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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

dla miasta Podkowa Leśna 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii lata 2007 – 2010 opracowany został zgodnie 

z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz załoŜeniami 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program został opracowany w ramach projektu „Wsparcie województw i społeczności 

lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”, realizowanego przez Fundację 

Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został przez zespół: 

Justyna Pieńkowska – pedagog szkolny, członkini GKRPA, Beata Sawicka – pedagog 

specjalność - biologia, Robert Berlin – policjant, członek GKRPA, Małgorzata Niewiadomska 

– pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzaleŜnień. 

Zespół współpracował z dyrektor Zespołu Szkół Krystyną Danecką, przedstawicielami Rady 

Rodziców: Ewą Iwanowską, Renatą Potyrałą i Krzysztofem Wojtowiczem i konsultował 

program z Tomaszem Potkańskim Pełnomocnikiem Burmistrza ds. zarządzania 

strategicznego. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany na podstawie diagnozy 

przeprowadzonej w marcu 2007 roku w gimnazjum samorządowym naleŜącym do Zespołu 

Szkół Samorządowych, Gimnazjum KIK im. św. Hieronima oraz Podkowińskim Gimnazjum 

(załącznik do programu). 

Opis zjawiska na podstawie diagnozy 

Podkowa Leśna liczy 3.974 mieszkańców (stan na 31.12.2006 r.) w tym: dzieci w wieku 

szkolnym tj. od 6 do16 lat 453. 

Baza oświatowa to: 

1. Zespół Szkół samorządowych (szkoła podstawowa licząca 250 uczniów oraz gimnazjum                 

liczące 112 uczniów),  

2. Gimnazjum Nr 2 św. Hieronima Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) liczące 57 uczniów, 

Szkoła Podstawowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus KIK licząca 129 uczniów,  

3. Podkowińskie Gimnazjum nr 3 liczące 17 uczniów,  



 2 

4. Podkowińskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 liczące 40 uczniów  

5. oraz Przedszkole Miejskie z klasą „0” liczącą 28  dzieci. 

Diagnoza została przeprowadzona metodą ankiet na pełnej populacji uczniów.  

Dodatkowymi źródłami informacji były:  

Komisariat Policji w Podkowie Leśnej: 

w 2006 r. na terenie miasta zatrzymano 4 osoby dorosłe za posiadanie środków odurzających, 

przeciwko którym skierowano akty oskarŜenia do sadu; nie zatrzymano osób nieletnich. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim: 

w 2006 r. zgłosiły się 2 osoby w celu uzyskania wsparcia ze względu na problem 

narkotykowy. 

 

Zdiagnozowane obszary problemowe 

Problem : Eksperymentalne zaŜywanie narkotyków przez młodzieŜ  
 
Diagnoza przyczyn problemu: 

1. Ciekawość 
2. Problemy w szkole i domu 
3.  Nuda - ucieczka od monotonii 

 
Definicja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

Po etapie analizy i diagnozy został określony problem główny oraz jego przyczyny.  

 

Cel I: ograniczenie eksperymentalnego zaŜywania narkotyków  
 
Sposób osiągnięcia: 

1. kreowanie pozytywnych postaw „jestem czysty – nie biorę” 
działanie 
a. informowanie o szkodliwości uŜywania narkotyków 
    - szkolenia dla dzieci 
    - warsztaty dla dzieci 
b. promowanie asertywnego zachowania 
    - warsztaty 
    - zajęcia na godzinach wychowawczych 
 

2. zwiększenie zainteresowania otoczenia problemami dzieci i młodzieŜy 
działanie 
a. poprawa przepływu informacji policja - szkoła 
b. poprawa przepływu informacji rodzice - szkoła 

- powołanie w ZS koordynatora go bieŜącego informowania rodziców 
- aktualizacja informacji na stronie internetowej – monitorowanie ilości wejść na      
   stronę internetową 
c.  informowanie rodziców o objawach i szkodliwości zaŜywania narkotyków 
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- szkolenie dla rodziców 
- warsztaty dla rodziców 
- broszura informacyjna 
 

 
Cel II . Ograniczenie dostępności narkotyków  
 

1. propozycje spędzania wolnego czasu przez dzieci 
działanie: 
a. udostępnienie miejsc do spędzania czasu wolnego 
   - analiza potrzeb 
   - działania dla grupy ryzyka „15” (np. całoroczne zajęcia na basenie) 
  - oświetlenie boiska i terenu MOK 
 
2. kontrola miejsc pobytu dzieci i młodzieŜy przez policję 
działanie: 
- monitoring niebezpiecznych miejsc w Podkowie Leśnej np. stacje WKD, okolice 
sklepów prowadzących sprzedaŜ alkoholu, okolice parku 

 
Cel III. Podniesienie poziomu wiedzy  społeczności lokalnej dotyczącej 
problemu narkomanii. 
 
Dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących problemu narkomanii poprzez 
propagowanie informacji o placówkach udzielających pomocy osobom 
uzaleŜnionym i ich rodzinom. 
 
 

Cel operacyjny I. 
Aktywizacja środowiska lokalnego do działań i współpracy na rzecz przeciwdziałania 

narkomanii 
 

 

Zadania Sposób realizacji Wykonawca i termin Kryteria 
ewaluacyjne 

 

1.Tworzenie koalicji 
osób działających na 
rzecz przeciwdziałania 
narkomanii, 
reprezentujących 
instytucje i organizacje 
działające na terenie 
miasta 

- organizowanie cyklicznych 
spotkań osób, zajmujących 
się przeciwdziałaniem 
narkomanii  

 
 
 
- składanie raportów z 

realizacji programu na 
forum Rady Miejskiej 

 
- kontakty z lokalnymi 

Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. uzaleŜnień 
 
2 razy w roku 
 
 
 
1 raz w roku – styczeń 

protokoły ze 
spotkań  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 raz w kwartale 
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mediami/ informacja o 
realizacji programu, 
promowanie działań/ 

- poprawa przepływu 
informacji między 
rodzicami- szkołą – policja 

  

 
 
 
realizatorzy programu 
w zaleŜności od potrzeb 
 
 

w lokalnych 
mediach 
na bieŜąco  
 

2. Zbudowanie lobby 
dla programu wśród 
ludzi biznesu 
 

- pozyskiwanie zewnętrznych 
środków finansowych na 
realizację zadań programu 

partnerzy lokalni 
- w zaleŜności od 
potrzeb 

Pozyskanie  
sponsorów 

                                                                            
Cel operacyjny II. 

Ograniczenie eksperymentowania z narkotykami wśród młodzieŜy  
 

Zadania Sposób realizacji Wykonawca i termin Kryteria 
ewaluacyjne 

1. Zdiagnozowanie 
środowiska 

- badanie ankietowe wśród 
uczniów gimnazjów 

pedagodzy szkolni 
marzec 2007 

Przebadanie całej 
populacji 
uczniów 

2. Działania 
profilaktyczne 
skierowane do całej 
społeczności szkolnej: 
uczniowie i ich 
rodzice, personel szkół  

-szkolenia rad pedagogicznych 
  
- pedagogizacja rodziców  
 
 
- programy profilaktyki dla 
   poszczególnych szkół 
 

Specjaliści zewnętrzni 
1 raz w roku 
Pedagog, psycholog 
szkolny 
2 razy w roku 
Pedagog, psycholog 
szkolny, wychowawcy 
Terminy wynikające z 
programów profilaktyki 
dla poszczególnych 
szkół 
/ załącznik do programu/ 

4 szkolenia w 
kaŜdej placówce 

 - rozszerzenie oferty 
alternatywnego spędzania 
wolnego czasu 

- uruchomienie kawiarenki 
dla młodzieŜy oraz innych 
miejsc spędzania wolnego 
czasu 

Rada Miasta, Miejski 
Ośrodek Kultury, 
Dyrektorzy szkół, 
Urząd Miejski  

 

3.Ograniczenie podaŜy 
środków 
psychoaktywnych 

- uruchomienie wspólnego 
patrolu policji i straŜy 
miejskiej „Patrol szkolny” 

 

Policja - 1 raz w ciągu 
zajęć szkolnych – 
okolice wszystkich szkół 
na terenie miasta 

12 interwencji 
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- patrolowanie miejsc w 

których gromadzi się 
młodzieŜ (monitoring 
miasta) 

 
- monitorowanie środowiska 

szkolnego 
 
 

 
Policja  
 
 
 
 
Nauczyciele 

                                                              
Cel operacyjny III. 

Podniesienie poziomu wiedzy  społeczności lokalnej dotyczącej problemu narkomanii 
 
 

Zadania Sposób realizacji Wykonawca i termin Kryteria 
ewaluacyjne 

Dostarczanie 
rzetelnych informacji 
dotyczących problemu 
narkomanii 

akcja informacyjna dotycząca 
placówek udzielających 
pomocy osobom uzaleŜnionym 
i ich rodzinom 
 

Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. uzaleŜnień 

 

 
 


