
RAPORT  Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII w 2020r. 

Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy  zgodnie z Ustawą o 

przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2020r. poz.2050 z późn. zm./ realizowanym poprzez 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020, uchwalony Uchwałą Nr 

XIV/169/16 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2016r. 

Głównym celem programu jest prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej 

dla dzieci i młodzieży, jak również edukacja szerokich grup społecznych poprzez dostarczanie 

szerokiej fachowej wiedzy na temat zagrożeń związanych z narkomanią. 

Profilaktyka uzależnień jest to działanie zapobiegawcze, obejmujące całą gamę 

różnorodnych zdrowotnych i  społecznych zagrożeń związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych, skierowane na unikanie szkód społecznych i zdrowotnych.  

Na podstawie Diagnozy problemów społecznych sporządzonej w 2018r. wynika, że 

zainteresowanie uczniów szkół podstawowych środkami psychoaktywnymi na terenie Gminy 

Wyszki jest niewielkie. Z ankiet przeprowadzonych w wśród 110 uczniów wynika, że 88% 

chłopców i 94% dziewczynek nigdy nie próbowało zażywać narkotyków. Niepokojący jest 

fakt, że pomimo dużego odsetka osób, które nie miały kontaktu z narkotykami, istnieje 

niewielka grupa uczniów która ten kontakt miała. Motywem sięgnięcia po środki 

psychoaktywne wskazywanym najczęściej była chęć dobrej zabawy oraz chęć bycia 

„modnym”, inne to presja grupy, ciekawość, relaksacja 

 W związku z tym wskazane jest  prowadzenie profilaktyki pierwszorzędowej 

(uniwersalna) zajmującej się ogółem populacji w celu promocji zdrowego stylu życia oraz 

zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem środków 

odurzających. Jest ona adresowana do osób które z założenia nie miały bezpośredniego 

kontaktu z narkotykami. Szczególny nacisk kładzie się tu na budowanie i rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie z wymogami życia oraz dostarczenie rzetelnych informacji 

dostosowanych do specyfiki odbiorcy. Uczestnictwo w tej profilaktyce jest dobrowolne.  

 W 2020r. zostały zrealizowane następujące zadania wynikające z założeń Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

1. prowadzono programy profilaktyczne w szkołach 

2. opłacono część kosztu programu profilaktycznego zrealizowanego w SP w Topczewie 

„Nałogi droga donikąd” 

3. kolportowano ulotki ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” wśród dzieci, 

rodziców i młodzieży 

4. porada psychologa terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym dla osoby żyjącej 

w otoczeniu osoby podejrzanej o stosowanie środków psychoaktywnych (dopalaczy) 

5. organizowano czas wolny w czasie zajęć  opiekuńczo – wychowawczych dla 14 dzieci 

w świetlicy w SP w Topczewie, wypracowywano asertywną postawę wobec 

narkotyków. 


