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Po co tworzyć gminny program profilaktyczny? 

 pokazuje skalę problemu i elementy 

wymagające interwencji

wyznacza konkretne sposoby działania na 

terenie danej społeczności lokalnej

wskazuje  obszary, które wymagają 

dofinansowania, co jest podstawą do 

wydatkowania publicznych pieniędzy. 



Wiele szkół ma już dobre programy

 System profilaktyki a program profilaktyki

Dostosowanie programu do specyfiki szkoły i 

szerszego środowiska społecznego

 Tworzenie i realizacja programów przez 

podmioty zewnętrzne 



1. Odniesienie się do przepisów prawa. 

2. Wykazanie spójności z innymi lokalnymi 

dokumentami. 

3. Przeprowadzenie diagnozy w zakresie 

problemów, zasobów i potrzeb. 

4. Określenie celów i spójnych z nimi 

rezultatów.

5. Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji 

dotychczasowych działań. 



 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1492 )

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku  o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, 
poz.1485 z późn. zm.)

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w 
sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 
placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 
profilaktycznej (Dz.U z 2012 r. poz. 124, oraz z 
2015 r. poz. 28 i 875)



Art. 9. 1. Organ wykonawczy samorządu 

województwa opracowuje projekt 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, zwanego dalej „Wojewódzkim 

Programem”, biorąc pod uwagę cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania 

narkomanii, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia. Wojewódzki Program 

stanowi część strategii wojewódzkiej w 

zakresie polityki społecznej. 



art. 10.1. 

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, 
obejmujących:

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 
kontrakt u socjalnego.

Art.7. 



art.7 

Podstawę do działań w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii stanowi 

Narodowy Program Zdrowia, o którym mowa 

w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r.  o zdrowiu publicznym (Dz.U. 

poz.1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwany 

dalej „Narodowym Programem Zdrowia”.



Rozdział 3 Narodowy Program Zdrowia i 

Komitet Sterujący Narodowego Programu 

Zdrowia 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 

sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. 

2016 poz. 1492)

VI.2. Krajowy Program Przeciwdziałania 

Narkomanii



 Strategia gminy

 Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych, 

 Program rozwiązywania problemów 

alkoholowych

 Program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie,

 Statut, regulaminy gminy, które określają 

m.in. tryb przygotowywania uchwał rady. 



Obraz: 

 stanu faktycznego 

 zasobów 

mocnych i słabszych 
stron systemu 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych i 
narkotykowych 

 trudności i bariery 
przy realizacji 
działań z nim 
związanych.



Diagnoza

Cele

Działania

Wskaźniki 

Rezultaty 







 Co chcę zrobić? Jaki program chcę 

wprowadzić w życie?

 Po co piszę ten program?

 Kto będzie czytał i przyjmował/odrzucał 

program?

 Czy chcę pisać samodzielnie, czy w zespole?



Gminny program 

ograniczenia –

wyzwania 

Zakres czasowy

Budżet 

Spotkanie 

środowiska lokalnego
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