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SPRAWOZDANIE 

 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na lata 2012-2014 

 Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2014 
 

Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu 
lokalnym jest gminny program przeciwdziałania narkomanii. 
Uchwałą Nr XIII/63/11 z dnia 28 grudnia 2011roku Rada Gminy Rawa Mazowiecka  
uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014. Gminny 
program przewiduje składanie sprawozdanie z jego realizacji do 31 marca roku 
następnego. Program finansowany jest ze środków własnych gminy. Działania 
podejmowane na terenie gminy w ramach innych programów, jak i w ramach bieżącej 
pracy innych instytucji i stowarzyszeń, w szerszej perspektywie, również przyczyniają 
się do minimalizacji zjawiska używania substancji psychoaktywnych.  
          Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe  
w naszym kraju oraz psychospołeczne skutki skupione wokół tego stają się coraz 
bardziej widoczne.  Problem ten dotyczy coraz młodszej  grupy wiekowej. Używanie 
środków psychoaktywnych współegzystuje z  zachowaniami destrukcyjnymi 
zagrażającymi zdrowiu i życiu.  
       Na terenie powiatu rawskiego nie funkcjonuje żadna wyspecjalizowana placówka 
lecznictwa, której zadaniem było by pomaganie w jakiejkolwiek formie osobom 
używającym, nadużywającym czy też eksperymentującym ze środkami 
psychoaktywnymi. Poradnia Uzależnień funkcjonująca przy Przychodni Rejonowo 
Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8 nie posiada osoby, której kwalifikacje 
pozwalały by na prace z taką grupą pacjentów. Osoby te odsyłane są  do Łodzi, 
ewentualnie Piotrkowa Trybunalskiego czy Tomaszowa Mazowieckiego. Również  
w tym wypadku trudno ustalić jaki procent osób kierowanych do Łódzkich placówek 
to mieszkańcy gminy. 
        W roku 2014 do Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
nie zgłosiła się żadna osoba ani członek rodziny osoby, w związku z podejrzeniem   
o zażywanie narkotyków. 
       Działania realizowane w 2014r. w ramach programu, były działaniami 
profilaktyki uniwersalnej adresowanymi do grupy niskiego ryzyka.  Profilaktyka ta  
ma dwa podstawowe cele, promocje zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie 
zachowań ryzykownych.  
 
           W szkołach na terenie gminy realizowane są szkolne programy profilaktyczne 
stworzone i modyfikowane według potrzeb każdej ze szkół. Elementem tych 
programów są zagadnienia związane z narkotykami i wszelkiego rodzaju używkami.     
W  każdej ze szkół na część etatu zatrudnieni są psychologowie i pedagodzy . Służą 
oni pomocą nauczycielom w realizacji w/w. programów a także podejmują 
samodzielne działania adresowane do uczniów. 



        W ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół na spotkania  z rodzicami zapraszani 
są przedstawiciele policji. W swojej prezentacji na temat zagrożeń i odpowiedzialności 
, również karnej,  odnoszą się do kwestii narkotyków. Corocznie  organizowane są 
również podobne spotkania dla uczniów gimnazjów. 
 Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii za kwotę 790,00 zł 
zakupiono pakiet materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień i za kwotę 290,00zł 
materiały dotyczące wolontariatu. Materiały te przekazane zostały szkołom, aby 
mogły zostać wykorzystane na zajęciach. 
W roku 2014 pokryto również część kosztów   realizacji Gminnego Przeglądu Pieśni 
Maryjnej w Boguszycach.  Zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci 
biorących w nim udział  za kwotę 263,53 zł. 
        Część zadań realizowanych w ramach środków i programu profilaktyki, 
 i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera w sobie elementy 
przeciwdziałania innym uzależnieniom w tym narkomanii. Działaniami tymi są: 
-I)kolonie- wypoczynek letni dla dzieci z terenu gminy z rodzin niewydolnych 
wychowawczo objętych pomocą GOPS, z których w znaczącej mierze  przynajmniej 
jeden rodzic objęty był postępowaniem komisji.  W 2014r. dzieci wyjechały na 
kolonie do Ustki. W trakcie turnusu realizowane był program profilaktyczny.  Z 
wypoczynku skorzystało 22 dzieci. 
-II) świetlice opiekuńczo-wychowawcze z programem profilaktycznym funkcjonujące 
przy szkołach w Pukininie, Starej Wojskiej, Kurzeszynie, , Konopnicy, Boguszycach. . 
W Plan Pracy napisany przez osoby prowadzące wprowadzane są, w miarę potrzeb 
każdej ze świetlic, elementy przeciwdziałania narkomani i szkodliwości zażywania 
środków uzależniających. 
- III) pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane przy ZSO w Boguszycach. 
- IV) spektakle artystyczne wraz z krótką prelekcją zakupione i realizowane dla 
uczniów w każdej ze szkół na terenie gminy.  
       Możliwość zaangażowania społeczności lokalnej we wszelkie formy aktywności 
pozwala zagospodarować czas wolny i zbudować  system , dzięki któremu maleje 
zainteresowanie używkami i substancjami uzależniającymi. Czym większa gama 
możliwości rozwijania różnych zainteresowań, tym wyższe prawdopodobieństwo 
znalezienia przez odbiorcę ,,czegoś dla siebie”. Z takiego punktu widzenia ważne jest 
to, że coraz więcej organizacji i stowarzyszeń,  zarówno zawiązuje się na terenie 
naszej gminy, jak i działa na  rzecz mieszkańców przy częściowym zaangażowaniu 
środków z Gminnego Programu Współpracy. 
   Wydaje się, że najsłuszniejszymi działaniami podejmowanymi przez samorząd są 
akcje edukacyjne i informacyjne, których adresatami są różne grupy wiekowe, przy 
czym uzasadnione jest wkraczanie z nimi systematycznie już od najwcześniejszych lat 
szkolnych. 
 
 
 
 
 
 
 


