
SPRAWOZDANIE z realizacji uchwały nr XXXVII/384/17 Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.

Głównym celem Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 było zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych osób 

uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie postaw ważnych dla 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Cele strategiczne Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych 

uzależnieniem.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

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

rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku zaplanowano 

kwotę: 52 250,00 zł wykonanie: 50 578,50 zł.

Cele strategiczne zostały zrealizowane poprzez:

I. Wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie w dniu 18 stycznia 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie 

zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym. 

Zarządzeniem nr OR-I.0050.86.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 marca 

2018 r. Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” otrzymała dotację w wysokości 8 835,00 zł na 

realizację zadania prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii pod tytułem: 

„Zakaz wstępu narkotykom!”.

Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” przeprowadziła 16 warsztatów jednogodzinnych w ramach 

profilaktyki uniwersalnej dla uczniów gimnazjum oraz szkół średnich. 

II. Zakup materiałów na potrzeby kampanii profilaktycznej pn. „Uzależnienia drogą donikąd”

w kwocie: 4 243,50 zł.



III. Realizację programu profilaktycznego pn. „Archipelag Skarbów”.

W dniu 14 lutego 2018 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Fundacją 

Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri na realizację programu profilaktycznego pn. „Archipelag 

Skarbów”. Program skierowany był do uczniów Gimnazjum dla których miasto Wodzisław Ślaski 

jest organem prowadzącym oraz dla rodziców uczniów uczestniczących w realizacji programu. 

Na realizację w/w programu przeznaczono kwotę: 16 500,00 zł.

Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, w którym przyjmuje 

się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo tematów i uruchamiać głębokie, 

silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania”. Program jest 

ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, 

które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań 

problemowych. Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi 

pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości. Uczestniczenie w 

programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, 

które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki). 

Program dla młodzieży obejmował 8,5 godziny lekcyjnej w układzie dwóch mityngów, z których 

każdy trwał ok 3,5 godziny zegarowej.

Mityng 1 - poświęcony był zagadnieniom dotyczącym rozumienia siebie, własnych emocji i relacji 

z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania - sięganiu po alkohol, narkotyki i 

dopalacze.

Mityng 2 – poświęcony był zagadnieniom związanym z seksualnością człowieka. Nastoletni 

uczestnicy programu są zachęcani do wstrzemięźliwości seksualnej aż do pełnoletności.

Spotkanie dla rodziców trwało ok 45 min. Rodzice zostali zapoznawani z celami, założeniami i 

przebiegiem programu Archipelag Skarbów oraz wybranymi wynikami badań, które pokazują 

chroniącą rolę rodziców i innych pozytywnych dorosłych w życiu ich własnych dzieci.

Program Archipelag Skarbów dla młodzieży przeprowadzony został w dniach: 

a) 27-28 lutego 2018 roku w Gimnazjum nr 2 – liczba uczniów: w 1 dniu 102, w 2 dniu 110,

b) 1-2 marca 2018 roku w Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 – liczba uczniów: w 1 dniu 102, w

2 dniu 106,

c) 11-12 kwietnia 2018 roku w Gimnazjum nr 1 – liczba uczniów: w 1 dniu 126, w 2 dniu 126.

W spotkaniu dla rodziców uczniów uczestniczących w realizacji programu wzięło udział: 

a) w Gimnazjum nr 2 – 50 osób,

b) w Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4 – 40 osób,

c) Gimnazjum nr 1 – 50 osób.



IV. Zapewnienie przewozu młodzieży gimnazjalnej w ramach realizacji programu 

profilaktycznego „Archipelag Skarbów” w kwocie: 500,00 zł.

Przewóz młodzieży gimnazjalnej odbył się w dniach 01-02.03.2018r.

V. Przeprowadzenie dla młodzieży szkół podstawowych oraz dla młodzieży gimnazjalnej 

„warsztatów antydopalaczowych”.

W dniu 20 września 2018 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Ośrodkiem 

Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” na przeprowadzenie 48 edycji 90 min „warsztatów 

antydopalaczowych”. Warsztaty skierowane były do uczniów szkół podstawowych oraz  gimnazjów

dla których miasto Wodzisław Ślaski jest organem prowadzącym.

Na realizację w/w warsztatów przeznaczono kwotę: 20 500,00 zł.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią Joannę Czechowską, która specjalizuje się w 

profilaktyce uzależnień, cyberprzestępczości. Pani Joanna Czechowska jest specjalistką ds. 

przestępstw narkotykowych, byłym pracownikiem sekcji ds. przeciwdziałania przestępczości 

narkotykowej Komendy miejskiej Policji w Krakowie, służbę zakończyła w stopniu nadkomisarza. 

Obecnie pracuje jako trener wykładowca prowadzący zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców, pracowników gmin i instytucji publicznych z zakresu 

zagrożeń związanych z uzależnieniami, szczególnie w kontekście dopalaczy. Jako współtwórczyni 

akcji „Powiedz nie narkotykom i dopalaczom” ma za sobą ponad 800 spotkań z młodzieżą, 

rodzicami nauczycielami na terenie całego kraju.

Harmonogram „warsztatów antydopalaczowych”

1. powitanie, ustalenie zasad spotkania, przybliżenie celu zajęć.

2. Prawda o dopalaczach:

a) burza mózgów- wokół pojęcia dopalaczy,

b) porządkowanie wiedzy uczestników w aspekcie definicji, 

c) przybliżenie głównych niebezpieczeństw wynikających ze stosowania dopalaczy.

3. Uzależnienie czym jest i jakie konsekwencje wywołuje:

a) zdefiniowanie pojęcia,

b) podział na uzależnienie psychiczne i fizyczne.

4. Powody sięgania po środki psychoaktywne. 

5. Trening odmawiania.

6. Internet jako źródło wiedzy. Wskazanie pewnych i rzetelnych źródeł wiedzy na temat 

uzależnień, dopalaczy i innych środków o działaniu psychoaktywnym.

7. Podsumowanie i zakończenie.



WARSZTATY ANTYDOPALACZOWE

lp. Szkoła Dzień warsztatu Ilość edycji

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Konwaliowa 4
44-373 Wodzisław Śląski

01.10.2018 rok 2

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

ul. Młodzieżowa 47

44-373 Wodzisław Śląski

01.10.2018 rok 2

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Górnicza 7
44-307 Wodzisław Śląski

02.10.2018 rok 3

4 Szkoła Podstawowa nr 2
ul. ks. Roboty 7
44-300 Wodzisław Śląski

02.10.2018 rok 2

5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
ul. B. Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski

03.10.2018 rok 2

6 Szkoła Podstawowa nr 10
os. XXX lecia 63
44-286 Wodzisław Śląski

03.10.2018 rok 2

7 Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski

04.10.2018 rok 4

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Marii Curie Skłodowskiej 3
44-313 Wodzisław Śląski

05.10.2018 rok 4

9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski

10-11.10.2018 rok 5

10 Szkoła Podstawowa nr 3
ul. 26 Marca 9
44-300 Wodzisław Śląski

16-17.10.2018 rok 5

11 Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wałowa 5
44-300 Wodzisław Śląski

18.10.2018 rok

22-23.10.2018 rok

3

6

12 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski

24-25.10.2018 rok 5

13 Zespół Szkół nr 1
ul. św. Wawrzyńca 11
44-304 Wodzisław Śląski

30.10.2018 rok 3

1 edycja oznacza 1 grupę 30-40 uczniów. Każda edycja trwała 90 min tj. 2 godziny dydaktyczne.
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