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Sprawozdanie merytoryczne z realizacji 

Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na  2017r. 

 

W 2017 roku działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym Burmistrz Głuchołaz  ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego pn. „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii”. Zadanie 

miało  polegać  na: 

 realizacji 2 edycji programu profilaktyki uniwersalnej, adresowanego do uczniów  gimnazjów 

z terenu Głuchołaz, ich rodziców i nauczycieli, ukierunkowanego na ograniczenie zachowań 

problemowych i ryzykownych takich jak używanie alkoholu, narkotyków,  wczesne 

zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza; program musiał znajdować się na liście 

programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii oraz Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 świadczenie dyżurów interwencyjno – wspierających w zakresie zachowań problemowych i 

ryzykownych takich jak używanie alkoholu, narkotyków,  wczesne zachowania seksualne, 

przemoc rówieśnicza, 

 program oraz dyżury miały być świadczone przez osoby posiadające udokumentowane   

kompetencje w tym zakresie.  

Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.  W związku z tym w dniach 11 – 12 grudnia 2017 r. 

przeprowadzono dla młodzieży uczącej się w drugich i trzecich klasach Publicznego Gimnazjum 

nr 1 i  nr 2 w Głuchołazach program wychowawczo - profilaktyczny pn. „Archipelag skarbów” .  

Program ten stanowi  uzupełnienie oraz wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i 

wychowawczego spełniając  również interdyscyplinarną  funkcję edukacyjną silnie związaną  z 

podstawą  programową realizowaną w gimnazjum. Integralnym  elementem programu jest 

szkolenie zawodowe nauczycieli  w zakresie metodologii  pracy warsztatowej w dużej grupie i 

wzmacniania kompetencji wychowawczych. W zakresie wzmacniania kompetencji 

wychowawczych  szkoleniem objęci są również rodzice uczniów biorących udział w programie. 

Program ten znajduje się w bazie programów rekomendowanych  w ramach „Systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”, wdrażanego 
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przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.   

W programie uczestniczyło 275 osób. Program składał się z trzech elementów: dwóch 

mitingów dla młodzieży, spotkania dla rodziców oraz szkolenia dla Rady Pedagogicznej. W 

szkoleniu dla Rady Pedagogicznej wzięły udział 33 osoby, a w spotkaniu dla rodziców 

uczestniczyło 9 osób. 

  „Archipelag Skarbów” jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu 

profilaktyki zintegrowanej. Cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum:  

 profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych: 

 ograniczenie używania przez młodzież alkoholu i narkotyków; 

 wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność: 

 wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych 

więzi; 

 ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej  

i trwałej miłości; 

 podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości  

i seksualności; 

 ograniczenie korzystania z pornografii; 

 przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-

uprzedmiotowienia”, 

 profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS: 

 zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu 

do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji seksualnej); 

 poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych 

metod zapobiegania im; 

 profilaktyka przemocy: 

 ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej,  

a także przemocy o podtekście seksualnym;  

 wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie; 

 cele i efekty ogólnoprofilaktyczne: 

 podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych;  
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 wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, 

identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim). 

Program „Archipelag Skarbów” przeprowadzony był w oparciu 

o udźwiękowione prezentacje multimedialne. Taka forma zajęć umożliwia  wykorzystanie 

wrażliwości współczesnych młodych odbiorców, którzy mając częsty kontakt z mediami 

elektronicznymi, łatwo angażują się w zajęcia przypominające stylem telewizyjny show.  

W trakcie każdej części programu prowadzone były ćwiczenia aktywizujące  

w formie dialogu z całą grupą lub pojedynczymi osobami, fantazji sterowanej, scenek 

odgrywanych przez kilku lub kilkunastu aktorów-ochotników, zadań angażujących zarówno 

ochotników jak i pozostałą młodzież oraz minitreningu asertywności.  

W prowadzeniu ćwiczeń trenerzy bazowali na pozytywnym potencjale, który posiada 

młodzież. Celem prowadzących było wydobycie go z każdej młodej osoby, która zaangażowała 

się w proponowane ćwiczenia. Jeśli wystąpiła konieczność jasnego postawienia granic lub 

udzielenia przestrogi, działo się to z zachowaniem zasad dobrej komunikacji i szacunku dla tej 

osoby. Uczestnicy ćwiczeń otrzymali od trenerów nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie 

według określonych zasad. 

      Jedną z form aktywizacji młodzieży na rzecz zdrowego stylu życia był Festiwal 

Twórczości, który odbył się na koniec drugiego mityngu. Festiwal jest elementem, w którym 

sama młodzież formułuje przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników. Prezentacja przez 

młodych ludzi twórczych prac promujących zdrowy styl życia wobec dużej grupy rówieśników 

pokazała, że trenerom udało się przełamać typową dla grup nastolatków barierę wstydu przed 

publicznym deklarowaniem się po stronie wartości i mądrego podejścia do życia.  

Program dla młodzieży obejmował 8 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mityngów, z 

których każdy trwał około 3,5 godziny zegarowej.  

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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SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2017R. 

 
 
 

 

 
L.p. 

Zadanie  Plan 
2017r.  

 

Wykonanie 
2017r.  

 

 Przeciwdziałanie narkomanii 8.000,- 8.000,- 

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

8.000,- 
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