
UCHWAŁA NR XXV/268/2021 
RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050), 

Rada Miasta Radzionków uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Stefan Hajda 
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W RADZIONKOWIE  NA ROK 2021 
 

 

ROZDZIAŁ I 
WPROWADZENIE 

 
Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii stanowi Ustawa  

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050). 
Zgodnie z wymienioną ustawą prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy 

do zadań własnych gminy. Realizacja zadań zapisanych w wymienionej ustawie prowadzona jest w 

postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, corocznie uchwalanego przez Radę Miasta 

Radzionków, stanowiącego część „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Radzionkowie na lata 2021 – 2030”,  gwarantując ujęcie problematyki uzależnienia od narkotyków 

jako problem społeczny z całym jego otoczeniem społeczno - kulturowym.  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 uwzględnia rekomendacje zawarte w innych 

dokumentach, np. w Narodowym Programie Zdrowia, „Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego na lata 2020-2030” 

 
 

ROZDZIAŁ II 
DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII 

 

1. Ogólna charakterystyka problemu. 
 

Narkomania to określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych wpływających na 

czynność mózgu. Narkomania charakteryzuje się: tzw. głodem narkotycznym, przymusem zażywania 

środków odurzających, czy chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami. 

Narkomania stała się problemem wysoko rozwiniętych społeczeństw, na który wpływ z pewnością 

ma duże tempo współczesnego życia, wysokie wymagania stawiane uczniom oraz pracownikom  

i nieustanna potrzeba sprawdzenia się, ale także nastawienie do życia polegające na szukaniu 

szczęścia poprzez łatwą zabawę i przekonanie, że człowiek ma prawo do wszystkiego.   

Narkotyki są jednymi z największych zagrożeń i zarazem najbardziej dochodową dziedziną przestępczej 

działalności. Ludzie sięgają po nie z rozmaitych powodów: stresu, niemożności pokonania trudności 

życiowych, ciekawości itp. Narkotyki, o mniejszym lub większym stopniu szkodliwości, towarzyszą 

ludzkości od dawna 
1
 

Zgodnie z wynikami badań CBOS i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

przeprowadzonymi na populacji w wieku 15-64 lata z 2015 roku 
2
 do używania jakiegokolwiek narkotyku 

przyznało się 16,4% badanych. Najbardziej popularnymi wśród badanych substancjami są marihuana i 

haszysz, czyli przetwory konopi indyjskich. Do kontaktów z tą substancją psychoaktywną kiedykolwiek 

                                                           
1 „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” 
2
 Badania Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania, w: Raport Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej i 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pt. Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych 

oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych, 

Warszawa 2015, s. 195, 216; Raport o stanie narkomanii w Polsce, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 

Warszawa 2018. 

Załącznik do uchwały Nr XXV/268/2021

Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 stycznia 2021 r.
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w życiu przyznało się 16,3% badanych. Pozostałe substancje są o wiele rzadziej używane. Na drugim 

miejscu pod względem rozpowszechnienia odnotowujemy amfetaminę i ecstazy (po 1,7%), a dalej 

kokainę (1,4%) oraz „dopalacze” i LSD (po 1,3%). Do używania grzybów halucynogennych przyznało 

się 1,1%. Konsumpcja pozostałych substancji nie przekroczyła poziomu 1,0%.  

Częściej po narkotyki sięgały osoby samotne (12,4%) niż pozostające w związkach małżeńskich (4,8%),  

a także częściej wychowane w mieście (6,7%) niż na wsi (2,7%) oraz osoby niewierzące i 

niepraktykujące (26%) niż wierzące i praktykujące (1,8%). 

Najwyższe odsetki aktualnych użytkowników odnotowano wśród uczniów i studentów (11,5%). Dane 

dotyczące wykształcenia wskazują na największą popularność używania narkotyków wśród osób, które 

mają wykształcenie gimnazjalne (10,0%) oraz osób z wykształceniem wyższym (8,1%).  

Jednym z czynników różnicujących używanie substancji psychoaktywnych jest wiek. Najwyższe odsetki 

użytkowników narkotyków odnotowano wśród badanych w wieku 25–34 lat, prawie co trzeci respondent 

z tej grupy sięgał po przetwory konopi (30,8%), a wśród osób w wieku 15–24 – co czwarty (25,3%). 

Ecstasy używało w ciągu całego życia 5,3% respondentów, a niewiele mniej amfetaminy i kokainy – po 

4,3%.  

W starszych grupach wiekowych (ponad 34 lata) używanie narkotyków dotyczy głównie marihuany. Co 

siódmy badany w wieku 35–44 lat miał kontakt z przetworami konopi. W przypadku amfetaminy odsetek 

użytkowników wśród badanych wyniósł 3,3%, a grzybów halucynogennych – 2,1%. Używanie 

pozostałych substancji było na poziomie poniżej 2%265 . Do używania „dopalaczy” przyznał się 

niewielki odsetek badanych – 1,3%.  

Dane statystyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wskazują na trend wzrostowy w 

zakresie liczby wykrytych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na przestrzeni lat 2009-

2019.  

W omawianym okresie liczba wszczętych postępowań dotyczących przestępstw z ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii wzrosła o 102,9% z 1,8 tys. na początku tego okresu do 3,6 tys. 

postępowań w 2019 roku. 

Z kolei liczba nieletnich sprawców przestępstw spadła z 7,3 tys. w 2009 roku do 1,6 tys. w 2018 roku 

(spadek o -77,6%). Zmalała także liczba nieletnich sprawców przestępstw narkotykowych z 514 w 2009 

roku do 268 w 2018 roku (spadek o -47,9%), ale zwiększył się ich udział w ogólnej liczbie nieletnich 

sprawców z 7,0% do 16,3%. 

W 2013 roku w Polsce miał miejsce ponowny (po wprowadzeniu w 2010 roku zmian legislacyjnych) 

rozwój sklepów z nowymi narkotykami, tzw. „dopalaczami”, których w 2014 roku było już około 100.  

Był to jeden z największych rynków punktów sprzedaży stacjonarnej w Europie
3
. W sierpniu 2018 r., 

znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii w celu poprawy skuteczności przeciwdziałania 

zagrożeniom dla zdrowia publicznego powodowanym przez tzw. „dopalacze”. W 2015 roku gwałtownie 

wzrosła liczba interwencji medycznych z powodu zatrucia nowymi narkotykami. Według danych 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w 2014 roku w województwie śląskim 

zatruciu dopalaczami uległy 602 osoby, a w 2015 roku 2 191 osób (wzrost o 264%), natomiast do szpitala 

trafiło 465 osób, podczas gdy w 2015 roku - 1 566. W stosunku do sytuacji epidemiologicznej nowych 

narkotyków obserwowanej w innych województwach, liczby przypadków rejestrowanych w 

województwie śląskim oraz łódzkim były najwyższe (wg danych z Ośrodka Kontroli Zatruć – 

Warszawa). Większość zatruć spowodowana była dopalaczem w postaci suszu roślinnego o nazwie 

„Mocarz”, zawierającym syntetyczne kanabinoidy o działaniu podobnym do tego, jakie znane jest po 

spożyciu marihuany, jednakże około 800 razy silniejsze. W 2018 roku 1 186 osób uległo zatruciu nowymi 

                                                           
3 A. Malczewski, Dopalacze wyzwaniem dla systemu pomocy, Świat Problemów, Nr 11 (274), listopad 2015 
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narkotykami, z czego 712 osób było hospitalizowanych, a 12 osób zmarło. Pomimo tego, iż na poziomie 

wojewódzkim w 2018 roku, w stosunku do 2015 roku, odnotowano o 1 005 mniej podejrzeń zatruć lub 

zatruć nowymi narkotykami (w 2017 r. o 1 280), ich ogólna liczba jest nadal wysoka
4
 

2. Charakterystyka miasta 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto Radzionków liczyło 15 862 mieszkańców. Liczba urodzeń 

wyniosła 143, a liczba zgonów 218. 

 

Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów społecznych 
W gminie Radzionków znajdują się następujące instytucje, stanowiące system wspierania osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, a także innych osób dotkniętych problemami 

społecznymi: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Realizowane zadania: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Posiedzenie komisji 26 23 22 21 16 14 

Posiedzenie podkomisji interwencyjno-

motywującej 
- - 12 12 12 6 

Postanowienia opiniujące lokalizację punktów 

sprzedaży alkoholu 
35 23 30 17 17 6 

 
b) Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, w którym pomocy udziela radca prawny oraz psycholog 

Ilość porad udzielonych przez specjalistów w ramach Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego w zakresie problemów 

społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc i inne) 

2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Udzielone porady ogółem (konsultacje) 

 

83 173 191 160 192 110 

Porady w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz możliwości 

podjęcia leczenia, spożywania alkoholu w sposób szkodliwy lub 

ryzykowny; 

 

65 140 127 94 88 44 

Porady w zakresie współuzależnienia 

 

5 12 18 34 37 24 

Porady w zakresie przemocy domowej 
-porady związane ze sprawcami przemocy nadużywającymi 

alkoholu 
- porady kierowane do osób współuzależnionych doświadczających      
Przemocy 

7 

4 

 

3 

17 

14 

 

3 

30 

22 

 

8 

25 

21 

 

4 

 

38 

22 

16 

 

42 

15 

 

27 

 

DDA (dorosłe dzieci alkoholików) 0 0 5 0 0 0 

Nerwica, deresja 6 3 11 7 0 0 

Porady prawnika 50 51 56 - - - 

 

                                                           
4 Państwowa Inspekcja Sanitarna, Ocena stanu sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego za rok 2016 oraz Ocena stanu 

sanitarno-epidemicznego województwa śląskiego za rok 2018 
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c) Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania   

Narkomanii,  
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
e) Świetlica środowiskowa,  
 

3. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 2019. 
W celu przeprowadzenia diagnozy wykonane zostało badanie ankietowe, które objęło dorosłych, 

młodzież,  dzieci oraz sprzedawców zamieszkujących Radzionków. 

1) Diagnoza dorosłych. 

Na terenie miasta przeprowadzone zostało wśród jej dorosłych mieszkańców (400 osób) anonimowe 

badanie ankietowe (w formie elektronicznej oraz papierowej). Wśród ankietowanych znalazło się 75% 

kobiet i 25% mężczyzn.  

W badaniu diagnozującym wyróżnić można główne problemy, które pojawiają się w odpowiedziach osób 

objętych badaniem. Na podstawie uzyskanych danych oraz ich analizy można wyróżnić najważniejsze 

kwestie:  

 Za zdecydowanie najpoważniejsze problemy społeczne mieszkańcy uznali zanieczyszczenie 

powietrza, problemy mieszkaniowe oraz alkoholizm. Alkoholizm i bezrobocie są problemem nie 

tylko dla ludzi bezpośrednio nimi dotkniętych, ale też dla ich najbliższego otoczenia. Sytuacja nie 

zmieniła się od roku 2016, w którym mieszkańcy również wskazali te same problemy społeczne 

jako najpoważniejsze. 

 Bezrobocie w dosyć znaczny sposób dotyka mieszkańców. 27% ankietowanych ma w rodzinie 

osobę bezrobotną. Jedynie 41% ankietowanych uważa, że szansa na znalezienie przez 

bezrobotnych pracy jest co najmniej duża. 

 W przypadku trudnej sytuacji życiowej badani najchętniej zwróciliby się o pomoc do Ośrodka 

Pomocy Społecznej (41%).  

 Większość mieszkańców (47%) zauważa, że spożycie alkoholu w ostatnich 10 latach na terenie 

miasta wzrosło. Biorąc pod uwagę fakt, iż uważają oni alkoholizm za jeden z najpoważniejszych 

problemów społecznych występujących na terenie miasta można uznać, iż oczekują oni od władz 

lokalnych podjęcia działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.  

 Z danych wynika, że problem narkotyków nie jest powszechny wśród dorosłych mieszkańców, 

ponieważ 76% z badanych stwierdziło, iż nie znają nikogo kto zażywałby narkotyki, a 97% nigdy 

nie zażyło środka uznawanego za narkotyk. 

 Aż 46% grupy badawczej zna co najmniej jedną rodzinę, która doświadcza przemocy fizycznej 

lub psychicznej. Projektowanie działań profilaktycznych w tym zakresie zdaje się być konieczne 

dla miasta w najbliższym czasie. Porównując dane z roku 2016 sytuacja nieznacznie się 

pogorszyła, poprzednio 41% ankietowanych wskazała, że zna osoby doświadczające przemocy. 

 Pomimo wielu kampanii wciąż zdarzają się osoby, które wierzą, że kary fizyczne od czasu do 

czasu są dobre dla wychowania dziecka. Ponadto aż 9% ankietowanych zgadza się ze 

stwierdzeniem, że surowe traktowanie hartuje dziecko i pozwala lepiej radzić sobie w życiu.  

 Większość ankietowanych słyszała o zjawisku cyberprzemocy, pomimo to znaczna część dzieci 

spędza w domu kilka godzin przed komputerem, nawet do 5 godzin. Wydaje się więc, 

że mieszkańcy nie są do końca świadomi zagrożeń, jakie wiążą się z nieograniczonym 
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użytkowaniem tego typu urządzeń przez dzieci. Niemal 77% ankietowanych zna lub słyszała 

o przypadkach cyberprzemocy, czyli tyle samo co w roku 2016. Jak widać wiedza w tym temacie 

nie pogłębiła się od kilku lat. 

 Większość badanych ma niewielkie doświadczenia z hazardem. Jest jednak obszar z tej dziedziny, 

który jest bliski wielu badanym – to konkursy polegające na wysyłaniu płatnych sms do 

uczestnictwa w których przyznało się 52% badanych. 

Najważniejsze kwestie związane z problemem narkotyków 

 Aż 2% osób biorących udział w badaniu odpowiedziało, że zna powyżej 10 osób zażywających 

narkotyki.  Niemal 6% ankietowanych zna do 10 takich osób, natomiast 7% ankietowanych zna 

maksymalnie 5 takich osób. Niemal 9% uznało, że zna jedną osobę zażywającą tego rodzaju 

substancje, natomiast 76% nie zna nikogo, kogo dotyczyłby ten problem.  

 
 

 Aż 21% respondentów uważa, że nabycie środków odurzających jest raczej łatwe i nie 

wymaga to dużego wysiłku, 4% stwierdza, że według nich jest to raczej trudne. Według 3% 

ankietowanych nabycie tego rodzaju substancji na terenie miasta jest trudne i wymaga wysiłku. 

Pozostałe 70% ankietowanych nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej dostępności narkotyków.  

 

 

 Analizując odpowiedzi dotyczące dostępności narkotyków okazuje się, że 6% badanych wie 

gdzie można je nabyć, natomiast wiedzy na ten temat nie ma 94% ankietowanych.  

76%

9% 7% 6%

2%

Nikogo 1 osobę Do 5 osób Do 10 osób Powyżej 10 osób

Ile zna Pan/i osób, które zażywają narkotyki? 
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 Na pytanie dotyczące tego, czy osoby biorące udział w badaniu kiedykolwiek zażywały środki 

odurzające powszechnie uznawane za narkotyki 3% udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Natomiast 

97% dorosłych mieszkańców utrzymuje, iż nigdy nie zdarzyło im się zażywać narkotyków.  

 
 

 Czy kiedykolwiek badani przebywali w pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków? Aż 5% 

ankietowanych przyznało, że taka sytuacja miała miejsce. Pozostałe 95% nigdy nie była w takim 

stanie w miejscu pracy. 

Zalecenia dla miasta Radzionków: 

 Głównym celem działań profilaktycznych realizowanych na terenie miasta nie powinno być 

wyeliminowanie spożywania alkoholu przez jej dorosłych mieszkańców, ponieważ nie jest to 

możliwe. Skupić należy się na uświadomieniu lokalnej społeczności skutków oraz zagrożeń jakie 

wiążą się ze spożywaniem alkoholu zwłaszcza w nadmiernych ilościach.  

 Bardzo ważne jest dążenie do przesunięcia wieku inicjacji alkoholowej, zgadza się z tym bardzo 

duża liczba mieszkańców.  

 Należy wspierać osoby, które są uzależnione, współuzależnione oraz te, które pochodzą z grup 

społecznych najbardziej podatnych na uzależnienia, a przede wszystkim będących w trudnej 

sytuacji życiowej. Osobom takim trzeba wskazywać różne formy rozwiązywania problemów, 

które będą alternatywą dla alkoholu i narkotyków.  

 Należy także zwiększyć liczbę działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Bardzo duża liczba mieszkańców jest zdania, że to właśnie 

brak możliwości spędzania czasu w inny sposób jest przyczyną sięgania po alkohol.  

 Uświadamiać powinno się również osoby, których problem uzależnienia od alkoholu i 

narkotyków oraz zjawisko przemocy bezpośrednio nie dotyczy, aby wiedziały w jaki sposób 

reagować na ludzi zmagających się z uzależnieniem czy przemocą oraz jak im pomagać.  

 Profilaktyka powinna kształtować odpowiednie postawy społeczne oraz rozwijać umiejętności 

empatyczne oraz poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych.  

 Szczególnie przemoc wobec dzieci wymaga edukacji mieszkańców. 

 Wszystkie działania profilaktyczne, które są realizowane powinny być kontrolowane pod 

względem efektów, jakie przynoszą, aby móc na bieżąco dokonywać korekty tych oddziaływań, 

które nie przynoszą oczekiwanych skutków.  

Tak Nie

3%

97%

Czy kiedykolwiek zażył/a Pan/i środek uważany 
za narkotyk? 
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2) Diagnoza dzieci i młodzieży 

W ramach diagnozy poddano badaniu młodzież uczącą się w placówkach oświatowych znajdujących się 

na terenie miasta. Anonimowe ankiety wypełniło 511 uczniów.  

Podstawowym celem ankiety była analiza określonych problemów społecznych, do których należy:  

 używanie przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki 

i dopalacze, leki oraz napoje energetyczne),  

 zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu (cyberprzemoc), 

 problemy związane z przemocą i agresją w środowisku szkolnym oraz domowym. 

Młodzi mieszkańcy Radzionkowa postrzegają problemy przed jakimi stoi lokalna społeczność 

w następujący sposób:  

 Wolny czas młodzież wykorzystuje głównie na korzystanie z komputera. Wysoko plasują się 

również spotkania z rówieśnikami i uprawianie sportu.  

 50% uczniów szkół podstawowych oraz 33% uczniów szkół ponadpodstawowych spędza przy 

komputerze 1-3 godzin dziennie, a 28% oraz 25% spędza przed komputerem 3-5 godzin, co może 

być przyczyną do niepokoju. Wskazuje to, że warto wspierać młodych ludzi w możliwie jak 

najbardziej zrównoważonym wykorzystywaniu komputerów i Internetu. Wskazane jest również 

podjęcie działań profilaktycznych w tym obszarze. Szczególnie, że spora część badanych (60% 

uczniów szkół podstawowych oraz 66% uczniów szkół ponadpodstawowych) deklaruje 

doświadczenia przemocy w Internecie. To dodatkowo wzmacnia rekomendację o prowadzeniu 

działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci.  

 Problem przemocy jest obecny nie tylko w świecie wirtualnym. Pewna część uczniów deklaruje 

brak poczucia bezpieczeństwa w szkole. Jednak 76% uczniów szkół podstawowych oraz 91% 

uczniów szkół ponadpodstawowych czuje się w niej bezpiecznie.  

 Badana młodzież darzy dorosłych zaufaniem, w tym nauczycieli, o czym świadczy fakt, 

że w przypadku zaobserwowania negatywnych, agresywnych zachowań,  spory odsetek 

zwróciłby się właśnie do nich o pomoc. Niepokojącym może być jednak fakt, że 6% uczniów 

szkół podstawowych oraz 11% uczniów szkół ponadpodstawowych nie zrobi nic w przypadku 

wystąpienia konfliktu.  

 Relacje w domu badani określają zazwyczaj jako bardzo dobre i dobre, większa część rodziców 

badanych uczniów radzi sobie z wychowaniem dzieci bez uciekania się do stosowania kar.  

Kary wobec 48% uczniów szkół podstawowych oraz 26% uczniów szkół ponadpodstawowych 

ograniczają się do różnego rodzaju zakazów, jednak wśród badanej próby zdarzają się również 

osoby, które zostały pobite przez rodziców.  

 Pod względem teoretycznej znajomości alkoholu oraz skutków jego nadużywania młodzi 

mieszkańcy wykazują sporą wiedzę, co może wynikać z ilości zajęć profilaktycznych 

przeprowadzanych w szkołach. Mimo to aż 22% uczniów szkół podstawowych oraz 34% 

uczniów szkół średnich określiło jako prawdziwe zdanie: „alkohol w piwie jest inny i mniej 

groźny niż w wódce”.  

 Mimo wiedzy teoretycznej alkohol jest obecny w środowisku młodzieży. 46% uczniów szkół 

podstawowych oraz 87% uczniów szkół średnich zna takie osoby, które spożywają alkohol, a 6% 

oraz 60% badanych twierdzi, że pije niemal większość ich znajomych.  

Id: E2FD69DA-991B-45BD-9C3D-13A53BD283B1. Podpisany Strona 7



 27% młodych ludzi uczących w szkołach podstawowych oraz 72% uczniów szkół średnich 

próbowało już osobiście alkoholu. 31% oraz 12% z w/w liczb to osoby, które pierwszy kontakt 

z alkoholem deklarują przed 12 rokiem życia. Porównując do roku 2016 sytuacja wśród uczniów 

szkół podstawowych pogorszyła się, gdyż wtedy tylko 4% badanych przyznało się, że spożywało 

alkohol. Wśród uczniów szkół średnich ilość uczniów spożywających alkohol jest zbliżona, w 

roku 2016 82% uczniów się do tego przyznało. Pomimo rozpowszechnionej profilaktyki, wielu 

zajęć teoretycznych czy kontroli, jakiej zwykle poddawane są młode osoby przez rodziców 

i opiekunów, bardzo duży odsetek badanej młodzieży nie zachowuje abstynencji do 

pełnoletności. Spora część badanych doświadczyła już stanu upojenia alkoholowego. w dodatku 

część z nich deklaruje łatwość zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Należałoby więc 

przede wszystkim ograniczyć dostęp młodych ludzi do tego typu substancji i być może zmienić 

sposób i zakres materiału w przeprowadzanych zajęciach profilaktycznych. Równie ważne jest 

zaangażowanie rodziców i uświadomienie im, jakie negatywne skutki może mieć społeczne 

przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młodzież.  

 Największa liczba uczniów szkół podstawowych pierwszy raz napiła się alkoholu w domu, tak 

twierdzi 54% badanych, natomiast wśród uczniów szkół średnich 43% ankietowanych pierwszy 

raz alkoholu spróbowało na wakacjach.  

 22% uczniów szkół podstawowych oraz 57% uczniów szkół średnich biorących udział w badaniu 

paliło papierosy, a 37% oraz 47% uważa że jest to modne (w tym palenie e-papierosów).  

W przypadku palenia papierosów, podobnie jak przy inicjacji alkoholowej, wśród dzieci ze szkół 

podstawowych procent się zwiększył, gdyż w roku 2016 tylko 5% ankietowanych sięgnęło po 

papierosy. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w roku 2016 do palenia przyznało się 52%. 

Podobnie jak w przypadku alkoholu, młodzież wskazuje na łatwość samodzielnego zakupu 

wyrobów tytoniowych oraz sama wykazuje zainteresowanie spróbowaniem papierosów. 

 Tak wysokie wartości spożytego alkoholu czy papierosów nakazują czujność pod kątem 

przestrzegania zasad związanych z niesprzedawaniem obu tych kategorii produktów nieletnim.  

 94% badanych uczniów szkół podstawowych oraz 69% uczniów szkół ponadpodstawowych 

oświadczyło, że nie zna osób, które rozprowadzają narkotyki. Odpowiednio 1% oraz 5% 

deklaruje, że takie osoby znajdują się w ich szkolnym środowisku. 2% oraz 26% badanych 

deklaruje, że ma za sobą pierwszy kontakt z narkotykami. W roku 2016 do zażywania 

narkotyków nie przyznał się żaden uczeń szkoły podstawowej, natomiast przyznało się 8% 

gimnazjalistów oraz 11% uczniów szkół średnich. Najpopularniejszym narkotykiem podobnie jak 

w całym kraju, a nawet Europie jest marihuana. Jej używanie deklaruje 14% uczniów szkół 

podstawowych oraz 51% uczniów szkół średnich (która kiedykolwiek próbowała używek).  

 Dostęp do narkotyków, zmniejszony zakres kontroli, a także panujące wśród młodzieży 

przekonanie o braku szkodliwości używania marihuany są największymi czynnikami ryzyka.  

 Młodzież wskazywała na łatwość dostępu do zakupu zarówno papierosów, alkoholu, jak 

i narkotyków. Konieczne są więc działania, które ją ograniczą.   

 Pomimo działań w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba prowadzenia akcji, 

programów i warsztatów profilaktycznych dotyczących spożywania i nadużywania alkoholu, 

wyrobów tytoniowych i narkotyków, w szczególności skupiających się na negatywnym wpływie 

na zdrowie osób zażywających je w młodym wieku.  

 Na podstawie dokonanej diagnozy należałoby także wdrożyć do szkół zajęcia dodatkowe, na 

które wskazuje młodzież, a które są zgodne z jej zainteresowaniami. Odwrócenie uwagi od 
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substancji psychoaktywnych i promowanie zdrowego stylu życia z pewnością są częścią 

profilaktyki. 

 Większość uczniów ma zaufanie do nauczycieli ze swojej szkoły, a w swojej klasie czuje się 

dobrze. Niestety, 6% uczniów szkół podstawowych oraz 2% uczniów szkół ponadpodstawowych 

chciałoby zmienić swoją klasę.  

 Stosunki z innymi ludźmi młodzież ocenia na dobre, najlepsze kontakty mają z Rodzicami, 

Dziadkami i przyjaciółmi.  

Najważniejsze kwestie związane z problemem narkotyków 

 Zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej zdecydowana większość ankietowanych 

nie miało okazji nigdy spotkać osób sprzedających narkotyki (takiej odpowiedzi udzieliło 

odpowiednio 94% oraz 69% respondentów). 1% uczniów szkół podstawowych oraz 5% szkół 

średnich twierdzi, że zna takie osoby w szkole, a aż 5% i 18%  poza nią. Te dane są bardzo 

niepokojące. Spora część ankietowanych zarówno w szkole jak i poza nią może podjąć 

potencjalny kontakt z kimś, kto może ją zaopatrzyć w narkotyki. W przypadku 

wprowadzenia działań profilaktycznych należy wziąć pod uwagę skalę tej dostępności 

i dostosować programy wiedząc, że zagrożenie narkotykami nie jest czysto teoretyczne.     

 98% ankietowanych uczniów ze szkół podstawowych oraz 74% ze szkół ponadpodstawowych 

przyznaje, że nigdy nie mieli bezpośredniej styczności z tego rodzaju substancjami. Jednak 1% 

oraz 5%  ankietowanych przyznało się, że próbowało różnych narkotyków, 1% uczniów 

szkół ponadpodstawowych próbowało narkotyku innego niż marihuana, a 1% uczniów 

szkół podstawowych oraz 19% uczniów szkół średnich tylko marihuany.  

 Na kolejne pytania odpowiedzieli tylko ci uczniowie, którzy w poprzednim pytaniu przyznali się 

do tego, że zdarzyło im się zażyć substancji uznawanych za narkotyki.  

 

 W kolejnym pytaniu większość badanej młodzieży (83% uczniów szkół podstawowych oraz 47% 

uczniów szkół ponadpodstawowych) oświadczyła, iż nie pamięta wieku, w którym rozpoczęli 

zażywanie substancji psychoaktywnych, a 37% uczniów szkół średnich i gimnazjów spróbowało 

Mniej niż 9 lat

10-12 lat

13-15 lat

16-18 lat

Nie pamiętam

8%

3%

6%

0%

83%

3%

2%

12%

37%

47%

W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałeś/aś narkotyków? 

szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa
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narkotyków mając 16-18 lat. Aż 8% uczniów szkół podstawowych oraz 3% uczniów szkół 

średnich przyznało, że pierwszy kontakt z narkotykami miało w wieku mniejszym niż 9 lat. 

 Większa część uczniów szkół podstawowych przyznała, że kontakt z narkotykami miała po 

raz pierwszy w domu – takiej odpowiedzi udzieliło 38% ankietowanych. 23% uczniów szkół 

podstawowych próbowało narkotyków w szkole lub na wakacjach, a po 8% na wagarach lub w 

pubie. Wśród uczniów szkół średnich najwięcej respondentów próbowało narkotyku 

pierwszy raz na wakacjach – aż 53%, 15% uczniów próbowało narkotyków pierwszy raz w 

szkole, po 12% na dyskotece lub w pubie, 7% w domu, a 1% na wagarach. 

 

 Jakie narkotyki są zazwyczaj zażywane przez uczniów? Największa grupa uczniów przyznaje 

się do zażywania marihuany, niezależnie od wieku stanowi ona 14% oraz 51% wszystkich 

badanych, którzy zażywali kiedykolwiek narkotyki. 9% uczniów szkół podstawowych oraz 3% 

uczniów szkół ponadpodstawowych ma doświadczenia z dopalaczami. 

23%

8%

23%
8%

0%

38%

15%

1%

53%
12%

12%

7%

W szkole Na wagarach Na wakacjach W pubie Na dyskotece W domu

W jakiej sytuacji po raz pierwszy miałeś/aś  kontakt z narkotykami? 

szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa
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 Kontakty uczniów z narkotykami najczęściej miały charakter epizodyczny, na tę odpowiedź 

wskazało 58% badanych uczniów szkół podstawowych oraz 38% uczniów szkół średnich. 17% 

uczniów szkół podstawowych oraz 11% uczniów szkół ponadpodstawowych uznało, że 

zdarza się to codziennie.  

 

 Zdecydowana większość, bo aż 94% uczniów szkół podstawowych oraz 64% uczniów szkół 

ponadpodstawowych nie spróbowałaby narkotyku, jeśli miało by okazję. Niestety odpowiednio 

6% oraz 36% spróbowałaby. 

 Zalecenia dla miasta Radzionków:  

 Należy ograniczyć dostęp młodych ludzi do substancji takich jak alkohol czy papierosy i być 

może zmienić sposób i zakres materiału w przeprowadzanych zajęciach profilaktycznych.  

 Konieczne jest zwiększenie zaangażowania rodziców i uświadomienie im, jakie negatywne skutki 

może mieć społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młodzież.  

14%

11%
9%

9%

11% 9% 9%

29%

51%

8% 5%

10%

5% 3% 4%

13%

Jakiego narkotyku najczęściej używasz?

szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa
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tygodniu                
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tygodniu                 

Kilka razy w 
miesiącu                  

Raz w 
miesiącu

Parę razy w 
roku

Tylko raz 
zażywałem

17%

0% 0%

8%

8% 8%
58%

11%

3% 6%

0%

14% 29%
38%

Jak często zażywasz narkotyki? 

szkoła podstawowa szkoła ponadpodstawowa
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 Ponieważ młodzi ludzie spędzają znaczną część wolnego czasu korzystając z komputera  

i Internetu, należy zwrócić szczególną uwagę na uświadomienie im jakie zagrożenia są z nimi 

związane.  

 Konieczne jest prowadzenie wśród rodziców i dorosłych mieszkańców akcji przeciwko 

stosowaniu przemocy wobec dzieci. Ponieważ problem ten na terenie miasta występuje, powinno 

się również uczulać na niego nauczycieli, którzy w momencie, kiedy mają podejrzenia, 

że w stosunku do uczniów może być stosowana przemoc, powinni w odpowiedni sposób 

reagować.  

 Pomimo działań w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba prowadzenia akcji, 

programów i warsztatów profilaktycznych dotyczących spożywania i nadużywania alkoholu, 

wyrobów tytoniowych i narkotyków, w szczególności skupiających się na negatywnym wpływie 

na zdrowie osób zażywających je w młodym wieku.  

 Na podstawie dokonanej diagnozy należałoby także wdrożyć do szkół zajęcia dodatkowe, na 

które wskazuje młodzież, a które są zgodne z jej zainteresowaniami. Odwrócenie uwagi od 

substancji psychoaktywnych i promowanie zdrowego stylu życia z pewnością są częścią 

profilaktyki. 

 

ROZDZIAŁ III 
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. 
1) Wsparcie zakładów opieki zdrowotnej zajmujących się leczeniem uzależnionych od narkotyków. 
2)  Informowanie o możliwości podjęcia leczenia i zmotywowanie do niego. 
3) Dofinansowanie terapii indywidualnej i grupowej.  
4) Udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu. 
5) Posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb  

z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc 

dla klientów punktu. 
 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej  

i prawnej. 
1) Prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego zajmującego się informacją, pomocą prawną, 

edukacją oraz pierwszą interwencją w problemach narkotykowych. 
2) Tworzenie grup wsparcia dla członków rodzin lub dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców  

w wymienionych grupach prowadzonych na terenie innych gmin.  
 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

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

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych   

i socjoterapeutycznych. 
1) Wspieranie szkolnych programów profilaktyki:  
a) prowadzenie zajęć informacyjno – edukacyjnych dla społeczności szkolnej (profilaktyczne spektakle 

teatralne i muzyczne, warsztaty, happeningi, akcje profilaktyczne); 
b) budowanie systemu interwencji w szkole; 
c) prowadzenie programów ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia. 
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2) Wspieranie realizacji programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz innych placówkach środowiskowych (Świetlica 

Środowiskowa) pracujących na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy. 

3) Wspieranie różnych form edukacji publicznej, przygotowanie oferty działań profilaktycznych, 

koordynacja działań w zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań: 

a) turnieje, konkursy wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień; 
b) przygotowanie broszur, ulotek, plakatów; 
c) artykuły w prasie lokalnej. 
4) Prowadzenie różnych form zajęć sportowych oraz innych dla dzieci i młodzieży. 
5) Organizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich akcji wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży.  
6) Tworzenie miejsc rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w celu prowadzenia   

profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.   
7) Wspieranie wspólnych wyjazdów integracyjnych dla dzieci i rodziców połączonych  

z programem profilaktycznym, mające na celu profilaktykę oraz budowanie prawidłowych relacji 

między dzieckiem i rodzicami. 
8) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez 

młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 
9) Współudział w lokalnych i ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących 

profilaktyki i rozwiazywaniu problemów narkomanii.  
 

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących  
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

1) Tworzenie procedur współpracy służb i instytucji, organizowanie spotkań sprzyjających zawiązywaniu 

lokalnej koalicji przeciw narkomanii. 
2) Organizowanie i dofinansowanie szkoleń, udziału w konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień 

dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, 

funkcjonariuszy Policji oraz innych osób zajmujących się na terenie gminy realizacja zadań z ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii. 
 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
1) Organizowanie zajęć informacyjno – edukacyjnych (indywidualne i grupowe) z elementami wsparcia 

psychologicznego dotyczące rozwiązania bieżących problemów życiowych. 
2) Wspieranie grup rozwoju osobistego (treningi, warsztaty) mające na celu między innymi ułożenie 

prawidłowych relacji z rodziną, wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz grup zapobiegania 

nawrotom. 
3) Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 
4) Wspieranie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowania, 

które mogą utrudniać reintegracje społeczną osoby po ukończeniu leczenia. 
 

ROZDZIAŁ IV 
REALIZACJA PROGRAMU 

 

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radzionkowie przy udziale Pełnomocnika Burmistrza Miasta Radzionków  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
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