
SPRAWOZDANIE z realizacji uchwały nr II/20/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 
dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019”

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 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 2019: 

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 2019 roku zaplanowano 

kwotę: 57 963,00 zł wykonanie: 34 000,00 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 11 grudnia 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.0050.33.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 stycznia 

2019 r. Fundacja Po Skrzydła otrzymała dotację w wysokości 9 500 zł na realizację zadania 

publicznego polegającego na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży pod tytułem: „Tama na równi pochyłej – profilaktyka uzależnień od narkotyków 

wśród dzieci i młodzieży”.

Fundacja Po Skrzydła przeprowadziła na terenie szkół 21 dwugodzinnych warsztatów dla 

młodzieży. Podczas warsztatów zastosowano metodę burzy mózgów oraz pracy w zespole, 

omówione zostały negatywne skutki uzależnienia, przedstawiono fakty i mity dotyczące 



uzależnienia. Zostały również przeprowadzone ćwiczenia w narkogoglach, które symulują wiele 

skutków używania narkotyków np. dezorientacja, zaburzenia percepcji, zawroty głowy, brak 

koncentracji, zniekształcenia obrazu. Na koniec warsztatów zostały rozdane materiały dla 

uczestników. 

Jednym z celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 było 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży cel ten został 

osiągnięty. Planuje się przeprowadzanie podobnych warsztatów w kolejnych latach.

II. Przeprowadzenie dla młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest miasto 

Wodzisław Ślaski programu profilaktycznego UNPLUGGED. 

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–

14 lat. Jego celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, 

narkotyki), a także opóźnianie przejścia od fazy eksperymentalnego ich używania do fazy 

używania problemowego.

Szkoły, które złożyły wniosek o sfinansowanie programu profilaktycznego UNPLUGGED:

lp. Nazwa podmiotu Przyznana kwota

1 Szkoła Podstawowa nr 2 3 500 zł

2 Szkoła Podstawowa nr 3 3 500 zł

3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 3 500 zł

4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 3 500 zł

5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 3 500 zł

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 3 500 zł

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 3 500 zł

Łącznie 24 500 zł
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