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W dniu 29 lipca 2005 roku została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 

dnia 19.09.2005 r nr 179, poz. 1485). Ustawa nałożyła na każdą Gminę obowiązek uchwalania 

Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.  

W celu realizacji celów i zadań GPPN powołane zostało Gminne Biuro d.s. Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

 

Uchwalony Gminny Program na 2021 rok obejmował określone poniżej zadania: 

 

Zadanie I – prowadzenie Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach. 

 

Gminne Biuro mieści się przy ul. Piaskowej 97 (budynek OSiR).  Osoba pracująca w Biurze 

legitymuje się dyplomem specjalisty terapii uzależnień od narkotyków oraz certyfikatem 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii instruktora terapii uzależnień oraz 

specjalisty psychoterapii uzależnień. 

Ze względu na pandemię Covid 19, ponieważ w siedzibie GBPN został zorganizowany i cały 

rok funkcjonował punkt szczepień, w roku 2021 terapeutka pracowała w systemie on-line. 

Telefon kontaktowy został podany w siedzibie GBPN, na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Policach, wszyscy współpracownicy: pedagodzy, GKRPA, Sanepid i inni zostali 

poinformowani o tej zmianie. Pracownica biura była dostępna trzy razy w tygodniu 2 godziny 

w poniedziałki i po 3 godziny środy i piątki, lecz należy zaznaczyć, że pomimo wyznaczonego 

czasu pracy klienci dzwonili w różnych dniach i godzinach. Wszystkie telefony były odbierane, 

a w razie niemożności odbycia natychmiastowej porady klienci byli umawiani na kontakt w 

dogodnym dla nich terminie. 

 
Do obowiązków osoby prowadzącej GBPN (w ramach dyżurów w siedzibie  GBPN) należało: 

 
1) udzielanie informacji i wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, które korzystały z 

porad pierwszego kontaktu lub telefonu zaufania, przeprowadzanie wstępnej diagnozy 

stopnia uzależnienia dla osób używających środków psychoaktywnych oraz 

współuzależnienia; 

2) pomoc w poszukiwaniu możliwości leczenia w poradniach i ośrodkach leczenia 

ambulatoryjnego oraz ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych, kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych poradni i 

ośrodków rehabilitacyjnych leczenia osób uzależnionych; 

3) koordynowanie wszelkich poczynań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, 

udzielanie pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym się, prowadzenie stałej 

współpracy ze wszystkimi instytucjami znajdującymi się na terenie Gminy ze 
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szczególnym uwzględnieniem szkół, policji, straży miejskiej, opieki społecznej, 

Sanepidu. 

 

 W ramach tego zadania przeprowadzone zostały przez pracownicę Gminnego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii:  porady, konsultacje, diagnozy, skierowania, psychoedukacja, 

interwencje kryzysowe, wsparcie terapeutyczne - 271 rozmów telefonicznych (telefon 

komórkowy).  Najczęściej po pomoc zgłaszali się rodzice i bliscy dzieci i młodzieży oraz osób 

już pełnoletnich zażywających narkotyki lub z uzależnieniem mieszanym (narkotyki, leki, 

dopalacze, alkohol) z prośbą o pomoc i informacje dotyczące sposobów postępowania, a także 

osoby mające osobisty problem z nadużywaniem wszelkich środków psychoaktywnych. 

W roku 2021 zauważalny był znaczny (ok. 30%) wzrost liczby rodziców, pedagogów i 

opiekunów dzieci i młodzieży sygnalizujących problemy z nadużywaniem nowych technologii 

(komputer, smartfon, gry, uzależnienie od surfowania w internecie itp.). 

  Udzielono wszystkim porad (konsultacje indywidualne, porady rodzinne), 

przeprowadzono podczas tych kontaktów wstępną diagnozę problemową osób uzależnionych 

i używających środków psychoaktywnych oraz ich bliskich, osoby zostały skierowane do 

stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, kilkanaście osób  po wstępnej diagnozie 

skierowano do Poradni w Szczecinie na szczegółową diagnozę psychiatryczną lub 

uzależnienia i terapię ambulatoryjną lub grupową. Rodzicom, współmałżonkom i innym 

członkom rodzin osób  zażywających narkotyki  zaproponowano uczestnictwo w różnych 

grupach pomocowych takich jak: grupa wsparcia dla rodzin, grupa umiejętności 

wychowawczych dla rodziców osób lub inne formy pomocy np. interwencja kryzysowa lub 

terapia rodzinna.  Pracownik Biura kierował także klientów po pomoc prawną.  

 

Zadanie II – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.  

 

Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii pełni funkcję punktu informacyjno – 

konsultacyjnego, a w ramach jego  działalności nie prowadzi się terapii uzależnień. Pomoc w 

ramach tego zadania polegała na przeprowadzeniu wstępnej diagnozy problemowej osób 

zgłaszających się i po tym poszukiwanie adekwatnej formy pomocy i kierowanie do 

odpowiednich placówek lub instytucji. 

 
Zadanie III – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Do obowiązków osoby prowadzącej GBPN (w ramach dyżurów poza siedzibą GBPN) 

należało: 
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1. Przeprowadzanie spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz innych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zaproszenie do współpracy w tym zakresie 

specjalistów z różnych instytucji i organizacji zajmujących się profesjonalnie problemami 

uzależnień. 

Ze względu na obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii Covid 19 wszelkie działania 

grupowe musiały zostać odwołane. W roku 2021 planowane zajęcia dla dzieci i młodzieży 

musiały zostać przesunięte do czasu zmiany systemu pracy szkół z systemu on-line na 

stacjonarny. Pomimo powrotu do szkół dzieci i młodzieży we wrześniu 2021 ze względu na 

czwartą falę pandemii rodzice i dyrektorzy szkół nie wyrazili zgody na organizację tego typu 

spotkań. 

  

2. Organizacja szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą (pedagodzy), grupami szczególnego 

ryzyka oraz w kontakcie ze społeczeństwem. 

W roku 2021 planowane szkolenia dla nauczycieli i innych grup zawodowych musiały zostać 

przesunięte do czasu zmiany systemu pracy szkół z systemu on-line na stacjonarny. Ze 

względu na czwartą falę pandemii rodzice i dyrektorzy szkół nie wyrazili zgody na organizację 

tego typu spotkań. 

 

3. Pozyskanie i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci 

i młodzieży (znaczki, nalepki, ulotki itp.) oraz dla dorosłych (ulotki, plakaty, broszury), które 

powinny być rozdawane podczas wszelkich działań profilaktycznych organizowanych na 

terenie Gminy Police; 

W GBPN dostępne są ulotki dotyczące dopalaczy wydane w ramach programu „Wolni od…” 

oraz wszelkich innych instytucji pomocowych i poradni. 

 

4. Przeprowadzenie we współpracy z pedagogami i dyrektorami szkół spotkań informacyjno-

edukacyjnych dla rodziców; 

W listopadzie 2021 we współpracy z pedagogiem, pracownicą Sanepidu i policją 

zorganizowane zostało takie spotkanie z rodzicami SP 8 Piaskowa. Niestety rodzice w obawie 

przed zakażeniem rodzice nie wykazali zainteresowania takim rodzajem działania. 

Planowane dalsze szkolenia dla rodziców ze względu na obostrzenia wprowadzone z powodu 

pandemii Covid 19  musiały zostać odwołane. 

 

5. Zapewnienie współpracy organizacji i instytucji zajmujących się problemem narkomanii, 

przygotowanie i rozpowszechnianie informacji na temat ich działalności i oraz działań 

podejmowanych przez Gminę Police;  



 

5 

 

W ramach pkt. 5 pracownica Biura spotykała się z Pełnomocnikiem i pedagogami w sprawie 

koordynacji programów profilaktycznych; działa Gminny Zespół Profilaktyki, gdzie pracownica 

GBPN pełni rolę koordynatora. 

Pracownica Biura spotykała się on-line z pedagogami, wychowawcami, pracownikami 

GKRPA, OPS, Sanepidu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także policjantami w celu 

nawiązania współpracy w zakresie pomocy Biura w przeciwdziałaniu problemom 

narkotykowym. 

 

6. Pozyskiwanie do współpracy powyższych instytucji do prowadzenia różnego rodzaju 

projektów profilaktycznych, szczególnie z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej: 

 

GBPN przez cały rok współpracuje z pracownikami Poradni „Powrót z U”, Poradni „Monar”, 

Stowarzyszenia Wolontariuszy DADU, OTU Ostrowska ze Szczecina, Centrum 

Psychiatrycznego na ul. Wojciecha w Szczecinie i Stowarzyszenia Harmonii Społecznej z 

Polic, Sanepidem, policją i strażą miejską. 

 

7. Uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach podnoszących wiedzę i 

kwalifikacje osób zajmujących się problematyką uzależnień. 

Ze względu na pandemię planowane szkolenia dotyczące programów profilaktycznych zostały 

przesunięte na rok 2022. 

 

Należy zaznaczyć, że środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

pochodzą z uzyskiwanych przez Gminę Police wpłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów zawierających alkohol. 

 

Sprawozdanie przygotowała mgr Bogumiła Koman GBPN w Policach 


