
Uchwała Nr 16/III/2014 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia  30 grudnia 2014r. 

 

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. 

 

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(tekst jednolity Dz. U z  2012 r. poz. 124 tekst jednolity ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 

594 ze zm.) 

Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. w brzmieniu 

załącznika do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
      Przewodniczący  

      Rady Miasta 
 
 

             Leszek Goździewski 
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WPROWADZENIE 
Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, 

które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Istotą działań profilaktycznych jest 

przeciwdziałanie zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje 

się wysoce prawdopodobne. Profilaktyka polega na przedsięwzięciu środków ostrożności w 

obliczu występujących zagrożeń niosących niebezpieczeństwo zachowań ryzykownych, a 

więc takich zachowań, które niosą ze sobą ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla 

fizycznego jak i psychicznego zdrowia jednostki.1 

Jednym z najpoważniejszych zachowań ryzykownych obserwowanych zwłaszcza 

wśród młodych ludzi jest używanie narkotyków. Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że 

krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie 

prowadzi do uzależnienia. Tymczasem używanie substancji psychoaktywnych, nawet 

okazjonalne niesie ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych, społecznych oraz jest 

pierwszym krokiem na drodze do uzależnienia. Ryzyko jest tym większe, im młodsze osoby 

sięgają po narkotyki głównie ze względu na brak świadomości tego, co im może grozić.  

 Osobami niezmiernie silnie oddziałującymi na młode pokolenie są rodzice, gdyż to oni 

mają największy wpływ na zachowanie swoich dzieci. To oni są z dzieckiem od 

najmłodszych lat, kształtują je i wpływają na nie swoim przykładem. Skuteczna profilaktyka 

rozpoczyna się w środowisku domowym. W takim ujęciu, które jest obecnie dominującym 

myśleniem o profilaktyce, rodzice mają niezwykle ważną rolę do spełnienia. 2 

 W ogólnopolskich badaniach ESPAD z 2011 r. poruszono kwestię rodziny, jako 

jednego z kluczowych czynników mających wpływ na używanie przez młodych ludzi 

substancji psychoaktywnych. Wśród różnych instytucji odpowiedzialnych za wychowanie 

młodego pokolenia najważniejsza rola zdaje się przypadać rodzinie. Także w kwestii 

używania substancji psychoaktywnych rodzina, a szczególnie rodzice, mogą mieć decydujący 

wpływ. Przyzwolenie ze strony rodziców lub brak zainteresowania stosunkiem dzieci do 

substancji psychoaktywnych może sprzyjać ich używaniu przez młodych ludzi a odpowiednio 

realizowana strategia wychowawcza może zapobiec podejmowaniu i ponawianiu 

doświadczeń z w/w środkami. Profilaktyczna rola rodziny podkreślana była przez większość 

dorosłych badanych w ogólnopolskich badaniach ankietowych zrealizowanych w 2002 r. z 

inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powtórzonych w 2006 r. i 2010 r. przez 
                                                           
1 Świątkiewicz G. (red), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Warszawa 2002. 
2 Kiełbasa B, Uzależnienia, Wydawnictwo Projekt – KOM, Sosnowiec 2007. 



Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Także w badaniach ESPAD poświęcono 

uwagę w/w problematyce. Badani byli proszeni o odpowiedź na pytanie: czy gdyby chcieli 

sięgać po środki psychoaktywne, to ich rodzice pozwoliliby na to. Większość badanych 

gimnazjalistów jest przekonana o negatywnych reakcjach ze strony rodziców. Zdaniem 73,1% 

badanych ojciec nie pozwoliłby im na takie zachowanie, a w opinii 77,4% nie pozwoliłaby 

matka.3 

Edukacja rodziców w zakresie działań wychowawczych w stosunku do dzieci może 

przynieść w przyszłości istotne, pozytywne zmiany w ograniczaniu używania substancji 

psychoaktywnych. W dalszym ciągu postawa większości rodziców jest nacechowana lękiem i 

brakiem wiedzy na temat narkotyków, skutków ich działania oraz szkodliwości. Edukacja 

oraz wsparcie terapeutyczne rodziny może przynieść w przyszłości pozytywne zmiany, 

których efektem może być psychicznie zdrowsze, społecznie dojrzalsze młode pokolenie. 

Oferta dla młodzieży powinna chronić przed nałogiem, ale również wyposażać w takie 

umiejętności, które pozwolą im dobrze funkcjonować w grupie rówieśniczej, radzić sobie z 

zadaniami i codziennymi obowiązkami oraz brać odpowiedzialność za własny rozwój bez 

stosowania używek.   

 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 Obowiązek przeciwdziałania narkomanii został nałożony m.in. na gminę ustawą z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.). 

Zgodnie z jej przepisami, do podstawowych zadań gminy należą: 

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; 

                                                           
3 Sierosławski J. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
Warszawa 2011. 



4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

ZASOBY UMOŻLIWIAJ ĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI 
PROFILAKTYCZNEJ  

 
 W strukturach Urzędu Miasta funkcjonuje Biuro ds. Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień na terenie, którego:  

- prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem 

narkomanii. Zainteresowane osoby mogą uzyskać w w/w punkcie informacje nt. 

specjalistycznych placówek lecznictwa odwykowego na terenie Polski.  

- prowadzone są indywidualne konsultacje psychologiczne z dziećmi i młodzieżą z grup 

podwyższonego ryzyka oraz ich rodzicami,  

- pełnione są dyżury w godzinach popołudniowych przez policjanta, pracownika 

socjalnego, prawnika i psychologów, 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,  

• Poradnia Leczenia Uzależnień przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w 

Ciechanowie, 

• Centrum Terapii i Psychoedukacji TOT, 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• Komenda Powiatowa Policji. 

 

 

CELE STRATEGICZNE  
 
1. Wczesne wykrywanie problemu używania substancji psychoaktywnych. 

2. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego zwiększających 

prawdopodobieństwo pojawienia się uzależnienia.  

 
 



CELE OPERACYJNE 

Wczesne wykrywanie problemu używania substancji psychoaktywnych. 

Sposób realizacji: 

1. Realizacja specjalistycznych szkoleń z dziedziny rozpoznawania sygnałów wskazujących 
na kontakt dziecka z narkotykami. Adresatami szkoleń będą: rodzice oraz grupy 
zawodowe, które w codziennej pracy mają kontakt z dzieckiem i rodziną -  nauczyciele, 
wychowawcy klasowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy.  

2. Prowadzenie konsultacji psychologicznych z dziećmi i młodzieżą eksperymentującą ze 
środkami psychoaktywnymi.  

3. Prowadzenie konsultacji psychologicznych z rodzicami dzieci eksperymentującymi z 
narkotykami. 

4. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii w specjalistycznych 
ośrodkach lecznictwa odwykowego. 

 

Wskaźniki osiągania celu: 

1. Liczba zrealizowanych szkoleń dla określonych grup zawodowych wraz z liczbą 
uczestniczących w nich osób.  

2. Liczba przeprowadzonych konsultacji z dziećmi eksperymentującymi z narkotykami. 

3. Liczba przeprowadzonych konsultacji z rodzicami dzieci eksperymentującymi z 
narkotykami. 

4. Liczba osób, które podjęły terapię w specjalistycznych ośrodkach lecznictwa 
odwykowego. 

 

Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego zwiększających 
prawdopodobieństwo pojawienia się uzależnienia.  
 

Sposób realizacji:  

1. Stała współpraca Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień z pedagogami 
szkolnymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami w zakresie 
motywowania i kierowania dzieci z grup ryzyka wraz z rodzicami do udziału w 
spotkaniach z psychologiem. 

2. Współpraca z wychowawcami miejskich świetlic opiekuńczo – wychowawczych w 
zakresie motywowania i kierowania podopiecznych wraz z rodzicami do udziału w 
spotkaniach z psychologiem. 

3. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży z 
grup ryzyka.   

4. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodziców dzieci z grup 
ryzyka. 

5. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego. 

 

 



Wskaźniki osiągania celu:  

1. Liczba uczniów i rodziców skierowanych przez pedagogów szkolnych, pracowników 
socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów na konsultacje z psychologiem. 

2. Liczba podopiecznych wraz z rodzicami skierowanymi przez wychowawców miejskich 
świetlic na konsultacje z psychologiem. 

3. Liczba przeprowadzonych konsultacji psychologicznych z dziećmi i młodzieżą z grup 
ryzyka. 

4. Liczba przeprowadzonych konsultacji psychologicznych z rodzicami dzieci z grup ryzyka. 

5. Liczba zrealizowanych porad rodzinnych. 

 
 

ZADANIA 

I Zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA DZIECI i MŁODZIEŻY 
ZAGROŻONEJ ZJAWISKIEM NARKOMANII.  

 

W 2015 r. kontynuowana będzie działalność Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i 

młodzieży zagrożonej zjawiskiem narkomanii. Oferta pomocowa Punktu będzie dostępna 

codziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00, na terenie Biura ds. Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Ciechanowie.   

W ramach działalności Punktu kontynuowana będzie systematyczna współpraca z 

pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi oraz 

wychowawcami miejskich świetlic opiekuńczo – wychowawczych. W/w osoby w swojej 

pracy zawodowej mają kontakt z młodymi ludźmi i bardzo często, jako pierwsze dostrzegają 

niepokojące sygnały w zachowaniu podopiecznych.  Chodzi tu o dzieci i młodzież, która nie 

potrafi w sposób samodzielny sprostać problemom przeżywanym w środowisku szkolnym, 

rodzinnym lub rówieśniczym. Trudności przeżywane przez młodego człowieka mogą 

manifestować się w formie: niskiej motywacji szkolnej, wagarów, niesubordynacji, 

podejmowania zachowań agresywnych lub autoagresywnych a także ryzykownych – 

eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Przeżywane problemy oraz 

nieumiejętność radzenia sobie z nimi są jedną z głównych przyczyn sięgania po środki 

psychoaktywne przez młodych ludzi.  

Podczas konsultacji indywidualnych psychologa z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka 

wiele uwagi będzie poświęconej wzmacnianiu tzw. umiejętności chroniących, takich jak: 

asertywność, odporność na presję grupy rówieśniczej, komunikacja interpersonalna itp. W 



wielu przypadkach w/w umiejętności są przydatne w sytuacjach niosących ryzyko sięgnięcia 

po substancje psychoaktywne np. nacisku grupy rówieśniczej.  Podczas spotkań z 

psychologiem młodzi ludzie będą mieli okazję do podjęcia pracy nad zgłaszanymi 

trudnościami takimi jak: konflikty interpersonalne, nieśmiałość, wycofanie, trudności z 

kontrolą emocji, trudności z nauką szkolną, niska motywacja szkolna, relacje z rodzicami, 

rodzeństwem itp. Dokonywana będzie diagnoza przyczyn trudności przeżywanych przez 

młodego człowieka, na podstawie, której, wspólnie z dzieckiem podejmowana będzie praca 

nad wprowadzeniem zmiany. 

 Prowadzone będą również indywidualne spotkania psychologa z dziećmi i młodzieżą, 

która ma już za sobą inicjację narkotykową. Oferta będzie adresowana do młodych ludzi, 

którzy eksperymentują z narkotykami lub są uzależnione od w/w środków. W każdym z w/w 

przypadków niezbędna jest interwencja zarówno wobec dziecka jak i rodziców. 

Kontynuowana będzie współpraca z Katolickim Ruchem Antynarkotycznym KARAN. Osoby 

z problemem narkomanii będą miały możliwość skorzystania z oferty pomocowej 

Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W 

ramach współpracy możliwe będzie bezpośrednie kierowanie mieszkańców Ciechanowa do 

specjalistycznych ośrodków lecznictwa odwykowego działających pod patronatem tego 

Stowarzyszenia. 

 W ramach działalności Punktu zakupowane będą materiały informacyjno – 

edukacyjne  z zakresu profilaktyki narkomanii, w postaci: poradników, broszur, ulotek i 

plakatów. Zakupione zostaną również narkotesty służące do detekcji substancji 

psychoaktywnych w próbce śliny. W/w pomoce będą wykorzystywane podczas 

indywidualnych konsultacji z zainteresowanymi osobami a także przekazywane szkołom, 

Policji, Poradniom Uzależnień, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz innym 

zainteresowanym podmiotom.  

 

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej. 
 

W 2015 r. kontynuowana będzie działalność pomocowa Punktu Konsultacyjnego dla 

dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem narkomanii. Udzielana będzie pomoc rodzinom z 

problemem uzależnionego dziecka lub innego członka rodziny a także zagrożonych tym 

zjawiskiem w postaci: 

• Konsultacji indywidualnych, podczas których rodzice będą uczeni, w jaki sposób 

rozpoznawać czy dziecko jest pod wpływem narkotyku, w jaki sposób rozmawiać z nim o 



tym problemie oraz jak motywować do podjęcia terapii w specjalistycznym ośrodku 

terapii uzależnień.  

• Konsultacji informacyjno – edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy  

osób, w rodzinach których występuje problem uzależnienia, na temat: mechanizmu 

uzależnienia, przyczyn sięgania przez młodych ludzi po środki psychoaktywne, 

charakterystyki środków psychoaktywnych oraz sposobu ich działania, zagrożeń 

wynikających z używania narkotyków.  

• Interwencji kryzysowych – mających na celu udzielenie pomocy w umieszczeniu osoby z 

problemem narkomanii w jednym z ośrodków terapii narkomanii na terenie kraju.  

• Spotkań rodzinnych – mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny. Rodzina jest 

szczególnie ważnym środowiskiem, które może wpływać konstruktywnie bądź 

destruktywnie na rozwój młodego człowieka. Dobrze funkcjonująca rodzina jest 

czynnikiem chroniącym dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaś 

rodzina dysfunkcyjna sprzyja pojawianiu się w/w zachowań.  

 Zgłaszające się osoby będą zaopatrywane w materiały informacyjno – edukacyjne na 

temat zjawiska narkomanii. Ponadto zainteresowanym osobom udostępniane będą testy 

służące do detekcji narkotyków w próbce śliny. 

 Oferta Punktu Konsultacyjnego dostępna będzie codziennie w godzinach od 8.00 do 

16.00 na terenie Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.  

 

III 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 uczęszczających w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
 
 
REALIZACJA SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PROGRAMÓW 
PROFILAKTYCZNYCH. 

 
• Warsztaty profilaktyczne doskonalące umiejętności psychospołeczne.  

 We wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie 

Ciechanowa realizowane będą warsztaty, mające na celu promowanie zdrowego stylu 

życia, wolnego od używek oraz rozwijanie umiejętności społecznych takich jak: 

asertywność, komunikacja interpersonalna, odporność na presję grupy rówieśniczej itp. W 

2015 r. realizowane będą zajęcia o niżej wymienionej tematyce:  



- „Profilaktyka uzależnień” – zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i 

gimnazjalnych - 2 godz. lekcyjne. 

- „Jak radzić sobie z presją rówieśniczą” - zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych - 4 godz. lekcyjne. 

- „Uczymy się debatować” - zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych, kl. V – VI, 2 godz. 

lekcyjne. 

 Zajęcia będą realizowane w oparciu o zasoby własne Biura ds. Rozwiazywania 

Problemów Uzależnień. Głównym celem wymienionych powyżej inicjatyw będzie 

rozwijanie w młodych ludziach umiejętności niezbędnych do konstruktywnego radzenia 

sobie w sytuacjach niosących ryzyko sięgnięcia po środki psychoaktywne. Ogromną 

zaletą warsztatów jest możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników w 

proponowanych formach pracy takich jak: odgrywanie scenek, psychodramy, burza 

mózgu, rundka itp.  

 Zajęcia będą adresowane do uczniów z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Rekrutacja 

uczestników będzie się odbywać przy współudziale wychowawców klasowych oraz 

pedagogów szkolnych.  

 W 2015 r. zaplanowano realizację zajęć we wszystkich szkołach podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu Ciechanowa. W miarę zapotrzebowania zajęcia będą realizowane 

w miejskich świetlicach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

• Programy profilaktyczno – artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.  

 Programy będą miały charakter profilaktyki pierwszorzędowej i będą adresowane do 

szerokiej populacji młodych osób, wśród których większość jest jeszcze przed inicjacją 

narkotykową. Celem programów będzie więc zapobieganie zjawisku inicjacji 

narkotykowej a także przestrzeganie młodych ludzi przed sięganiem po środki 

uzależniające. Programy będą miały charakter profilaktyczno – artystyczny.  

 Z doświadczeń lat ubiegłych wynika, że spotkania w formie koncertów lub spektakli 

są wyjątkowo cenione przez pedagogów i nauczycieli. W opinii w/w osób taka forma 

przekazu angażuje a także przyciąga uwagę młodych ludzi i jest oceniana przez nich, jako 

atrakcyjna.    

 

DOFINANSOWANIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ I KONSULTACJI Z 
DZIEDZINY NARKOMANII. 

 
- Szkolenia dla grup zawodowych   



Szkolenia z zakresu profilaktyki narkomanii adresowane będą do grup zawodowych, 

które w codziennej pracy mają kontakt z młodymi ludźmi oraz ich rodzinami – 

pedagodzy, wychowawcy klasowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin. Głównym 

celem w/w inicjatyw będzie uzupełnienie wiedzy w/w grupy odbiorców o nowe 

zagadnienia z obszaru nowoczesnych form zapobiegania narkomanii wśród dzieci i 

młodzieży. Podczas szkoleń grupy zawodowe będą miały okazję do wymiany 

doświadczeń oraz do nawiązania współpracy na rzecz zapobiegania zjawisku narkomanii 

wśród młodzieży. Duży nacisk zostanie położony na problematykę tzw. „dopalaczy” oraz 

nowych narkotyków i środków, którymi odurza się młodzież.  

 
- Spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców.   

Wywiadówki profilaktyczne  - spotkania adresowane będą do rodziców uczniów 5 i 6 

klas szkół podstawowych oraz rodziców uczniów szkół gimnazjalnych. W/w inicjatywy 

organizowane będą na terenie ciechanowskich szkół. Celem spotkań będzie podnoszenie 

poziomu wiedzy beneficjentów na temat zjawiska narkomani, mechanizmu uzależnienia, 

sposobu działania poszczególnych środków psychoaktywnych a także wyczulanie 

rodziców na sygnały wskazujące że dziecko jest pod wpływem narkotyku.  

 

IV  Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych  i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
 

        W 2015 r. wspierane będą inicjatywy profilaktyczno – wyjazdowe. Wyjazdy będą 

adresowane do dzieci i młodzieży z terenu miasta, skupionej przy parafiach oraz innych 

organizacjach pozarządowych działających w sferze problemów społecznych. W/w 

podmioty po przedstawieniu programu merytorycznego organizowanej inicjatywy, listy 

uczestników i ogólnej idei wyjazdu będą mogły ubiegać się o wsparcie lub/i współudział 

Miasta w ich realizacji. Pod uwagę brane będą te inicjatywy, w programie, których 

przewidziano realizację treści z zakresu profilaktyki narkomanii. Inicjatywy będą miały 

charakter kolonii, obozów oraz wyjazdów jednodniowych. Ich celem winno być 

przeciwdziałanie problemom społecznym, w tym uzależnieniom, poprzez udział 

młodzieży w warsztatach, pogadankach, seminariach, spotkaniach z osobami 

wychodzącymi z uzależnienia, koncertach profilaktycznych. 

 

 

 



ZASADY FINANSOWANIA REALIZOWANYCH ZADA Ń: 
 

Źródłem finansowania zadań wynikających z Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii są dochody z opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Środki zaplanowane w budżecie Miasta na realizację Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 wynoszą: 20 000 zł. 

  W/w środki zabezpieczono w dziale 851, rozdział 85153 Ochrona Zdrowia Budżetu 

Miasta Ciechanów z podziałem na następujące zadania:  

 

Nazwa zadania 
Miejsce 

realizacji 
Termin 

realizacji 

Osoba 
odpowi
edzialn

a za 
realizac

ję 

Koszt 
realizacji 

1. Punkt Konsultacyjny dla dzieci i 
młodzieży zagrożonej zjawiskiem 
narkomanii.  
W punkcie tym realizowane będą: 
konsultacje psychologiczne z dziećmi i 
młodzieżą z grup ryzyka a także ich 
rodzicami. Prowadzone będą konsultacje 
informacyjne z osobami uzależnionych od 
narkotyków lub eksperymentujących oraz 
członkami ich rodzin. Prowadzone będzie 
poradnictwo rodzinne. 

Biuro ds. 
Rozwiązywa
nia 
Problemów 
Uzależnień 

Cały rok. Anna 
Chmiel
ewska 

Zadania 
realizowan
e będą w 
ramach 
pracy 
etatowej, 
bez 
zaangażo
wania 
środków. 
 

Zakup materiałów informacyjno – 
edukacyjnych (poradniki, broszury, ulotki) 
oraz narkotestów. Materiały będą 
udostępniane nieodpłatnie osobom 
zgłaszającym się do Punktu 
Konsultacyjnego. 
 

Biuro ds. 
Rozwiązywa
nia 
Problemów 
Uzależnień 

Cały rok. Anna 
Chmiel
ewska 

1.500 zł. 

2. Inicjatywy profilaktyczno – 
wyjazdowe                                                    

Wyjazdy będą adresowane do dzieci i 
młodzieży z terenu miasta, skupionej przy 
parafiach oraz innych organizacjach 
pozarządowych działających w sferze 
problemów społecznych. Podczas wyjazdów 
realizowane będą programy z zakresu 
profilaktyki narkomanii. Inicjatywy będą 
miały charakter kolonii, obozów oraz 
wyjazdów jednodniowych. Ich celem będzie 
przeciwdziałanie problemom społecznym w 
tym uzależnieniom poprzez udział młodzieży 

 Cały rok 
 

Anna 
Chmiel
ewska 

8. 500 zł. 
 



w warsztatach, pogadankach, seminariach, 
spotkaniach z osobami wychodzącymi z 
uzależnienia, koncertach profilaktycznych. 
 

3. Dofinansowanie specjalistycznych 
szkoleń z dziedziny narkomanii.       

Szkolenia będą adresowane do grup 
zawodowych, które w swojej pracy maja 
kontakt z dziećmi i rodzinami - pedagodzy, 
wychowawcy klasowi, asystenci rodzin, 
pracownicy socjalni,  pracownicy miejskich 
świetlic opiekunczo – wychowawczych.  
W punkcie tym finansowany będzie również 
zakup artykułów spożywczych (kawa, 
herbata, cukier, ciastka, paluszki) z 
przeznaczeniem na organizacje serwisu 
kawowego dla uczestników szkoleń. 
 

Biuro ds. 
Rozwiązywa
nia 
Problemów 
Uzależnień, 
Szkoły 
Podstawowe, 
Gimnazja 
 
 
 
 

 

Cały rok Anna 
Chmiel
ewska 

3.000 zł. 
 
 
 
 

4. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży.  
Inicjatywy profilaktyczne będą adresowane 
do uczniów ciechanowskich szkół oraz 
dzieci skupionych w miejskich świetlicach 
opiekuńczo – wychowawczych. Ich 
głównym celem będzie zapobieganie 
narkomanii. 
W punkcie tym finansowany będzie:  
1) zakup materiałów potrzebnych do 
prowadzenia warsztatów z dziećmi i 
młodzieżą.  
2) zakup programów profilaktyczno - 
artystycznych (spektakle, koncerty)  
ukierunkowanych na zapobieganie 
narkomanii. 

Biuro ds. 
Rozwiązywa
nia 
Problemów 
Uzależnień. 

Cały rok Anna 
Chmiel
ewska 

7.000 zł. 
 

 
Sporządziła: 
A. Chmielewska 
 
 


