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Sprawozdanie merytoryczne z realizacji 

Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na  2015r. 

 

 W 2015 roku  zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w dniu 10.04.2015r. Burmistrz Głuchołaz  ogłosił otwarty konkurs 

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

przeciwdziałanie narkomanii”. Zadanie miało obejmować następujące działania: 

- realizację  programu profilaktycznego adresowanego do uczniów szkół podstawowych z 

terenu Głuchołaz rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

- realizację programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży gimnazjalnej 

rekomendowanego przez Krajowe Biuro  ds. Przeciwdziałania Narkomanii;  

- realizację programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej 

rekomendowanego przez Krajowe Biuro  ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

- realizację programu terapeutycznego dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami 

(realizacja tego zadania powinna była  odbywać się po zrealizowaniu w/w programów, co 

mogło ułatwić wyodrębnienie grupy  młodzieży kwalifikującej się do programu 

terapeutycznego). 

Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, w związku  z tym w dniu 01.06. 2015r. po raz kolejny 

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

„Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Tym razem zadanie miało 

obejmować niżej wymienione działania: 

- realizację  programu profilaktycznego adresowanego do uczniów klas VI szkół 

podstawowych z terenu Głuchołaz ( preferowane programy rekomendowane przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), 

- realizację programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży gimnazjalnej 

rekomendowanego przez Krajowe Biuro  ds. Przeciwdziałania Narkomanii;  

- realizację programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej 

(preferowane programy rekomendowane przez Krajowe Biuro  ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii)  

- zorganizowanie lokalnej konferencji dot. problematyki narkomanii 
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I tym razem nie znalazł się oferent, który podjąłby się realizacji zadania. Wobec tego w dniu 

17.08.2015r. po raz trzeci ogłoszono otwarty konkurs ofert  na realizację zadnia publicznego  pn. 

„Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii”. Zadanie powinno było 

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)  

- zorganizowanie lokalnej konferencji dot. problematyki narkomanii 

Sytuacja jednak  powtórzyła się jak w dwóch poprzednich konkursach i nie wpłynęła żadna 

oferta. Tak więc mimo trzykrotnego ogłaszania otwartego konkursu oraz  modyfikacji zakresu 

planowanego do realizacji zadania nie udało się wyłonić organizacji pozarządowej, która 

chciałaby realizować w/w zadnie . Dlatego też   w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015r. po wprowadzeniu stosownej zmiany przez Radę Miejską w Głuchołazach 

w dwóch szkołach podstawowych zrealizowano 5 edycji programu profilaktycznego Profilaktyka 

uzależnień – Narkotyki, Substancje Psychoaktywne „Poszukiwanie szczęścia poza sobą”. 

Natomiast dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przeprowadzono znany już  u nas  

program profilaktyczny NOE.  

W pierwszym z w/w programów wzięło udział  96 uczniów klas VI,  w drugim łącznie   325 

uczniów gimnazjów, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół.   

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.  
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SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA 2015R. 
 

 
 

 

 
L.p. 

Zadanie  Plan 
2015r.  

 

Wykonanie 
2015r.  

 

 Przeciwdziałanie narkomanii 7.000,- 5.300,- 

1. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.  7.000,- 
 

5.300,- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


