających z programów profilaktycznych;

11) liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i informacyjno-edukacyjnymi;

12) liczba rozpropagowanych materiałów profilaktycznych.

4. Ocenie podlegać będzie:

1) skuteczność poszczególnych działań;

2) stopień realizacji celów operacyjnych;

3) badane wskaźniki.
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