
UCHWAŁA NR XXXVIII/311/2016
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Płońska na lata 2017 -
2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 
224 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1. W celu prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Płońska uchwala się 
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Płońska na lata 2017-2020 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Płońsku

Henryk Zienkiewicz
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MIEJSKI  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII 

DLA MIASTA  PŁOŃSKA  NA  LATA  2017 - 2020 

 
 

WSTĘP 
 

Narkomania definiowana jest jako „stałe lub okresowe przyjmowanie w celach 

niemedycznych środków odurzających, psychotropowych lub środków zastępczych w wyniku 

czego może powstać lub powstało uzależnienie”. Przeciwdziałanie narkomanii jest 

problemem wielosektorowym, gdyż obejmuje opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, oświatę, 

organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służby celne oraz środki masowego przekazu. 

 

Zmiany społeczno-ekonomiczne sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na używanie środków 

psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych, 

poszukujących pomocy. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia 

narkomanią wśród młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze 

środkami uzależniającymi. Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i 

incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do 

uzależnienia.  

 

Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób 

uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób 

uzależnionych jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo 

wysokie. Narkomania niesie za sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, 

bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc, bezdomność, hazard, alkoholizm.  

 

Wynika stąd konieczność podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjnych, 

skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi. Istotną rolę w tym procesie powinni 

odegrać rodzice, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, policja, służby medyczne oraz 

organizacje pozarządowe. Niezwykle istotne jest współdziałanie tych wszystkich środowisk 

na rzecz przeciwdziałania narkomanii.  

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2016r., poz. 224 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 

własnych gminy i obejmuje: 

 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

 

 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; 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/311/2016

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 22 grudnia 2016 r.
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 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,   

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

 

 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 socjalnego. 

 

Zadania te są realizowane w ramach uchwalanych gminnych programów przeciwdziałania 

narkomanii. 

PODSTAWA PRAWNA 
 

Do najważniejszych aktów prawnych rangi ustawowej determinujących kształt i zawartość 

Programu należą:  

  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, która ma za zadanie 

ograniczyć szkody zdrowotne i społeczne przyjmowania narkotyków poprzez 

„działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,− leczenie, 

rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych (...)” (art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020  (Dz.U. z 2016 r., poz.1492), który obowiązuje 

od 17 września 2016 roku. 

 Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym, Narodowy Program Zdrowia (NPZ) stanowi 

podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, wyznacza cele strategiczne i operacyjne 

oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości 

życia społeczeństwa.  

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia jest wydłużenie życia Polaków w 

zdrowiu, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych 

nierówności w zdrowiu.  

Cel strategiczny można osiągnąć dzięki realizacji celów operacyjnych, które w NPZ są  

ukierunkowane na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na zagrożenia dla zdrowia. 

Cel operacyjny dla tworzenia Programu obejmuje:   

 

Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi  i  innymi zachowaniami  ryzykownymi. 
 

Przy opracowywaniu Programu wykorzystano  informacje i wnioski zawarte w „Lokalnej 

diagnozie zagrożeń społecznych dla miasta Płońska” oraz zasoby instytucjonalne w mieście 

Płońsku. Uwzględniono również dotychczasowe doświadczenia z realizacji działań z obszaru 

profilaktyki i leczenia narkomanii. 
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DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH  

DLA MIASTA PŁOŃSKA  
 

Raport z badań ankietowych w obszarze narkomanii przeprowadzony przez Centrum 

Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Warszawie  na zlecenie Gminy Miasta 

Płońska  

 

 

Raport przedstawia wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych w 2016 r. 

Dane uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w 

mieście Płońsku wśród trzech grup reprezentujących lokalne środowiska: 

1) dorośli mieszkańcy miasta, 

2) dzieci i młodzież szkolna z terenu miasta, 

3) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 
 

NARKOTYKI I DOPALACZE  

W OPINII DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW PŁOŃSKA 

 

 

46% dorosłych mieszkańców Płońska zna przynajmniej jedną osobę zażywającą substancje 

psychoaktywne: narkotyki lub dopalacze. W ich opinii osoby zażywające narkotyki 

najczęściej zażywają: marihuanę (18%). Kolejne co do popularności okazały się dopalacze 

– 12% badanych przyznało, że osoby z ich otoczenia je biorą. Dopalacze są szczególnie 

niebezpieczne ze względu na brak wiedzy na temat konsekwencji ich przyjmowania oraz 

bardzo łatwą dostępność w sklepach internetowych. Popularne są także leki, używane w 

celu odurzenia (11%) oraz amfetamina (7%).  

 

12% dorosłych mieszkańców Płońska wie, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze,  

88% deklaruje, że nie ma takiej wiedzy. 

 

34% dorosłych mieszkańców Płońska twierdzi, że ma w swoim otoczeniu osoby 

uzależnione od leków. Są to leki wywierające wpływ na układ nerwowy, np. zawierające 

pseudoefedrynę czy przeciwbólowe. 

 

 

 

 
NARKOTYKI I DOPALACZE  

W OPINII DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

98% uczniów płońskich szkół podstawowych, 92% gimnazjalistów i 89% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych deklaruje, że nigdy nie próbowało narkotyków lub dopalaczy. 

 

Na pytanie czy łatwo jest kupić narkotyki lub dopalacze, zdecydowana większość uczniów 

odpowiedziała, że nie wie ( 81% uczniów szkół podstawowych, 71% gimnazjalistów i 68% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Prawdopodobnie wynika to z faktu, że nigdy nie byli 

Id: 0B4834AF-A70E-4CA6-B259-19216F1F18DF. Podpisany Strona 4



 

zainteresowani ich zakupem. 

2% uczniów szkół podstawowych, 18% gimnazjalistów i 20% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych uważa, że łatwo jest kupić narkotyki lub dopalacze. 

 

83% uczniów szkół podstawowych, 85% gimnazjalistów i 86% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych uważa, że od dopalaczy można uzależnić się tak samo jak od 

narkotyków.  

Jednak 30% uczniów szkół podstawowych, 24% gimnazjalistów i 21% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych uważa, że dopalacze są mniej szkodliwe niż narkotyki.  

 

Uczniowie płońskich szkół raczej nie uznają za normalne, że osoby w ich wieku próbują 

narkotyków i dopalaczy ( 97% uczniów szkół podstawowych, 87% gimnazjalistów i 89% 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

 

Niepokojące jest natomiast, że 21% uczniów szkół podstawowych, 25% gimnazjalistów  

i 16% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uważa, że jeśli ktoś bierze narkotyki z umiarem, 

to się nie uzależni. 

 

Powyższe wyniki wskazują na potrzebę oddziaływań profilaktycznych w zakresie 

uzależnienia od narkotyków i dopalaczy wśród uczniów płońskich szkół.  

 

 

 

W Płońsku podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań ujętych w Miejskim Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego - Referat  

Punkt  Profilaktyki  Uzależnień  i  Pomocy  Rodzinie.  

 

W ramach Punktu PUiPR działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Narkomanii. 

Zadania Punktu: 

 profilaktyka i edukacja w obszarze przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, 

młodzieży i rodziców; 

 wstępna diagnoza zgłoszonego problemu z obszaru przeciwdziałania 

narkomanii; 

 motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych od narkotyków i 

innych substancji psychoaktywnych; 

 umożliwienie postrehabilitacji osobom, które ukończyły leczenie w systemie 

ambulatoryjnym lub stacjonarnych w Ośrodkach Terapii Uzależnień; 

 praca terapeutyczna z osobami zażywającymi narkotyki ryzykownie i 

szkodliwie. 

 

 2013 2014 2015 

 

Liczba konsultacji  

w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym ds. 

narkomanii. 

                          

   267 

 

287 

 

311 
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W realizację zadań dotyczących zapobiegania narkomanii na terenie miasta Płońska 

zaangażowane są również: 

 

 Komenda Powiatowa Policji; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

 Prokuratura Rejonowa;   

 Sąd Rejonowy; 

 Szkoły podstawowe i gimnazjalne. 

 

 

ZAŁOŻENIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII NA LATA  2017 -2020 

Na podstawie wyników diagnozy oraz dotychczasowych działań profilaktycznych 

prowadzonych na terenie miasta Płońska, zidentyfikowano poniższe obszary  

problemowe: 

 eksperymentalne i okazjonalne używanie narkotyków przez dzieci i młodzież, 

(marihuana, amfetamina, nowe substancje psychoaktywne NSP), 

 niedostateczna wiedza osób dorosłych na temat szkód zdrowotnych i społecznych oraz 

brak umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacji używania narkotyków i NSP, 

 niedostatecznie ukształtowane umiejętności zachowań społecznych, asertywnych 

wśród dzieci i młodzieży, 

 fałszywe przekonania dzieci i młodzieży na temat szkodliwości substancji 

psychoaktywnych, 

 niska świadomość  społeczności na temat możliwości uzyskania profesjonalnej 

pomocy w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień  od narkotyków i środków 

psychoaktywnych. 

 

CELE MIEJSKIEGO  PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA LATA 2017 - 2020 

 1.  Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie zjawiska               

      eksperymentalnego i okazjonalnego używania narkotyków.  

  

 2. Podniesienie wiedzy w społeczności lokalnej na temat szkodliwości narkotyków oraz   

     adekwatnego reagowania w sytuacjach ich używania. 

  

 3. Rozwój umiejętności społecznych i asertywnych dzieci i młodzieży.                  

  

 4. Dostarczenie dzieciom i młodzieży rzetelnej wiedzy na temat szkodliwego    

     działania narkotyków i negatywnych skutków ich zażywania. 

  

 5.  Edukacja społeczności lokalnej na temat uzyskania profesjonalnej pomocy w zakresie   

      narkomanii. 

  

 6.  Zapewnienie dostępności do pomocy osobom dotkniętym i zagrożonym narkomanią.  
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 ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są: dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele instytucji i 

organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania narkomanii, osoby sięgające po 

środki psychoaktywne, członkowie ich rodzin oraz społeczność lokalna miasta Płońska. 

 

 

OBSZARY  I   ZADANIA  MIEJSKIEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
 

OBSZAR I i II 

 

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ  I  REHABILITACYJNEJ DLA 

OSÓB UZALEŻNIONYCH  I  OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM. 

 

UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII, POMOCY 

PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ. 

 

Realizacja zadań w obszaru I i II odbywać się będzie poprzez:  

 

1. Działania prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. 

Narkomanii: 
 

 diagnoza zgłoszonego problemu używania narkotyków, 

 motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych od narkotyków i nowych 

substancji psychoaktywnych (NSP), 

 terapia dla osób nadużywających narkotyków, 

 postrehabilitacja osób, które ukończyły leczenie w stacjonarnych ośrodkach terapii 

uzależnień, 

 praca terapeutyczna z osobami będącymi w nawrocie choroby, 

 wsparcie i psychoedukacja dla członków rodzin osób sięgających po narkotyki, 

 profilaktyka i edukacja w obszarze przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży 

i rodziców. 

Konsultant udziela informacji i porad również pod numerem  telefonu (23) 661 38 80. 

 

Ponoszenie kosztów zatrudnienia specjalisty (umowa o pracę), realizatorów Programu 

(umowy -zlecenia).  

2. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub 

uzależnionych od środków psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych. 

3. Udzielanie informacji dotyczących oferty leczenia dla osób uzależnionych od narkotyków 

oraz ich rodzin na terenie miasta Płońska i województwa mazowieckiego oraz bieżąca  

aktualizacja i udostępnianie bazy danych.  

4. Współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno - Readaptacyjnym dla Młodzieży Polskiego 

Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Wólce Przybojewskiej polegająca na kierowaniu 
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osób wymagających terapii w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień od substancji 

psychoaktywnych. Ośrodek zajmuje się terapią w oparciu o metodę społeczności 

terapeutycznej oraz nurt poznawczo behawioralny. Na terapię przyjmowane są osoby 

dotknięte problemem uzależnienia ze wskazaniem na dzieci i młodzież w wieku 14-21 lat. Na 

terenie placówki istnieje możliwość nauki, zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i 

licealnym. W tej sprawie Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Płońsku. Rodzina pacjenta współuczestniczy w procesie zdrowienia poprzez udział w 

comiesięcznych spotkaniach z elementami terapii rodzinnej.  

Praca indywidualna prowadzona w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w 

obszarze przeciwdziałania narkomanii jednoznacznie wskazuje, że wśród mieszkańców 

miasta Płońska są osoby wymagające tego rodzaju pomocy. Szczególnie w młodym wieku 

istnieje duża trudność w utrzymywaniu abstynencji od narkotyków oraz nowych substancji 

psychoaktywnych. Terapia stacjonarna stanowi warunki szczególnie chronione, które 

pozwalają młodym ludziom odkryć swoje osobiste zasoby, pozwalające na powrót do 

trzeźwego życia oraz utrzymywanie abstynencji od narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych.  

 

5. Kontynuacja działań w zakresie prowadzenia poradnictwa: psychologicznego, 

pedagogicznego, terapeutycznego dla członków rodzin, w których występuje problem 

narkomanii, w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Narkomanii. 

 
 

OBSZAR III 

 

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; 

 

Realizacja zadań z obszaru III odbywać się będzie poprzez:  

1. Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych, w 

szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania 

narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych (NSP). 

2. Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

dotyczących wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających i NSP. 

3. Upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o 

potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób 

dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące 

i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w 

szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego.  

Realizowane programy będą uwzględniały profilaktykę:  

uniwersalną - ukierunkowaną na całą populację, bez względu na stopień indywidualnego 

ryzyka występowania problemów,  
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selektywną - ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, które ze względu na 

swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 

narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów związanych z 

uzależnieniami,  

wskazującą - ukierunkowaną na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, które ujawniają 

pierwsze symptomy szkodliwego używania narkotyków.  

Przykładowe programy rekomendowane:  

Szkolna Interwencja Profilaktyczna  – program selektywnej profilaktyki narkomanii 

skierowany do uczniów, realizowany w formie krótkiej interwencji podejmowanej przez 

nauczyciela i/lub pedagoga szkolnego. 

 

 Archipelag Skarbów – program profilaktyki uniwersalnej adresowany do uczniów szkół 

gimnazjalnych, ukierunkowany na ograniczenie zachowań problemowych (używanie 

alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza) realizowany 

w formie mityngów w dużych grupach. 

  

 Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10–14 lat – 

program profilaktyki uniwersalnej/selektywnej, adresowany do rodzin, ukierunkowany na 

ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym 

zrachowaniom problemowym młodzieży. 

  

 Środowiskowa profilaktyka uzależnień – program profilaktyki środowiskowej 

(selektywnej) adresowany do osób w wieku 10–18 lat. 

  

 FreD goes net – program wczesnej interwencji adresowany do osób w wieku 15–21 lat 

używających narkotyków lub alkoholu w sposób okazjonalny. 

 

 Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5–9 

lat ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych dzieci. 

  

 Program profilaktyczno-wychowawczy EPSILON – program promocji zdrowia 

psychicznego ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci 

w wieku 7–9  lat oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. 

 

 Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych – szkolny program 

profilaktyki selektywnej adresowany do dzieci nieśmiałych w wieku 10–11 lat, 

wspomagający ich rozwój psychospołeczny, realizowany w formie 15 dwugodzinnych 

zajęć warsztatowych w klasie szkolnej. 

 

W szkołach realizowane będą również inne projekty stanowiące uzupełnienie prowadzonych 

działań rekomendowanych. 

4. Realizacja autorskich warsztatów i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych na temat działania 

substancji psychoaktywnych i negatywnych skutków ich zażywania, skierowanych do: 

- uczniów, 

- rodziców, 

- pracowników oświaty. 
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Autorskie warsztaty i zajęcia profilaktyczno - edukacyjne realizowane będą przez osoby z 

zewnątrz lub pracowników PPUiPR.                                                                                                                                

Odbiorcami programów będą: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz w  

ramach prowadzonej współpracy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Realizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu podstawowej wiedzy na temat rodzajów 

substancji psychoaktywnych oraz skutków ich działania. Będą to m.in. szkolenia prowadzone 

dla rad pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 

i Gimnazjum Publicznego nr 2. 

6. Realizacja warsztatów dla nauczycieli z zakresu podejmowania wczesnej interwencji w 

sytuacji zażywania przez uczniów narkotyków. 

7. Realizacja zajęć doskonalących umiejętności społeczne dzieci i młodzieży (komunikacja, 

asertywność, radzenie sobie z problemami). 

- Zajęcia z zakresu asertywności i komunikacji w ramach zajęć 

socjoterapeutycznych, 

- zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności społeczne uczniów. 

8. Poszerzanie i udoskonalanie oferty dotyczącej programów rozwijających kompetencje 

wychowawcze i profilaktyczne rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, 

sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.                                                               

- Realizacja warsztatów dla rodziców wzmacniających umiejętności wychowawcze, 

np. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 

- Realizacja spotkań edukacyjnych dla rodziców z zakresu kształtowania 

prawidłowych relacji rodziców z dziećmi, zwiększania świadomości rodziców na 

temat znaczenia bliskiego kontaktu z dzieckiem i poświęcania mu czasu. 

    spotkania edukacyjne dla rodziców w ramach zebrań rodzicielskich 

(Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, 

Gimnazjum Publiczne nr 2), 

    spotkania profilaktyczne z rodzicami „Jak ustrzec dziecko przed  

narkotykami” (w Punkcie PUiPR). 

9. Organizowanie koncertów i spektakli słowno-muzycznych z zakresu profilaktyki 

narkomanii adresowanych do dzieci i młodzieży. 

10.Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych związanych z 

profilaktyką uzależnień, organizowanie festynów np. festyn z okazji Dnia Dziecka, 

happeningów, pikników, spotkań prasowych. 

11. Organizowanie przez Komendę Powiatową Policji i Sąd Rejonowy spotkań dla dzieci i 

młodzieży na temat konsekwencji prawnych wynikających z posiadania i rozprowadzania 

narkotyków. 

12. Szkolenie grup zawodowych w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających i 

NSP oraz skutecznych interwencji. 
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13. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z profilaktyką 

problemów narkomanii oraz dotyczących udzielania pomocy osobom zażywającym narkotyki 

i ich rodzinom.           

MONITORING 
 

Monitoring jest systematycznym zbieraniem informacji pozwalającym ocenić na ile przebieg 

realizacji programu jest zgodny z planem, a w przypadku istniejących rozbieżności, czy 

zagrażają one sukcesowi programu. W wyniku monitoringu podejmowane są określone 

działania korygujące.  

        

 Monitorowanie niniejszego Programu dotyczyć będzie trzech głównych wymiarów 

programu:  

 

- usług np. konsultacje, programy profilaktyczne, warsztaty, szkolenia itp.; 

- czasu realizacji określonych w programie zadań; 

- środków finansowych. 

 

 

Wskaźniki:  
 

1. Liczba udzielonych konsultacji w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. 

Narkomanii. 

2. Liczba indywidualnych spotkań z rodzicami dzieci sięgających po narkotyki i NSP. 

3. Liczba szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się problemem 

narkomanii.  

4. Liczba osób - przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się problemem 

narkomanii uczestniczących w szkoleniach. 

5. Liczba zrealizowanych autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych. 

6. Liczba uczestników autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych. 

7. Liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych. 

8. Liczba uczestników rekomendowanych programów profilaktycznych. 

9. Liczba zrealizowanych spektakli, koncertów i programów słowno – muzycznych. 

10. Liczba uczestników spektakli, koncertów i programów słowno – muzycznych. 

11. Liczba zrealizowanych spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień 

skierowanych do rodziców. 

12. Liczba rodziców uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych z zakresu 

profilaktyki uzależnień. 

13. Liczba szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których zrealizowano 

programy profilaktyczne. 
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14. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programów 

profilaktycznych ( autorskich / rekomendowanych). 

15. Liczba przeprowadzonych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych. 

16. Liczba szkół, które włączyły się w kampanie profilaktyczne i edukacyjne. 

17. Liczba artykułów edukacyjno – informacyjnych Punktu Profilaktyki Uzależnień            

i Pomocy Rodzinie zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego               

i w mediach, np. w „Gazecie Płońskiej – biuletynie informacyjnym miasta Płońska”.  

18. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla organizacji 

pozarządowych na działania związane z promocją i ochroną zdrowia w zakresie 

profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i przemocy  

w rodzinie 

 

 

Wyniki monitoringu zostaną przedstawione w raporcie, który będzie jednocześnie 

sprawozdaniem rocznym z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.         

 

Monitoring programu będą przeprowadzać: 

 

- w wymiarze usług i czasu - członkowie zespołu, którzy są autorami 

niniejszego programu, 

- w wymiarze środków finansowych - inspektor Punktu Profilaktyki Uzależnień 

i Pomocy Rodzinie. 

         
 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 
 

Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii pochodzą z opłat wnoszonych przez podmioty ubiegające się o zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych (detal i gastronomia).  

 

Koordynatorem zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest I Inspektor 

Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.  

 

Działania związane z rozwiązywaniem problemu narkomanii mają charakter długofalowy.  

                                                                             
        

Niniejszy program opracowali:   

Elwira Konopka     

I  Inspektor ds. PUiPR 

 

Iwona Wlaźlak 

II  Inspektor ds. PUiPR   

 
Krzysztof  Fabisiak 

Podinspektor ds. narkomanii  
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/311/2016

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Płońska na lata 2017 -
2020

Konieczność uchwalenia przez Radę Miejską w Płońsku Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynika z 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. zgodnie z ustawą – przeciwdziałanie 
narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 
oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:

·działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną,

·leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,

·ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych,

·nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Biorąc pod uwagę skalę zjawiska oraz zagrożenia jakie niesie dla zdrowia i rozwoju młodych ludzi używanie 
narkotyków, gminy prowadzą różnorodne działania profilaktyczne i pomocowe skierowane do określonych grup 
docelowych (dzieci, młodzieży, osób dorosłych).

Działania te określane są w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, który w sposób kompleksowy 
podejmuje problemy z obszaru uzależnień od środków psychoaktywnych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Płońsku

Henryk Zienkiewicz
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