
Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Dla Gminy Łeba

1. Wstęp

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2008-2010  opracowany  został 
zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 291ipca 2005roku oraz założeniami 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Program  został  opracowany  w  ramach  projektu  „Wsparcie  województw  i  społeczności 
lokalnych  w  zapobieganiu  narkomanii  na  poziomie  lokalnym”,  realizowanego  przez  Fundację 
Demokracji  Lokalnej  na  zlecenie  Fundacji  Fundusz  Współpracy  i  Krajowego  Biura  ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility.

2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Gmina  Łeba  liczy  około  4  tysięcy  mieszkańców,  miasto  położone  w  województwie 
pomorskim,  przy  ujściu  rzeki  Łeby.  Należy  do  powiatu  lęborskiego,  gdzie  zlokalizowane  są 
najważniejsze  instytucje  publiczne,  obsługujące  cały  region.  Rozwojowi  miasta  sprzyja  jego 
specyficzne położenie, nad Morzem Bałtyckim, co pozwala pełnić mu rolę letniska i kurortu. Łeba 
należy  do  najpopularniejszych  miejscowości  na  polskim  wybrzeżu.  Renomę  swą  zawdzięcza 
wspaniałym  walorom  naturalnym  i  klimatycznym  (Słowiński  Park  Narodowy  z  ruchomymi 
wydmami, jezioro Sarbsko i Łebskie). Głównym motorem rozwoju miasta jest turystyka. W mieście 
istnieje mały port morski i port jachtowy. Pozostałe podmioty gospodarcze, to małe firmy rodzinne 
zatrudniające do kilku osób. Zajmują się one przeważnie: handlem, wynajem kwater i gastronomią.

Na terenie miasta jest :
- siedem przedszkoli,
- szkoła podstawowa,
- gimnazjum
- szkoła średnia.

Stopa bezrobocia zmniejszyła się, ponieważ część mieszkańców czasowo wyemigrowała do 
Irlandii i Anglii. Obecnie wynosi 25,5% w po w. Lęborskim. Z terenu Łeby zarejestrowanych jest 
w PUP w Lęborku 352 osoby w tym z prawem do zasiłku 41 osób.

Poniższa diagnoza jest analizą materiału badawczego zgromadzonego w środowisku szkoły 
podstawowej i gimnazjum i losowo wybranych dorosłych reprezentantów środowiska lokalnego.
Łącznie przebadano 152 osoby tj. 43 uczniów szkoły podstawowej i 109 dorosłych, co stanowi 
3,7 % populacji mieszkańców miasta.

Na podstawie badań ankietowych większość dorosłych mieszkańców uważa, że na terenie 
miasta nie ma problemu z narkotykami.

Tylko znikomy procent  przyznaje,  że  występuje  problem z powodu używania substancji 
psychoaktywnych.

Najczęściej zażywane narkotyki to:
LSD, ectase, konopie - 7,4%
Leki uspokajające - 10, 8%



Do  rangi  głównej  atrakcji  towarzyskiej  młodych  ludzi  wykreowany  został  alkohol, 
szczególnie piwo, tzw. bycie na „haju".

W badanej  populacji,  w okresie ostatnich trzech miesięcy badania (2004 r.)  jeden uczeń 
przyznaje,  że  był  namawiany do  brania  narkotyków na  terenie  szkoły,  a  dwóch uczniów poza 
terenem szkoły.

Z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji wynika iż 2006r. w stosunku do 3 
osób prowadzone  były postępowania  karne  związane  z  nadużywaniem narkotyków,  w 2007 w 
stosunku do 1 osoby. Mops w Łebie nie posiada rodzin, które korzystają z pomocy w związku z 
występowaniem problemów z narkotykami.

3. Zdiagnozowane obszary problemowe

Obszar problemowy 1.

Niewystarczająca wiedza i niska świadomość 
zagrożeń narkotykami w środowisku lokalnym.

Z  badań  ankietowych  i  sondy  wynika,  iż  mieszkańcy  Łeby  nie  dostrzegają  problemu 
narkomanii, wymieniają ten problem na 7 miejscu wśród 8 najważniejszych .

Mieszkańcy  miasta  nie  posiadają  dostatecznej  wiedzy  dotyczącej  rodzaju  narkotyków, 
szkodliwości  nadużywania  substancji  psychoaktywnych,  nie  potrafią  rozpoznać  sygnałów 
świadczących o kontakcie dziecka z narkotykami, nie mają wiedzy jak pomóc w takiej sytuacji, 
gdzie szukać pomocy oraz jak ważna jest profilaktyka.

Diagnoza przyczyn problemu 1.

Najważniejszą  przyczyna  jest  brak  zainteresowania  osób  -  dorosłych  w  społeczności 
lokalnej i niechęć do udziału w różnych formach działań profilaktycznych organizowanych przez 
komisję, szkoły i organizacje pozarządowe. Niechęć ta wynika z przekonania „mnie ten problem 
nie dotyczy”.

Obszar problemowy 2
Łatwy dostęp do środków psychoaktywnych.

Łatwość  w  dostępie  uwarunkowana  jest  specyfiką  miasta  turystycznego  i  jego 
sezonowością.  Specyfika  ta  polega  na  zwiększonej  ilości  punktów sprzedaży alkoholu,  pubów, 
restauracji, kawiarni i ogródków piwnych, dyskotek młodzieżowych.

Do  miasta  przyjeżdża  wielu  turystów,  część  z  nich  stanowią  osoby  zajmujące  się 
działalnością przestępczą, w tym rozprowadzaniem nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Diagnoza przyczyn problemu 2

Młodzież sięga po narkotyki z wielu przyczyn. Jedną z nich jest rozpad rodziny, pogoń rodziców za 
pieniędzy kosztem czasu, który powinni poświęcić swoim dzieciom. Naturalnym tego skutkiem jest 
poszukiwanie przez młodych ludzi przyjaciół poza domem. Jeśli trafią do grupy w której normą jest 
picie alkoholu i branie narkotyków, a naciski rówieśników są silne to chcąc dostosować do grupy 
zaczynają pić alkohol i brać narkotyki. Częstym powodem sięgania po narkotyki przez młodzież 
jest ciekawość - chęć sprawdzenia i doświadczenia czegoś nowego.



Obszar problemowy 3

Niewystarczająca współpraca z właścicielami lokali rozrywkowych.

Na terenie  miasta bardzo trudno nawiązać współpracę z  właścicielami pubów, dyskotek, 
restauracji  i  innych,  ponieważ wielu  z  nich  nie  mieszka  w Łebie,  prowadzą  jedynie  sezonową 
działalność.

Diagnoza przyczyn problemu 3.

Właściciele mając na uwadze bezpieczeństwo własne i lokalu oraz chęć zysku często nie 
zastanawiają się nad rozmiarami problemu.

Obszar problemowy 4

Niepełna diagnoza w zakresie używania substancji 
psychoaktywnych przez mieszkańców Łeby

Diagnoza przyczyn problemu

Badania przeprowadzone w 2004 r. objęły zbyt małą populację, są zatem niewystarczającym 
materiałem do sporządzenia dobrej diagnozy.

Obszar problemowy 5
Ograniczony dostęp do pomocy specjalistycznej 

dla osób używających substancji psychoaktywnych

Diagnoza przyczyn problemu

Na terenie miasta nie funkcjonują placówki lecznictwa odwykowego. Osoby wymagające 
wsparcia  i  pomocy  specjalistycznej,  zmuszone  są  do  skorzystania  z  tych  usług  w  Lęborku, 
Wejherowie i Słupsku. Kolejnym problemem w dostępie do placówek lecznictwa jest niski status 
finansowy części rodzin.

Cel główny

Ograniczenie popytu na substancje psychoaktywne 
wśród mieszkańców Łeby, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe Wskaźniki Źródło pozyskania
1.Zwiększenie wiedzy i 
świadomości w zakresie
konsekwencji używania 
substancji psychoaktywnych

- liczba spotkań o charakterze 
inf. edukac. liczba osób 
uczestnic
- liczba imprez - festynów, 
pikników itp., w trakcie których 
rozdawano materiały 
edukacyjne
- liczba i nakład materiałów 
informacyjno - edukacyjnych

- dzienniki szkolne
- dokumentacja Urzędu Gminy



2.Nawiązanie współpracy z 
instytucjami.

- liczba osób włączonych do
współpracy
- liczba i rodzaj instytucji 
włączonych do współpracy
- funkcjonowanie zespołu
koordynującego działania
- liczba szkoleń 
zorganizowanych dla 
przedstawicieli
instytucji

Dokumenty Urzędu
Gminy

3. Nawiązanie współpracy z 
właścicielami lokali 
gastronomiczno - 
rozrywkowych

- Liczba lokali, które 
przystąpiły do współpracy
- Liczba lokali, na terenie 
których rozpowszechniane są 
materiały edukacyjne

Dokumenty UG

4. Rozpoznanie problemów w 
zakresie używania substancji 
psychoaktywnych (weryfikacja 
posiadanych informacji)

- dokument dot. postaw 
mieszkańców Gminy w 
zakresie używania substancji 
psychoaktywnych

Dokumenty Urzędu Gminy - 
diagnoza

5. Organizacja atrakcyjnych 
form spędzania czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży

- liczba dzieci i młodzieży
uczestniczącej w zajęciach
alternatywnych 
- liczba ofert przyjętych do
realizacji

- Dokumenty Urzędu Gminy,
- sprawozdania organizacji
pozarządowych

6. Zwiększenie dostępności do
pomocy specjalistycznej dla
osób używających substancji
psychoaktywnych

- liczba osób świadczących 
pomoc
- liczba miejsc oferujących 
pomoc specjalistyczną
- liczba materiałów 
informujących, miejsce

Dokumentacja Punktu
Konsultacyjnego

5. Zadania gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel 1: Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie 
konsekwencji używania substancji psychoaktywnych

Lp. Zadania Wskaźniki Źródła 
pozyskiwania 
wskaźników

Odpowiedzialny za 
realizację

Budżet Termin

1. Organizacja 
profesjonalnych
szkoleń dla rodziców

Program szkolenia:
„Szkoła dla 
rodziców" Liczba 
rodziców 
korzystających

Dokumenty
szkolne -
dzienniki
lekcyjne,
pedagoga
szkolnego,
listy
obecności

Urząd Gminy, 
Dyrektorzy szkół

2000zł



2. Organizacja warsztatów 
informacyjno - 
edukacyjnych dla 
młodzieży

Liczba młodzieży 
uczestniczącej w 
zajęciach

Dzienniki szkolne Urząd Gminy
Nauczyciele,
pedagodzy szkolni

cały rok

3. Opracowanie i wydruk 
ulotek

Liczba ulotek Dokumentacja 
Urzędu Gminy

Urząd Gminy 2000zł rok 2oo8

4. Współpraca z lokalną 
prasą
imprezy lokalne,

liczba
informacji
prasowych
harmonogram
imprez, liczba
uczestników,

Jw.
Dokumenty 
organizatorów, 
Urzędu Gminy

Urząd Gminy
Instytucje i
organizacje
przygoto-
wywujące
imprezy

l000zł   w/g 
potrzeb

Cel 2: Nawiązanie współpracy z instytucjami

1 Utworzenie grupy
interdyscyplinarnej

Liczba
członków
grupy

protokół spotkania KRPA lOOOzł

2. Organizacja szkoleń dla 
osób
współdziałających w 
programie

Liczba szkoleń
Liczba osób 
przeszkolonych

listy
obecności

w/g
potrzeb

5000zł

Cel 3: Nawiązanie współpracy z właścicielami lokali gastronomiczno - rozrywkowych

1. Zorganizowanie
cyklicznych spotkań z 
właścicielami
lokali

- Liczba zaproszeń, 
program 
współpracy
- liczba materiałów 
informacyjnych

- lista
adresowa lokali 
dokumentacja
Urzędu Gminy

KRPA 1000 zł

2. Opracowanie materiałów 
informacyjno - 
edukacyjnych, 
skierowanych do 
klientów dyskotek

Liczba i
rodzaj
materiałów
Liczba lokali 
współdziałających

lista
adresowa
lokali 
dokumentacja

1500 zł

Cel 4 : Rozpoznanie problemów w zakresie używania substancji psychoaktywnych

1. Przeprowadzenie 
diagnozy lokalnej w 
zakresie postaw 
młodzieży wobec 
substancji 
psychoaktywnych

Diagnoza
liczba
uczniów
objętych
badaniem

ankieta 3000 zł

2. Weryfikacja 
dotychczasowych 
działań w oparciu o 

Programy pomocy analiza ankiety KRPA 0 zł



diagnozę 
- opracowanie programu 
pomocy 
- redukcji szkód

3. Prowadzenie działań o 
charakterze 
monitorującym sytuację 
w dyskotekach i 
pozostałych lokalach

Liczba 
kontrolowanych 
lokali

protokoły i 
sprawozdania z 
odbytej wizyty

KRPA cały rok

Cel 5 : Organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

l. Rozpoznanie
potrzeb
wśród
młodzieży w
zakresie
sposobów
spędzania
czasu
wolnego

Diagnoza potrzeb 
-raport

ankieta nauczyciele Ozł rok 2oo8

2. Wspieranie programów 
promujących zdrowy 
styl życia

Liczba programów 
dla dzieci i 
młodzieży
Liczba
odbiorców
programów

lista
uczestników

5000zł w/g 
potrzeb

3. Upowszechnię -nie 
wyników diagnozy w 
społeczności lokalnej 
(na spotkaniach z 
rodzicami)

Liczba  spotkań  z 
rodzicami

KRPA 500zł

Cel 6 : Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla osób używających substancji 
psychoaktywnych i ich rodzin

1. Utworzenie Punktu
Konsultacyjnego dla 
osób używających 
substancji 
psychoaktywnych

Punkt Kons. umowa Urząd Gminy rok 2008

2. Zatrudnienie osoby tzw. 
pierwszego kontaktu

specjalista umowa Urząd Gminy 7000 zł rok 2008

3. Przeszkolenie osoby
zatrudnionej wPK

Rodzaj i termin
szkolenia

dokumentacja
Urzędu Gminy

Urząd Gminy 2000 zł w/g
potrzeb

4. Udzielanie pomocy 
specjalistycznej osobom 
używającym substancji 
psychoaktywnych

Liczba klientów
Formy
udzielonej
pomocy

dokumentacja
Urzędu Gminy

Urzędu Gminy 2000 zł cały rok



Liczba osób 
skierowanych na 
leczenie

5. Udzielanie pomocy 
specjalistycznej osobom 
z tzw. grup ryzyka oraz 
członkom rodzin

Liczba osób, którym 
udzielono pomocy

dokumentacja p-kt Urzędu Gminy 1000 zł cały rok

6. SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI

MONITORING  BĘDZIE  PROWADZIŁA  KOMISJA  D/S  ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH SYSTEMATYCZNIE I WEDŁUG POTRZEB W FORMIE 
SPRAWOZDAŃ Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ


