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Sprawozdanie merytoryczne z realizacji 

Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na  2016r. 

 

 W 2016 roku  zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w dniu 04.04.2016r. Burmistrz Głuchołaz  ogłosił otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań mających na celu 

przeciwdziałanie narkomanii”.  Zadanie miało obejmować następujące działania: 

- realizację  programu profilaktycznego podejmującego tematykę uzależnienia od narkotyków i 

dopalaczy adresowanego do uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu Głuchołaz  

(preferowane programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii), 

- realizację programu profilaktycznego podejmującego tematykę uzależnienia od narkotyków i 

dopalaczy adresowanego do młodzieży gimnazjalnej rekomendowanego przez Krajowe Biuro  

ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  

- realizację programu profilaktycznego podejmującego tematykę uzależnienia od narkotyków i 

dopalaczy adresowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej (preferowane programy 

rekomendowane przez Krajowe Biuro  ds. Przeciwdziałania Narkomanii),  

- realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami 

(realizacja tego zadania miała odbywać się po zrealizowaniu w/w programów, co ułatwiłoby 

wyodrębnienie grupy  młodzieży kwalifikującej się do programu terapeutycznego) 

Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.  W związku  z tym w dniu 29.04. 2016r. po raz 

kolejny Burmistrz Głuchołaz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego  pn. 

„Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.” I tym razem nie 

wpłynęła żadna oferta. 

Wobec powyższego i w związku z tym, iż profilaktyka rozumiana jest jako zmniejszanie  

ryzyka używania substancji psychoaktywnyych  tj. alkoholu, nikotyny, środków odurzających 

itp. oraz związanych z  ich używaniem problemów poprzez niedopuszczenie  do poszerzania się 

kręgu osób, szczególnie ludzi młodych, eksperymentujących tak z legalnymi, jak i nielegalnymi 

substancjami działania profilaktyczne częściowo realizowane były w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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W  dniu 03.10.2016r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę na realizację programu pn. „Trzeźwość jest 

wyborem, nie przymusem”  złożyło Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa – 

S.A.P.R.A. z Prudnika. Stowarzyszenie na realizację tego zadania otrzymało wnioskowaną kwotę 

7.000 zł.  Zadanie było realizowane w okresie od 17.10.2016r. do 31.12.2016r.  

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa – S.A.P.R.A jest znane na naszym 

terenie bowiem już kilkakrotnie realizowało zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii.  

W swojej działalności  od 9 lat prowadzi punkt konsultacyjny dla osób zażywających  narkotyki  

i ich rodzin. Udziela też pomocy w ramach  telefonu zaufania i wykonuje  testy na obecność 

narkotyków w moczu.  Ponadto specjaliści motywują do leczenia, diagnozują, wystawiają  

skierowania do ośrodków i na detoks.  Stowarzyszenie  podaje, że  przyjmuje również  

mieszkańców Gminy Głuchołazy. Są to osoby, które  uczestniczą w grupach  dla osób biorących 

narkotyki,  w grupach dla rodziców oraz treningach umiejętności psychospołecznych.   

Stowarzyszenie w ramach zleconego zadania publicznego pn.„Trzeźwość jest wyborem, nie 

przymusem” swoją ofertę kierowało  kompleksowo do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Zakładano osiągnięcie m.in. następujących rezultatów miękkich: 

- wzrost wiedzy uczniów nt. szkodliwości  używania substancji psychoaktywnych, 

- zwiększenie  świadomości młodzieży  na temat uzależniającego  działania  narkotyków,  

- zwiększenie wiedzy  rodziców w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania  

spowodowanych  używaniem środków psychoaktywnych, 

- doskonalenie umiejętności wychowawczo – pedagogicznych w zakresie radzenia sobie z 

problemem narkomanii 

Aby osiągnąć w/w rezultaty Stowarzyszenie działało w 4 zakresach, tj: 

1. zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów – uzależnienia behawioralne i 

niebehawioralne (narkotyki, dopalacze, komputer, internet), 

2. przeprowadzenie prelekcji oraz psychoedukacji dla rodziców pn. „Moje dziecko a 

uzależnienie”, 

3. udzielanie indywidualnych konsultacji dla uczniów i ich rodziców , 

4. prowadzenie prelekcji  oraz psychoedukacji  dla nauczycieli  pn. „Praca wychowawcza  z 

dziećmi a uzależnienia” . 

Programem objęto 4 szkoły z terenu Głuchołaz tj.: 
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1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach, 

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach, 

3. Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach,  

4. Zespół szkół w Głuchołazach. 

W programie wzięło udział  590 uczniów, 191 rodziców oraz 52 nauczycieli.  

 
 

 

 
 

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA 2016R. 
 

 
 

 

 
L.p. 

Zadanie  Plan 
2016r.  

 

Wykonanie 
2016r.  

 

 Przeciwdziałanie narkomanii 8.000,- 7.000,- 

1. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.  8.000,- 
 

7.000,- 
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