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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

BODZECHÓW NA ROK 2013 

 

1. Wstęp 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 opracowany został na 

podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz założeniami 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Narkotyki powszechnie uważa się za niezwykle groźne substancje wykluczające 

możliwość kontrolowania ich używania, prowadzące do uzależnienia, do poważnych 

negatywnych konsekwencji zdrowotnych, destrukcji zdolności jednostki do normalnego 

funkcjonowania   w społeczeństwie, a często do śmierci. Używanie substancji szkodliwych 

powoduje nieobliczalne szkody we wszystkich sferach życia człowieka. 

 

      § 1 

Problemy społeczne w opinii dorosłych mieszkańców Gminy Bodzechów 

 

Z diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Bodzechów w 2012r. 

przeprowadzonej przez Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa wynika, iż Gmina 

Bodzechów nie jest wolna od różnego rodzaju zagrożeń. 

W celu poznania opinii dorosłych mieszkańców na temat problemów społecznych, jakie 

występują w gminie, przeprowadzono badanie ankietowe na losowo dobranej próbie. 

Sondaż został zrealizowany w dniu 16 października 2012. Wzięło w nim udział 106 

mieszkańców Gminy Bodzechów, z czego 96% stanowiły kobiety. Wiek respondentów wahał 

się od 25 do 55 lat. Ankietowani najczęściej, bo w 55%, posiadali wykształcenie wyższe, 

nieco rzadziej średnie – 43%, a 2 osoby posiadały wykształcenie podstawowe. 

 



Hierarchia ważności problemów w gminie 

Ankietowani zostali poproszeni o określenie na skali od 1 do 5, jak ważne w ich odczuciu są 

poszczególne problemy społeczne w Gminie Bodzechów (ocena „1” oznaczała, że dana 

kwestia nie jest ważna, zaś „5” – bardzo ważna). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela. Hierarchia problemów społecznych w Gminie Bodzechów – oceny respondentów. 

 Problem Średnia ocena 

1. Uzależnienie od alkoholu 4,53 

2. Bezrobocie 4,48 

3. Ubóstwo 4,34 

4. Przemoc domowa 3,87 

5. Przestępczość 3,83 

6. Zanieczyszczenie środowiska 3,79 

7. Wyjazdy zagraniczne w poszukiwaniu pracy 3,72 

8. Przemoc w szkole 3,60 

9. Niepełnosprawność 3,57 

10. Uzależnienie od komputera 3,38 

11. Uzależnienie od narkotyków 3,25 

12. Bezdomność 3,15 

 

Za najpoważniejsze problemy w gminie uznano: uzależnienie od alkoholu, bezrobocie oraz 

przemoc domową i ubóstwo. Za przeciętnie ważne problemy ankietowani uznali: 

przestępczość, zanieczyszczenie środowiska, wyjazdy zagraniczne w poszukiwaniu pracy 

oraz przemoc w szkole. Najniżej w hierarchii usytuowano: niepełnosprawność, uzależnienie 



od komputera i od narkotyków oraz bezdomność. Powyżej umieszczono zestawienia ocen 

respondentów dla najpoważniejszych problemów w Gminie Bodzechów. 

Mimo, że problem narkotykowy nie jest postrzegany jako jedno z najważniejszych zagrożeń 

w Gminie Bodzechów, to 32% respondentów zna osobiście kogoś, kto zażywa narkotyki. Co 

więcej, ponad 70% ankietowanych uważa, że młodzież w Gminie Bodzechowów jest 

narażona na kontakt ze środkami odurzającymi. I ponad połowa ankietowanych jest zdania, że 

nietrudno jest uzyskać dostęp do narkotyków, co prezentuje poniższy wykres. 

 

Diagram. Czy trudno jest uzyskać dostęp do narkotyków w Gminie Bodzechów? 

 

Przekonania dotyczące problemów narkotykowych wśród badanych przedstawiają się 

następująco. Niemal wszyscy (96%) uważają, że staje się on coraz ważniejszy w dzisiejszych 

czasach. 60% zgadza się, że nawet jednorazowy kontakt z narkotykiem może uzależnić.                 

13% respondentów jest za legalizacją tzw. miękkich narkotyków (np. marihuany).                            

98% ankietowanych wyraża przekonanie, że problem uzależnienia od alkoholu czy 

narkotyków może dotknąć każdego. 

 

Problem narkotyków w opinii dzieci i młodzieży w Gminie Bodzechów 

39% uczniów gimnazjum twierdzi, że w ich szkole nie ma problemu z narkotykami. 

Przeciwnego zdania jest prawie co czwarta osoba, a 35% nie ma na ten temat zdania. 



Jednak 51% ankietowanych twierdzi, że osoby w ich wieku mają kontakt z narkotykami. 

Osobiście kogoś takiego zna 39% respondentów. 18 osób, czyli 12% ankietowanych, 

zażywało przynajmniej raz w życiu narkotyki – zazwyczaj była to marihuana. 

 

Diagram. Czy osoby w twoim wieku mają kontakt z narkotykami? 

Odpowiedzi uczniów gimnazjum. 

 

 

30% ankietowanych uważa, że zdobycie narkotyków przez osoby w ich wieku jest łatwe i nie 

stanowi trudności, a 10% (16 osób) wie, od kogo można je kupić. 

Jeśli chodzi o żywione przez młodzież przekonania na temat narkotyków, to 13% twierdzi, 

że miękkie narkotyki są bezpieczne. 30% ankietowanych nie zaliczyłaby marihuany do 

kategorii narkotyków, a 23% uczniów gimnazjum chciałoby je zalegalizować. 

Jeśli chodzi o świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie poszczególnych 

narkotyków, to rozkład poszczególnych odpowiedzi jest różny. 27% osób orientuje się 

szczegółowo co do skutków zażywania poszczególnych środków psychoaktywnych. 38% 

orientuje się ogólnie, natomiast pozostałe 35% posiada niewielką lub żadną wiedzę na ten 

temat. Spośród wszystkich możliwych odpowiedzi najczęściej bo w 71% odpowiedzi, 

ankietowani deklarowali, że poszukują informacji o narkotykach w sieci, w dalszej kolejności 

w telewizji (57%) oraz ze szkoły i od rodziców. Szczegóły prezentuje wykres poniżej. 



Wykres. Źródła wiedzy o narkotykach. Odpowiedzi uczniów gimnazjum. 

 

Gimnazjaliści według deklaracji zażywają narkotyki z dwóch głównych powodów – 

z ciekawości oraz chęci zaimponowania innym, zaistnienia w grupie. Chęć sprawdzenia siebie 

stanowi następny w kolejności motyw takiego zachowania. Respondenci rzadziej postrzegają 

środki psychoaktywne jako sposób radzenia sobie z trudnościami w szkole lub w rodzinie. 

 

Wykres. Z jakich powodów młodzież sięga po narkotyki? Odpowiedzi uczniów gimnazjum. 

 

 

 



W przypadku problemu narkotykowego lub alkoholowego, ankietowani z gimnazjum 

najchętniej zwróciliby się o pomoc do członka rodziny (najczęściej mamy, w dalszej 

kolejności do taty). Prawie co dziesiąta osoba pomocy szukałaby u rówieśników. W sumie do 

pracowników szkoły – pedagoga, dyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela, 

zwróciłoby się 25% osób. Samodzielnie swoje problemy rozwiązywałoby 13% uczniów 

gimnazjum. 

 

Diagram. Kogo poprosiłbyś o pomoc, gdybyś miał problem związany z zażywaniem 

narkotyków lub spożywaniem alkoholu? Odpowiedzi uczniów gimnazjum. 

 

 

53% uczniów ze szkoły podstawowej twierdzi, że w ich szkole nie ma problemu                                

z narkotykami. Przeciwnego zdania jest 22%, którzy uważają, że środki psychoaktywne 

stanowią zagrożenie w szkole, do której chodzą. Ankietowani uważają, że osoby w ich wieku 

raczej nie mają kontaktu z narkotykami. Trzech respondentów zażywało narkotyki, a cztery 

osoby znają osobiście kogoś takiego.  

W przypadku problemu narkotykowego lub alkoholowego, uczniowie ze szkoły podstawowej 



w pierwszej kolejności o pomoc poprosiliby mamę (co trzeci badany), potem tatę (26%)                   

i rodzeństwo (10%), czyli osoby ze swojej najbliższej rodziny. Zdecydowanie mniejszym 

zaufaniem dzieci darzą inne osób dorosłe – pracowników szkoły czy telefonu zaufania. Trzy 

osoby nie poprosiłoby nikogo o pomoc. 

 

Diagram. Kogo poprosiłbyś o pomoc, gdybyś miał problem związany z zażywaniem 

narkotyków lub spożywaniem alkoholu? Odpowiedzi uczniów szkoły podstawowej. 

 

 

§ 2 

Ustala się następujące cele i zadania Programu: 

1. Cele Programu: 

1) Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków 

psychoaktywnych. 



2) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych                               

z używaniem środków psychoaktywnych. 

3) Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii. 

2. Zadania i planowane do realizacji działania programowe: 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej                

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii  w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1) Organizowanie na terenie szkół programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci         

i młodzieży. 

2) Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców z zakresu tematyki  narkomanii 

3) Zakup i rozprowadzenie materiałów informacyjno – edukacyjnych ( książki, kasety, płyty  

    DVD, broszury, ulotki) związanych z tematyką antynarkotykową. 

 

      § 3. 

Ustala się następujące zasady finansowania programu: 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałania alkoholizmowi 

/tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm./. 

2. Szacunkową kwotę środków, o których mowa w ust. 1 przeznaczoną na realizacje zadań 

określa „Ramowy Plan Finansowania Zadań Określonych w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”. 

3. Realizatorzy Programu: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3) Szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy. 


