
 

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji 

Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na  2014r. 

 

 W 2014 roku w drodze otwartego konkursu ofert po raz kolejny udzielono dotacji 

Stowarzyszeniu Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa – S.A.P.R.A na podejmowanie działań 

związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Gmina Głuchołazy współpracuje z tym  

Stowarzyszeniem od 2010r. W ramach swojej statutowej działalności prowadzi ono m.in. punkt 

konsultacyjny dla osób zażywających  narkotyki i ich rodzin. Prowadzone  są tam konsultacje z 

terapeutą uzależnień, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo prawne, konsultacje 

psychologiczne, grupy dla młodzieży: wycofanej i nieśmiałej, samookaleczającej się, 

nadpobudliwej, z wysokim  poziomem złości w zachowaniu i dla osób eksperymentujących z 

alkoholem i narkotykami oraz wykonywane testy na obecność narkotyków w moczu.   

Zadanie zakładało: 

- przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla przedstawicieli instytucji stykających się w 

swojej pracy z osobami używającymi  narkotyków ( głównie kuratorzy sądowi, pracownicy 

służby zdrowia, policjanci, nauczyciele itp.), którzy już wcześniej uczestniczyli w szkoleniu 

podstawowym,  

- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego i psychologicznego dla  osób, 

które używają narkotyków oraz  rodzin, w których występują problemy narkomanii, 

- realizacja programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży szkół podstawowych na 

terenie Gminy Głuchołazy ( według zapotrzebowania szkół), 

- realizacja programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży gimnazjalnej na terenie 

miasta Głuchołazy rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

- prowadzenie indywidualnych konsultacji  z zakresu problematyki uzależnień dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach 

ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Głuchołazy (według zapotrzebowania szkół).   

 

Stowarzyszenie w ramach zleconego w 2014r. zadania publicznego działało w następujących 

zakresach, tj: 
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1. realizacja profesjonalnego programu  profilaktycznego dla szkół podstawowych  

obejmującego warsztaty dotyczące przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym, w tym 

uzależnieniom i agresji rówieśniczej w oparciu o formy teatralne. W ramach tego 

programu zrealizowano moduł psychoprofilaktyki, który obejmował 12 godzinne 

warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oparte na metodach teatralno-

choreograficzno – muzycznych. W zajęciach uczestniczyło 41 uczniów z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Bodzanowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1 w 

Głuchołazach.  

2. przeprowadzenie w 4 szkołach  indywidualnych konsultacji dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli ( 20 godzin dyżuru). Z konsultacji skorzystały następujące szkoły: Publiczne 

Gimnazjum Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 oraz 

Zespół Szkół w Głuchołazach.. Oprócz konsultacji prowadzono  dyżur terapeutyczny w 

Głuchołaskim Centrum Wolontariatu z którego  skorzystały  33 osoby borykające się w 

swoim życiu z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub 

współuzależnienia do osoby nadużywającej narkotyków. Niektóre z osób, które zgłosiły 

się do terapeuty nadal pozostają w kontakcie ze specjalistą, a pozostałym  wskazano inne 

miejsca gdzie można uzyskać pomoc. Została również zwiększona wiedza rodzin i 

bliskich osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków, w zakresie 

zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem środków 

psychoaktywnych, jak również umiejętności rodzin w zakresie radzenia sobie z  

problemem  narkomanii w rodzinie.  

3. przeprowadzenie na terenie Głuchołaz jednodniowego szkolenia dla przedstawicieli 

instytucji stykających się w swojej pracy z osobami używającymi  narkotyków. W 

szkoleniu wzięło udział 18 osób, w tym  przedstawiciele: policji, oświaty, sądu, służby 

zdrowia, pomocy społecznej  Działania te miały na celu podniesienie wiedzy 

profesjonalistów na temat konsekwencji zażywania narkotyków, zmianą przekonań na 

temat subiektywnych norm narkotykowych, jak również wzrost umiejętności reagowania 

w sytuacji zażywania narkotyków przez podopiecznego/ klienta. Szkolenie obejmowało 8 

godzin i było prowadzone przez 2 certyfikowanych specjalistów uzależnień. 
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W ramach realizowanego zadania planowano jeszcze przeprowadzenie profesjonalnego 

programu profilaktycznego Wspieranie Rodziny  przeznaczonego dla uczniów (wraz z 

rodzicami) szkół gimnazjalnych. Niestety ze względu na brak chętnych rodziców, którzy 

wzięliby udział w programie zajęcia nie zostały zrealizowane. środki planowane na to zadanie  

zostały zwrócone na konto Gminy. 

  

 W związku z tym, iż profilaktyka rozumiana jest jako zmniejszanie  ryzyka używania 

substancji psychoaktywnych  tj. alkoholu, nikotyny, środków odurzających  oraz związanych z  

ich używaniem problemów, część zadań  realizowanych było w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych np. Akcja Banan czy  realizacja 

programów profilaktycznych podejmujących tematykę uzależnienia od środków 

psychoaktywnych.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA 2014R. 

 

 
 

 

 

L.p. 

Zadanie  Plan 

2014r.  

 

Wykonanie 

2014r.  

 

 Przeciwdziałanie narkomanii 10.000,- 4.270,- 

1. Dotacja na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.  10.000,- 

 

4.270,- 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


