
Uchwała Nr XLIII/492/ 2006 
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

z dnia 30 marca 2006 roku 
 
 
 
- w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii                 
   i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie  na rok 2006. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.4¹ ust.2 i 5, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z 
późn. zm ), art.10 ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. , poz. 1485 ) 
oraz art.6 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 
2005 nr 180 poz.1493) 
 

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wykonując obowiązki nałożone ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                       
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwala się Miejski Program Profilaktyki                            
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2006 obowiązujący                      
na terenie Miasta Szklarska Poręba, określający wymienione w § 2 zadania. 

 

§ 2 

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie               
w Szklarskiej Porębie na rok 2006 określa cele i  zadania związane z profilaktyką uzależnień oraz wskazuje 
sposoby działania : 
 

Głównym celem programu jest ograniczenie spożycia alkoholu, używania narkotyków oraz ograniczenie 
związanych z uzależnieniami problemów ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia przemocy                         
w rodzinie uzależnionej i współuzależnionej. 
 
Na realizację głównego celu składają się elementarne zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy - 
Urząd Miejski wraz z Radą Miejską, MKRPA, MOPS, Straż Miejska, Szkoły i Placówki Oświatowo - Wychowawcze, 
obejmujące: 

1. rozpoznawanie problemów alkoholowych i problemów narkomanii na terenie miasta 
2. zapobieganie zjawiskom naznaczenia i wykluczenia społecznego osób uzależnionych oraz ich rodzin, 

reintegracja społeczna 
3. prewencję uzależnień przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży 
4. zapobieganie powstawaniu uzależnień oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                           

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem (poradnictwo, motywacja, 
terapia) 

5. propagowanie zdrowego stylu życia, prawidłowych zachowań i postaw abstynenckich 
6. promowanie postaw społecznych ważnych dla przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy 

domowej. 
 
Warunki niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów: 
 I. W zakresie problemów narkotykowych: 
 

  1)  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem; 

  2)  udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 
  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; 

  



  4)  wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii; 

  5)  pomoc społeczną 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. 

 
II. W zakresie problemów alkoholowych: 

 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,  
2) udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej;  
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                            
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,  

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych,  

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,  

 
 III. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej  
 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin poddawanych przemocy 

fizycznej i psychicznej; 
2) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom narażonym na przemoc ze strony najbliższych – 

program Niebieska karta; 
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozpoznawania objawów 

przemocy domowej i uświadomienia społeczeństwu konieczności pomocy ofiarom przemocy domowej,            
w szczególności dzieciom i młodzieży; tu również prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych,  

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych wspierających działania w zakresie pomocy 
ofiarom przemocy domowej; 

 
Kluczowymi aktami prawnymi, na podstawie których inicjowana i prowadzona jest realizacja wskazanych działań są: 
 
Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie                
w Szklarskiej Porębie zbudowany w oparciu o:  

• art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr.35, poz.230) 

• art. 10 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 
2005 nr 179 poz.1485) 

• art.6 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 
września 2005 nr 180 poz.1493). 

Pokrywające się w wielu punktach warunki, które należy spełnić w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej narzucają określony model postępowania 
uwzględniający korelację wszystkich podejmowanych w 2006 i później, poczynań. 

 
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin poddawanych 

przemocy fizycznej i psychicznej, rodzin uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu                      
i narkotyków. 

 
1) Przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz udzielanie pierwszej pomocy 

zgłaszającym się rodzinom, kierowanie na leczenie. 
Wykonawcy zadania: MKRPA, MOPS, Pracownicy Punktu Konsultacyjnego; 
Termin realizacji: cały rok, 

2) Współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w zakresie przyjmowania na terapię i detoksykację mieszkańców 
miasta Szklarska Poręba wymagających leczenia. 

Wykonawcy zadania: MKRPA, MOPS, Pracownicy Punktu Konsultacyjnego; 
         Termin realizacji: cały rok, 

3) Podejmowanie działań w zakresie współpracy z Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
sąsiadujących gmin. 

       Wykonawcy zadania: MKRPA,  
       Termin realizacji: inauguracja w miesiącu kwietniu 2006 a następnie współdziałanie w miarę potrzeb; 

  



4) Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie w zakresie 
wczesnego wykrywania i kierowania na leczenie osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu a także                   
w zakresie realizowania programu “Niebieska karta”. 

       Wykonawcy zadania: MKRPA, MOPS 
       Termin realizacji: cały rok, w miarę potrzeb. 

 
II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy, narkotykowy oraz narażonym na przemoc ze strony najbliższych. 
 
1) Udzielanie różnorodnej pomocy (psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, wychowawczej oraz pomocy 

w nauce) dzieciom ze środowisk zagrożonych, poprzez poprawianie dostępności i uatrakcyjnienie oferty świetlic 
środowiskowo- terapeutycznych. 
Wykonawcy zadania: Pracownicy Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych „Cegiełka” i „Plus”, pedagodzy 
szkół z terenu Szklarskiej Poręby, Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 
Termin realizacji: cały rok ze szczególnym uwzględnieniem miesięcy nauki w szkole; 

2) Wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin zagrożonych szczególnie                
w okresie ferii zimowych i wakacji szkolnych poprzez: 
a) zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci ze dla dzieci ze Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych 

„Cegiełka” i „Plus” łączących różne formy aktywnego wypoczynku z socjoterapią i zajęciami 
psychokorekcyjnymi; 

b) połączenie zajęć psychokorekcyjnych z aktywnym wypoczynkiem w postaci nieobozowej akcji zimowej 
“Ferie z Bałwankiem” dla dzieci ze Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych „Cegiełka” i „Plus”; 

c) połączenie zajęć psychokorekcyjnych z aktywnym wypoczynkiem w postaci nieobozowej akcji letniej dla 
dzieci ze Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych „Cegiełka” i „Plus”; 
Wykonawcy zadania: MKRPA, Świetlice środowiskowo-terapeutyczne, MOPS, Pracownicy Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, 
Termin realizacji: ze szczególnym uwzględnieniem okresu wolnego od nauki w szkole; 

3) Udzielanie pomocy rodzicom dzieci zażywających narkotyki poprzez informowanie o dostępnych formach 
pomocy dzieciom, wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach oraz uświadamianie 
członkom rodzin zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 

Wykonawcy zadania: MOPS, świetlice środowiskowo-terapeutyczne, MKRPA, ZSO i SMS                           
w Biathlonie, SP Nr 1, SP Nr 5, OSW, PPP; 
Termin realizacji: cały rok, w zależności od potrzeb; 

4) Pomoc psychologiczno- terapeutyczna oferowana w Punkcie Konsultacyjnym osobom zagrożonym 
uzależnieniami, już uzależnionym i ich rodzinom. 

Wykonawcy zadania: Terapeuta Punktu Konsultacyjnego  
Termin realizacji: cały rok:  środy 1430 do 1730

   piątki 1000 do 1500 

5) Pomoc prawna oferowana w Punkcie Konsultacyjnym osobom współuzależnionym: 
Wykonawcy zadania: Prawnik zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym  
Termin realizacji: cały rok:  poniedziałki  1300 do 1500

    piątki 1500 do 1800

6) Telefoniczne dyżury psychologa – terapeuty, prawnika,  
Wykonawcy zadania: Terapeuta i Prawnik Punktu Konsultacyjnego  
Termin realizacji: cały rok: w dniach i godzinach dyżurów terapeuty i prawnika- wskazanych                            
w pkt.4 i 5. 
 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii a także rozpoznawania objawów 
przemocy domowej i uświadomienia społeczeństwu konieczności pomocy ofiarom przemocy 
domowej, w szczególności dzieciom i młodzieży; tu również prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 
1) Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu nadużywaniu alkoholu, używaniu środków 

psychoaktywnych i zapobieganiu przemocy w rodzinie realizowane będzie poprzez: 
a) stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2011, opartej na rzetelnej 

diagnozie uzależnień oraz uwzględniającej planowanie działań zapobiegawczych i integrację społeczną 
Wykonawcy zadania: Urząd Miejski, Rada Miejska, MKRPA,  MOPS, Straż Miejska 
Termin realizacji :październik – grudzień 2006; 

b) współpracę ze szkołami, Strażą Miejską, Policją, pracownikami socjalnymi w zakresie przekazywania 
nowoczesnej i profesjonalnej wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii oraz działania różnych 
substancji narkotycznych. 
Wykonawcy zadania: Urząd Miejski, Rada Miejska, MKRPA,  MOPS.  

  



Termin realizacji :marzec-czerwiec oraz wrzesień – grudzień  2006.  
2) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii realizowane będzie poprzez: 
a) zorganizowanie konkursu ofert skierowanego do pracowników placówek oświatowych oraz wybór                  

i finansowanie lokalnych programów profilaktyki przeznaczonych do realizacji w placówkach 
macierzystych, obejmującego działania na rzecz dzieci i rodziców. 

Wykonawcy zadania: MKRPA,  MOPS.  
Termin realizacji: :marzec-kwiecień  2006. 
b) prowadzenie stałego systemu informacji w internecie i w lokalnych mediach na temat profilaktyki                      

i rozwiązywania problemów związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków i innych 
substancji o działaniu odurzającym. 

Wykonawcy zadania: MOPS, MKRPA, ZSO i SMS w Biathlonie, SP Nr 1. 
Termin realizacji: cały rok na stronach internetowych MOPS, na stronach szkół - w miesiącach nauki                   
w szkole; 
c) zakup fachowej literatury informacyjno-edukacyjnej, broszurek, ulotek, plakatów celem edukacji środowiska 

lokalnego oraz przygotowania służb publicznych do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi; 
 Wykonawcy zadania: MOPS, MKRPA; 

Termin realizacji: cały rok, w zależności od potrzeb; 
d) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form spędzania 

czasu wolnego (inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży                     
i dorosłych). 
Wykonawcy zadania: Urząd Miasta – Referat Promocji Miasta, MOPS – świetlice środowiskowo-
terapeutyczne, lokalne media, ZSO i SMS w Biathlonie, SP Nr 1, SP Nr 5,  
Termin realizacji: cały rok, w zależności od potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie przez placówki oświatowe programów profilaktycznych dla dzieci                            
i młodzieży poprzez finansowanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. 

Wykonawcy zadania: MOPS – świetlice środowiskowo-terapeutyczne, MKRPA, ZSO i SMS                         
w Biathlonie, SP Nr 1, SP Nr 5, OSW. 
Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2006. 

 
4) Szkolenia grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii w celu zwiększenia liczby 

kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych zealizowane będzie poprzez: 
a) finansowanie szkoleń grup zawodowych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, strażników 
miejskich, funkcjonariuszy policji. 

Wykonawcy zadania: MOPS, MKRPA, PPP. 
Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2006; 
b) prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie 
 Wykonawcy zadania: MOPS, MKRPA,  

Termin realizacji: cały rok. 
 

IV. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz w zakresie pomocy ofiarom 
przemocy domowej realizowane będzie poprzez: 

 
1) Podejmowanie wielokierunkowych działań na terenie gminy na rzecz tworzenia warunków atrakcyjnych form 

spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (szeroko rozumiana działalność kulturalno-sportowa, 
współorganizowanie imprez i świąt m.in. dzień dziecka, mikołajki itp.). 

2) Organizowanie i dofinansowanie różnych form wypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci            
i młodzieży z grup ryzyka, współpraca w tym zakresie z Kościołem Katolickim, Komitetem Społecznym; 

3) Współpraca z PKPS, PCPR,  w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej; 
4) Współpraca z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w zakresie integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie. 
Wykonawcy zadania: MOPS, MKRPA.  
Termin realizacji: cały rok. 

 

§ 3 

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

1. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

2. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji. 

  



3. Wysokość wynagrodzenia za jedno posiedzenie przysługujące członkom Komisji ustala się                            
w wysokości pięciokrotnej diety służbowej, której wysokość określona jest w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z 2002 r.) w sprawie zasad ustalania podróży 
służbowych na obszarze kraju. 

4. Podstawę naliczenia wynagrodzenia stanowi lista obecności. W przypadku nieobecności członka Komisji, 
wynagrodzenie za udział w pracach Komisji w dniu nieobecności nie przysługuje. 

5. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego               
po miesiącu, w którym członek Komisji nabył uprawnienia do wynagrodzenia. 

6. Ustala się limit posiedzeń, za udział w których przysługuje prawo do wynagrodzenia w liczbie trzech, za 
czwarte i następne posiedzenia w danym miesiącu wynagrodzenia nie przysługuje. 

 

§ 4 

1. Zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii                 
i Przemocy w rodzinie w Szklarskiej Porębie realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szklarskiej Porębie. 

 

                                                                                 § 5 

1. Finansowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii                        
i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie będzie dokonywane w ramach środków własnych gminy, 
pochodzących z opłat pobieranych za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Szczegółowe zasady przydzielania środków na poszczególne zadania zostaną określone w umowach 
zawieranych przez podmioty z realizatorem zadań wynikających z Programu.  

                                                                                 

                                                                                 § 6 

Rada Miejska otrzymuje sprawozdanie z wykonania niniejszego programu najpóźniej do dnia 20 marca 2007 roku. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Uzasadnienie                                                                                                           
do Uchwały Nr  XLIII /492 /2006 

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 
z dnia 30 marca 2006 

 
 

W nowoczesnych koncepcjach profilaktycznych podkreśla się, że na poziomie wczesnego zapobiegania 
podział na alkohol, narkotyki i papierosy nie ma uzasadnienia, bowiem mechanizmy i motywy sięgania po środki 
psychoaktywne są bardzo zbliżone. Upowszechniający się w ostatnich latach wzór konsumpcji polegający na 
mieszaniu środków legalnych i nielegalnych powoduje, że i w lecznictwie coraz częściej pojawiają się pacjenci, 
których trudno jednoznacznie zdiagnozować jako uzależnionych wyłącznie od narkotyków czy alkoholu. 
Nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych obejmuje, zatem różne środki (alkohol, 
narkotyki, tytoń). Budowanie programu przeciwdziałania uzależnieniom opiera się w głównej mierze na 
współdziałaniu samorządu gminnego i lokalnych społeczności w pracach przygotowawczych oraz na określaniu 
kierunku podejmowanych działań strategicznych. Obok partycypacji środowisk ważnym elementem budowania 
akceptacji dla programu jest zmiana stereotypów na temat przyczyn i konsekwencji konsumpcji środków 
psychoaktywnych. Istnieje powszechne przekonanie, że alkohol, narkotyki i leki psychotropowe są środkami o 
zupełnie odmiennym działaniu, a ich konsumenci reprezentują całkiem odmienne światy. Z jednej strony 
obserwować można potępienie używania narkotyków, z drugiej zaś dużą tolerancję wobec nadużywania alkoholu i 
przyzwolenie na używanie leków nasennych, uspokajających i przeciwbólowych (bez wskazań lekarskich). 

Warunkiem wzrostu partycypacji i zaangażowania jest, zatem rzetelna informacja na tych temat zjawisk i 
jego lokalnych uwarunkowań a w konsekwencji stworzenie długoterminowej strategii lokalnej, w realizacji której 
powinno brać udział wielu partnerów współtworzących i współpracujących w czasie ich wdrażania.  

Problem rozpowszechnienia konsumpcji środków psychoaktywnych ma wiele zróżnicowanych przyczyn o 
podłożu socjologicznym, psychologicznym i ekonomicznym. Lata transformacji ustrojowych w Polsce, dały silny 
impuls do rozwoju narkomanii. Nastąpił wzrost podaży narkotyków i popytu na nie. Podaż rosła wraz z rozwojem 
międzynarodowej wymiany handlowej, rosnącym ruchem turystycznym, otwarciem granic, postępującą 
wymienialnością złotego, rozwojem przestępczości zorganizowanej. Na popyt wpływ miała intensywna transmisja 
wzorów kulturowych, wśród których pojawiły się także wzory używania substancji psychoaktywnych. Popyt rósł 
wśród młodych ludzi szczególnie dotkniętych kryzysem transformacji, obserwujących upadek dotychczasowych 
wartości, bezradność pokolenia rodziców, brak perspektyw po ukończeniu szkoły. Reklama farmaceutyków oferująca 
leki na wszystkie problemy życiowe: ból, stres, starość, bezsenność, brak energii życiowej, wzmacnia tendencję do 
sięgania po środki narkotyczne i psychotropowe. 

Popyt na narkotyki mierzy się rozpowszechnieniem ich konsumpcji. W Polsce źródłem danych na ten temat 
są badania ankietowe prowadzone w szkołach. Rozpowszechnienie używania narkotyków w Polsce jest bardzo 
zróżnicowane. Są szkoły i miasta, gdzie doświadczenia z narkotykami ma ponad 30% młodzieży szkolnej. Istnieją też 
takie, gdzie narkotyków praktycznie nie ma. Najbardziej popularnymi narkotykami są pochodne konopi (marihuana i 
haszysz). Pojęcie narkotyk rozumiane jest jako substancja psychoaktywna inna niż alkohol i tytoń. Obejmuje ono, 
zatem substancje nielegalne, a także niektóre legalne, jak leki psychotropowe czy substancje wziewne (kleje, benzyny 
itp.) używane w celu odurzania się. Doświadczenia z innymi środkami ma mniej niż 10% uczniów. Badania 
obejmujące uczniów w wieku 15-17 lat, wskazują, że w latach dziewięćdziesiątych nastąpił kilkukrotny wzrost 
rozpowszechnienia używania narkotyków wśród młodzieży szkolnej: z około 5% w 1992 roku do blisko 20% w 
latach 1999/2000. Średnie tempo wzrostu w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych wynosiło około 20% rocznie. 
Trzeba jednak podkreślić, że przytaczane dane dotyczą młodych ludzi, którzy próbowali narkotyków w ciągu roku 
poprzedzającego badanie lub kiedykolwiek w życiu.  

Zarysowany powyżej problem narkomanii ściśle wiąże się z uzależnieniami od alkoholu czy tytoniu, zaś 
nadużywanie alkoholu łączy się często z problemem przemocy w rodzinie. Badania Instytutu Psychologii Zdrowia z 
2003 roku ujawniły, że prawie 78% kobiet doznawało w przeszłości przemocy fizycznej ze strony uzależnionego od 
alkoholu męża, 49% doznaje jej obecnie, a 90% doświadcza przemocy psychicznej. Dzieci w rodzinie z problemem 
alkoholowym żyją w nieustającym napięciu i stresie. Trwanie w ciągłej niepewności wywołuje u nich poczucie braku 
bezpieczeństwa i stabilności, porządku życiowego i kontroli nad własnym życiem. Destrukcyjny wpływ na zdrowie 
psychiczne i fizyczne dzieci oraz ich rozwój mają różne nieprzewidywalne zachowania rodziców, także zachowania 
agresywne i represje, chroniczne zaniedbywanie dzieci i ich potrzeb. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym 
dostosowują się do chorej sytuacji, przyjmując postawę obronną i izolują się od rzeczywistości, aby choć trochę 
zneutralizować skutki zachowania pijącego rodzica. Życie w ciągłym stresie i poczuciu bezsilności wpływa na 
osłabienie układu immunologicznego i powoduje wiele chorób somatycznych. Role, jakie przyjmują dzieci, mimo iż 
pozwalają przetrwać, powodują wiele przykrych doświadczeń i zaburzają funkcjonowanie dziecka, także w życiu 
dorosłym. 

W świetle powyższych zależności, wydaje się koniecznym ujęcie wszelkich podejmowanych działań w 
dziedzinie profilaktyki uzależnień w jeden „Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 
Narkomanii i Przemocy w rodzinie w Szklarskiej Porębie”, który winien być realizowany w trzech podstawowych 
obszarach: profilaktyki, szeroko pojmowanego leczenia i ograniczania podaży.  

  



Zwiększona ilość zadań do realizacji winna się przekładać na zwiększoną liczbę członków powołanych 
przez Burmistrza Szklarskiej Poręby oraz powinna skutkować wskazaniem pełnomocnika koordynującego zadania 
wynikające z ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Ponadto program stanowić ma integralną część miejskiej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, a co za tym idzie jednym z priorytetowych zadań Programu winna być konsolidacja różnych grup 
społecznych w celu przygotowania i zabezpieczenia realizacji powyższej strategii.  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapoznała się z projektem i zaopiniowała 
Program na 2006, na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2006 r. 
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