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Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii  

 
 
 Narkomania jest problemem społecznym i przynosi 
wielowymiarowe zagrożenie w sferze życia społecznego i zdrowotnego. 
 Problem narkomanii nie omija również naszego miasta. 
Powszechnie jest wiadomo, że wielu młodych ludzi, a nawet dzieci sięga 
po narkotyki. Pod wpływem tych środków stają się agresywni, 
dopuszczają się przemocy. Dlatego konieczne jest podjęcie działań 
zmierzających do edukacji młodych ludzi w zakresie szkodliwości 
zażywania narkotyków. Niezbędne jest także dotarcie do wszystkich 
dorosłych, w szczególności do rodziców, nauczycieli, policjantów, 
terapeutów, aby w zakresie swoich kompetencji włączyli się do działań 
na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 
 Z godnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii podstawę do 
działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narkomanii. 
Jest on realizowany w trzech podstawowych obszarach: profilaktyki, 
szeroko pojmowanego leczenia i ograniczenia podaży, obejmuje swoim 
zasięgiem wiele grup docelowych: 

- w części profilaktycznej skierowany jest przede wszystkim do 
dzieci i młodzieży, 

- w części dotyczącej lecznictwa program adresowany jest do osób 
używających narkotyki i uzależnionych od nich. W tej grupie 
spotyka się osoby w różnych grupach wiekowych, 

- działania z zakresu ograniczenia podaży skierowane są przede 
wszystkim na organizacje przestępcze. 

W art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii wymienione są zadania, których realizacja ma 
przeciwdziałać zagrożeniom uzależnienia od narkotyków. Są one 
następujące: 
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 



2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, 

3. prowadzenie 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. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu społecznego. 

 
Opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

zwanego dalej Gminnym Programem poprzedziła diagnoza co do 
rozmiaru występowania narkomanii na terenie miasta Chełmży. Oceny 
występującego zjawiska dokonano na podstawie sprawozdania z 
działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
informacji Komisariatu Policji w Chełmży o stanie bezpieczeństwa miasta 
oraz podjętych działaniach prewencyjnych w 2005 r. i wyników ankiet 
przeprowadzonych we wszystkich chełmżyńskich szkołach w ramach 
programu „Bezpieczna Chełmża”. 

 
Ankiety wypełniło: 
 
105 uczniów Szkół Podstawowych, 
162 uczniów Gimnazjum, 
61 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 
136 uczniów Zespołu Szkół Średnich 
 
Na pytanie czy u żywałe ś kiedykolwiek narkotyków lub innych 
środków o podobnym działaniu twierdz ąco odpowiedziało: 
 
5 uczniów Szkół Podstawowych, 
33 uczniów Gimnazjum, 
17 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 
28 uczniów Zespołu Szkół Średnich 
 
 



Wśród za żywanych narkotyków lub środków o podobnym działaniu 
najcz ęściej wymieniano: 
 
Szkoła SP Gim ZSzSp ZSz Śr 
Marihuana 1 28 13 20 
Amfetamina 0 7 10 11 
Kompot 1 1 5 1 
Haszysz 0 1 3 1 
Extazy 0 1 1 2 
Trawka 1 1 1 1 
Tabletki 1 1 1 1 

 
Na pytanie, gdzie w Chełm ży mo żna kupi ć narkotyki najcz ęściej 
wymieniano: 
 
Szkoła SP Gim ZSzSp ZSz Śr 
W klasie 0 5 3 10 
W szkole 2 45 6 29 
W okolicach 
szkoły 

3 51 9 35 

Na dyskotece 
/ imprezie 

99 126 46 74 

W miejscu 
zamieszkania 

32 37 5 14 

 
 
W 2005r. Komisariat Policji w Chełmży jako priorytet postawiono 

zwalczanie przestępczości narkotykowej. W wyniku podjętych czynności 
w 2005r. za handel narkotykami na terenie Chełmży aresztowanych 
przez Sąd zostało 14 osób, zabezpieczono 15g tabletek extazy, 49,06g 
marihuany, 82,79g amfetaminy. Łącznie do odpowiedzialności karnej 
pociągnięto 52 osoby z czego 18 nieletnich. Ponadto uzyskano dowody 
niezbędne do zarzucenia 7 mieszkańcom Chełmży działania w 
zorganizowanej grupie przestępczej oraz handel narkotykami. W dniu 24 
marca 2005r. przy współudziale funkcjonariuszy KMP w Toruniu oraz 
KWP w Bydgoszczy zatrzymano podejrzanych wobec, których Sąd 
Rejonowy w Toruniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania. Sprawę do dalszego prowadzenia przejęło 
CBŚ. 

 
 
 



Wyniki w zakresie przestępczości narkotykowej: 
 
 

rok Ilość wszczęć z 
Ust. O 

przeciwdziałaniu 
narkomanii 

Dynamika 
wszczęć 

Ilość 
stwierdzonych 
przestępstw z 

Ustawy o 
przeciwdziałaniu 

narkomanii 

Dynamika 
czynów 

stwierdzonych 

Wykrywalność 

2005 19 172,7% 125 892,9% 99,2 
2004 11 --- 14 --- 92,9% 

różnica +8  +111  0 
 
 
Diagnoza ta posłużyła do wskazania zadań jakie należy 

przedsięwziąć, aby gmina skutecznie włączyła się w przeciwdziałanie 
narkomanii. 
 
Adresaci Programu 

 Adresatami Programu są mieszkańcy Chełmży, w 
szczególności dzieci i młodzież. Na terenie Chełmży funkcjonuje 6 
placówek oświatowych, tj. 2 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 1 
gimnazjum gminne, do których uczęszcza 2.008 uczniów. 

Głównym celem Programu jest ograniczenie używania narkotyków 
oraz występujących z tym problemów. Ujęte działania są 
skoncentrowane na rozwijaniu i poprawianiu działalności informacyjnej w 
celu prowadzenia działalności wychowawczej i zapobiegawczej, 
promującej zdrowy styl życia, podejmowaniu i usprawnianiu działań  oraz 
innych inicjatyw społecznych. 
 

1.  Cele Gminnego Programu:  
 

a) promocja zdrowego trybu życia, kształtowanie postaw 
abstynenckich, 

b) zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z 
zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych, 

c) upowszechnianie informacji o problemach związanych z 
zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych, 

d) prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej, 

e) współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania gminne z 
zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

 



2.  Zadania i planowane do realizacji działania w r amach Gminnego 
Programu:  

 
1 zwiększenie dost ępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzale żnionych i osób zagro żonych uzale żnieniem. 
Zadanie to b ędzie realizowane poprzez: 

a) upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie 
można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w 
konkretnych sytuacjach życiowych – informator, ulotki, 

b) informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia 
leczenia odwykowego i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym 
zakresie (adresy, telefony), 

c) zapewnienie pomocy w dotarciu do placówek leczenia 
odwykowego w zakładach opieki zdrowotnej na terenach innych 
gmin, 

d) utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z poradnią uzależnień 
oraz ośrodkami terapeutycznymi. 

 
2 udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy narkomanii, 
pomocy psychospołecznej i prawnej. 
Zadanie to b ędzie realizowane poprzez: 

a) wspieranie punktu konsultacyjnego, zajmującego się informacją, 
pomocą prawną oraz pierwszą interwencją w problemach 
narkotykowych, 

b) prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób 
uzależnionych od środków psychotropowych i ich rodzin, 

c) stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
zapewnieniu niezbędnej pomocy materialnej osobom 
podejmującym leczenie i wychodzącym z nałogu. 

 
3 prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi ązywania 
problemów narkomanii, w szczególno ści dla dzieci i młodzie ży, w 
tym prowadzenie zaj ęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a 
także działań na rzecz do żywiania dzieci uczestnicz ących w 
pozalekcyjnych programach opieku ńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. 
Zadanie to b ędzie realizowane poprzez: 

a) umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego 
zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań 
pod kierunkiem instruktorów i wychowawców, 

b) wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w 
połączeniu z profilaktyką uzależnień, 



c) realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl 
życia na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-
wychowawczych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, 

d) wspieranie idei liderów młodzieżowych, 
e) organizowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
f) rozwijanie współpracy z Policją i Strażą Miejską. 

 
4 wspomaganie działa ń instytucji, organizacji pozarz ądowych i 
osób fizycznych, słu żącej rozwi ązywaniu problemów narkomanii. 
Zadanie to b ędzie realizowane poprzez: 

a) organizowanie spotkań sprzyjających zawiązywaniu lokalnej 
koalicji przeciw narkomanii, 

b) wspieranie zdobywania odpowiednich kwalifikacji i doskonalenia 
dla osób pracujących z uzależnionymi od środków 
psychotropowych (szkolenia), 

c) wspieranie funkcjonowania placówek realizujących zadania z 
zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez udostępnienie bazy 
lokalowej będącej w posiadaniu gminy. 

 
5 pomoc społeczna osobom uzale żnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkni ętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i 
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalne go. 
Zadanie to b ędzie realizowane poprzez: 

a) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom 
osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem. 

b) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin 
(indywidualnych lub grupowych) ukierunkowanych na zmianę 
nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację 
społeczną. 

 
3....Realizatorem Programu jest Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, działająca we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogami szkolnymi, Policją, Strażą 
Miejską i organizacjami pozarządowymi, merytorycznie przygotowanymi 
do realizacji zadań zawartych w Programie. 
 
     
 
 
 
 
 
 



Harmonogram zadań i wydatków wynikający 
z Gminnego Programu przewidywany do 

realizacji w 2007 roku. 
 

Lp.  Zadanie Plan 
wydatków na 

2007 
1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 
 

7. 
 
 

8. 

Szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA, 
świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału 
SOB i innych osób. 
 
Zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień od narkotyków. 
 
Obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin. 
 
Podróże – koszty przejazdu na sesje, zajęcia terapeutyczne. 
 
Zakup broszur, kaset video, fachowej prasy. 
 
Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media w 
zakresie lecznictwa odwykowego, porad prawnych i terapii 
członków rodzin osób uzależnionych. 
 
Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży w chełmżyńskich szkołach. 
 
Cykl imprez dot. uzależnień organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Wsparcie” i Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chełmży. 

2.000 zł 
 
 
 

6.000 zł 
 

4.000 zł 
 
 

1.000 zł 
 

1.000 zł 
 

400 zł 
 
 
 

1.000 zł 
 
 

600 zł 

Razem 16.000 
 


