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Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji 

Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na  2019r. 

 

W 2019 roku w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  zrealizowano 

następujące zadania: 

1. Organizowanie szkolenia podnoszącego kompetencje osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

W ramach tego zadania dla nauczycieli z gminy Głuchołazy zorganizowano szkolenie z 

zakresu realizacji „Szkolnej Interwencji Profilaktycznej” -  programu selektywnej i wskazującej 

profilaktyki narkomanii adresowanego do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych w formie 

krótkiej  interwencji podejmowanej przez nauczyciela.  W szkoleniu tym wzięło udział 12 

pedagogów z następujących szkół:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głuchołazach – 3 os. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuchołazach – 1 os. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuchołazach – 1 os. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Uśmiech Dziecka” w 

Charbielinie – 1 os. 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha 

Kamienica – 1 os. 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w 

Głuchołazach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie – 1 os. 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek – 1 os. 

8. Publiczna Szkoła Podstawowa Rozwoju Wsi Burgrabice – 1 os. 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” w 

Gierałcicach – 1 os. 

10. Zespół Szkół w Głuchołazach – 1 os. 

Było to kolejne szkolenie z zakresu realizacji programów znajdujących się w  bazie 

programów rekomendowanych wdrażanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju 

Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.  Nauczyciele z gminy Głuchołazy w okresie kilku 

ostatnich lat dzięki dofinansowaniu z środków Gminnego Programu Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

mogli uczestniczyć w następujących szkoleniach:  

-    dla realizatorów „Programu Domowych Detektywów”, 

- dla realizatorów programu „Fantastyczne Możliwości” (kontynuacja  „Domowych 

Detektywów”), 

-   z zakresu  realizacji  programów profilaktycznych.   

Dzięki tym szkoleniom nabyli oni kompetencje do realizacji powyższych programów w 

głuchołaskich szkołach. Zostali oni także zaopatrzeni w materiały niezbędne do ich 

przeprowadzenia.  

 Ponadto w ramach tego zadania na grudzień 2019r.  dla osób pracujących w obszarze 

przeciwdziałania narkomanii zaplanowano jeszcze do realizacji 6 – godzinne interdyscyplinarne 

szkolenie dotyczące  tej tematyki, które jednak z przyczyn losowych się nie odbyło. 

  

2. Organizowanie i prowadzenie na  terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży.  

W ramach tego zadania po raz kolejny zrealizowano w miejskich szkołach podstawowych 

program pn. „Unplugged”, który jest szkolnym programem profilaktyki  uniwersalnej. Jego 

celem jest ograniczenie  inicjowania  używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu i 

narkotyków oraz  ograniczenie rozwoju  intensywności używania tj. przejścia od fazy używania  

eksperymentalnego do fazy używania problemowego. Program obejmuje także zajęcia dla 

rodziców. W programie wzięło udział 69 uczniów i 23 rodziców. 

Program ten również znajduje się w bazie programów rekomendowanych  w ramach 

„Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”, 

wdrażanego przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii 

i Neurologii.  

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

substancji psychoaktywnych  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 
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działania profilaktyczne częściowo realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
 

 
L.p. 

Zadanie  Plan 
2019r.  

 

Wykonanie 
2019r.  

 

 Przeciwdziałanie narkomanii 15.000,- 11.353,- 

1. Organizowanie  szkolenia podnoszącego kompetencje osób pracujących z 
dziećmi i młodzieżą w zakresie przeciwdziałania narkomanii  

6.000,- 
 

2.853,- 
 

2. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży       

9.000,- 8.500,- 
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