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REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII  

MIASTA I GMINY OŻARÓW ZA 2006 ROK 
 

 
       Program Gminny zwany dalej programem realizowany był w oparciu o uchwałę Rady 
Miejskiej w Ożarowie z dn. 04 kwietnia 2006r. Nr XXXIX/273/2006. 
Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii uwzględniał zadania określone w ustawie z 
dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wyznaczył działania, które na 
terenie gminy były realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki społeczno- 
gospodarczej, oświatowo- wychowawczej  a w szczególności poprzez: 
  1.Zwiększenie dostępności poradnictwa dla osób zagrożonych uzależnieniem, 
  2.Udzielenie rodzinom w których mogą wystąpić problemy narkomanii pomocy 
     psychospołecznej i prawnej, 
  3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie   
     rozwiązywania problemów narkomanii zwłaszcza w szkołach. 
  4.Szkolenie członków Zespołu Zadaniowego d/s opracowania programu Narkomanii. 

 
      Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach Urząd 
Marszałkowski w Kielcach, wraz z pozostałymi regionalnymi ośrodkami Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowało  w cyklu 8-dniowym w listopadzie, grudniu 
2006, we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogólnopolski 
projekt „Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii 
na poziomie lokalnym”. Program wspierany był przez Unię Europejską. Do udziału w 
szkoleniach w zakresie „Tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii” 
przystąpiły zespoły niektórych gmin w całym kraju , W tym gronie znaleźli się także 
przedstawiciele Gminy Ożarów uczestniczący aktywnie w szkoleniu w listopadzie  i 
grudniu 2006r. W celu osiągnięcia  realizacji  Programu prowadzona była odpowiednia 
działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna. 
 
Działalność wychowawcza i edukacyjna 
skierowana była na obszar oświaty czyli wszystkich szkół. Szkoły miasta i gminy były 
miejscem wdrożenia działań profilaktycznych w 2006r. Podjęto  następujące działania 
profilaktyczne: 
– opracowanie i realizacja szkolnych programów profilaktyki we wszystkich szkołach na 

terenie gminy.  

– W  programach  w formie zajęć profilaktycznych realizowano w klasach, gazetki   

     szkolne, audycje i imprezy profilaktyczne  oraz stwarzano ciekawe możliwości   

     spędzania wolnego czasu,  

– prowadzone w szkołach pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne z wykorzystaniem 

aktywności i pomysłów młodzieży,  

-    prowadzono zajęcia w  świetlicach socjoterapeutycznych, 

– podnoszono kompetencje nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi  

i młodzieżą, kontynuowano kampanię „Bezpieczne wakacje radość bez alkoholu  



i narkotyków”. Organizowano turniej piłkarski w ZSO w Ożarowie z konkursem 

wiedzy o uzależnieniach i narkomamii. 

 

Na program przeciwdziałania Narkomanii za 2006r. przewidziano kwotę 10.000,-zł. 

Z przeznaczonych  środków zrealizowano następujące  programy profilaktyczne: 

 

– Program „Nie teraz” z udziałem  250 uczniów ZSO im. E.Szylki w Ożarowie w kwocie 

650,-zł, 

– Program „Jutro jest”   - 300 uczniów w kwocie 1.600,-zł, 

– Program „Niepowtarzalni” z udziałem 250 uczniów z Zespołu Szkół im. M.Curie-

Skłodowskiej w Ożarowie i 250 uczniów  z ZSO im. E. Szylki w Ożarowie w kwocie 

3.600,-zł, 

– Program „Drzazgi” - 250 uczniów z ZSO im. E.Szylki w Ożarowie oraz 250 uczniów z 

Zespołu Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Ożarowie 3.600,-zł. 

Ponadto zakupiono plakaty o treści przeciwdziałania narkomanii w kwocie 550,-zł. 

Ogółem poniesione wydatki zamknęły się kwotą ok. 10.000.-zł.  

 

Oddziaływanie profilaktyczne w społeczności lokalnej 

 

Obszar oddziaływań profilaktycznych w społeczności lokalnej  był realizowany przez: 

– przestrzeganie przez osoby prowadzące punkty sprzedaży, zakazu sprzedaży dzieciom i 

osobom nieletnim papierosów oraz reagowanie na wzmożone zakupy innych produktów 

psychoaktywnych /apteki/, 

– w ramach informacji o profilaktyce były publikowane artykuły w miesięczniku 

samorządowym Ożarów. 

 

           Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany był przez Zespół 

Zadaniowy ds. Opracowania i realizacji programu p/narkomanii powołany przez 

Burmistrza Miasta i Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie,  Szkół Gminy, Straży Miejskiej 

oraz pielęgniarką środowiskową. 

 

 

 
                                                                                                      Pełnomocnik Burmistrza  
                                                                                                                         ds. Rozwiązywania Problemów  
                                                                                                                                           Alkoholowych 


