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Lokalne strategie przeciwdziałania narkomanii jako platforma 
współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi i 
szkołami. 

 
Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z zadań własnych gminy określonych wprost w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii (zwanej dalej ustawą)1. Najważniejszym dokumentem kształtującym 
lokalną politykę narkotykową jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z ustawą, 
program ten opracowywany jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), czyli organ wykonawczy 
samorządu, a przyjmowany jest do realizacji uchwałą Rady Gminy. Należy jednak pamiętać, że 
prowadzenie działań ukierunkowanych na zmniejszenie problemów wynikających z używania środków 
psychoaktywnych odbywa się zawsze w ściśle określonej przestrzeni geograficznej i społecznej, a w 
realizację tych działań zaangażowane są różnego rodzaju podmioty oraz osoby, które wspólnie tworzą 
zbiorowość nazywaną w socjologii społecznością lokalną. 
Społeczność lokalna to zbiorowość, która zamieszkuje wyodrębnione i stosunkowo niewielkie 
terytorium, jak np. miasto, wieś czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnych 
interesów i potrzeb, a także z poczucia przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Ideę tę 
odzwierciedlają zapisy ustawy o samorządzie gminnym2, której art. 1 stanowi, że gminę tworzy 
wspólnota samorządowa zamieszkująca terytorium gminy. 
Istotnym czynnikiem sprzyjającym tworzeniu się lokalnych społeczności jest uczestnictwo 
mieszkańców danego obszaru w różnego rodzaju aktywnościach społecznych. Elementem, który ma 
duży wpływ na realizację wspólnych interesów społeczności lokalnej, w szczególności w 
społecznościach miejskich, są działające na ich obszarze organizacje pozarządowe czy grupy społeczne 
będące wyrazicielami tych interesów. 
Ważne jest zatem, aby w procesie budowania strategii rozwiązywania problemów narkotykowych i 
prowadzenia różnego rodzaju oddziaływań z tym związanych uwzględniać członków lokalnej 
społeczności oraz działające na jej terenie organizacje społeczne i placówki oświatowe. 
W art. 5 ustawy wskazane są podmioty, których obowiązkiem jest realizacja zadań związanych z 
przeciwdziałaniem narkomanii. Wśród nich ustawodawca wymienia jednostki samorządu 
terytorialnego, szkoły, przedszkola i inne jednostki systemu oświaty oraz organizacje pozarządowe. 
Wskazane zatem byłoby, aby na każdym etapie realizacji polityki narkotykowej gminy wszystkie te 
podmioty współdziałały ze sobą, w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych przez nie 
oddziaływań. 

Budowanie strategii 

W procesie tworzenia lokalnej strategii profilaktycznej, która ma na celu ograniczenie lub zapobieganie 
rozwojowi niekorzystnych dla społeczeństwa zjawisk, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach, dzięki 
którym strategia ma szansę stać się rzeczywistym fundamentem lokalnej współpracy na rzecz 
rozwiązywania problemów narkotykowych. Te podstawowe zasady to: 

                                                           
1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r., poz. 783) 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) 
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Zasada partycypacji. 

W społecznościach lokalnych prowadzone są równolegle programy mające na celu ograniczanie 
rozpowszechnienie wielu problemów na przykład: przestępczości, społecznego wykluczenia czy 
zaburzeń psychicznych. Posiadanie informacji na temat celów oraz działań w ramach innych 
programów realizowanych w lokalnej społeczności, może bardzo pomagać w procesie budowania 
programu dotyczącego przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych. Wymiana informacji 
między autorami i realizatorami poszczególnych programów służy wzmocnieniu spójności i 
skuteczności całej lokalnej polityki społecznej oraz zapobiega niepotrzebnemu powielaniu wysiłków. 
Zasada partycypacji oznacza więc konieczność włączania do planowania i realizacji programu jak 
największej liczby partnerów. Chodzi tu o jak najszersze spektrum instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych, również tych, dla których problem używania substancji 
psychoaktywnych nie jest podstawowym celem działalności.  

Zasada spójności 

Z zasadą partycypacji mocno wiąże się kolejna: zasada spójności. Spełnienie tej zasady wymaga takiego 
łączenia zadań realizowanych przez różne organizacje i instytucje, aby możliwa była stała  współpraca 
realizatorów i koordynacja ich działań. Spełnienie tego wymogu nie powinno być trudne, jeśli 
zaplanowane w programie działania zmierzają rzeczywiście do osiągnięcia wspólnie uzgodnionego 
celu. 

Zasada społecznej akceptacji. 

Ostatnią, ale być może najważniejszą zasadą budowania strategii profilaktycznej jest zasada społecznej 
akceptacji. Jej przestrzeganie jest warunkiem, którego spełnienie istotnie zwiększa 
prawdopodobieństwo sukcesu zaplanowanych działań. Przyjęta strategia powinna być w społeczności 
upowszechniona, a jej cele i zadania należy publicznie objaśniać przy pomocy dostępnych środków 
przekazu, w tym także lokalnych mediów. Społeczność powinna być także na bieżąco informowana o 
osiągnięciach i problemach w czasie realizacji programu. Takie działania powinny przyczynić się do 
podniesienia rangi problemu, jak i poziomu społecznej akceptacji dla wdrażanych działań. 

Realizacja działań 

Dobrze przygotowany Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii powinien zawierać dokładną 
diagnozę problemu narkomanii, cel strategiczny oraz cele szczegółowe wraz z odpowiadającymi im 
działaniami oraz precyzyjnie określonymi wskaźnikami. Bardzo ważne jest także wskazanie 
konkretnych realizatorów zaplanowanych działań. Zadania określone w gminnej strategii są przypisane 
najczęściej tym podmiotom, które posiadają zasoby odpowiednie do ich realizacji. Stąd najczęściej w 
gminnych programach zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej powierzane są szkołom i innym 
placówkom oświatowym, przy czym ich realizacja może odbywać się zarówno przy wykorzystaniu 
zasobów szkół, ale także przy zaangażowaniu działających na lokalnym rynku organizacji 
pozarządowych. Zadania z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej powierzane są najczęściej 
wyspecjalizowanym placówkom prowadzonym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
lecznicze. Również zadania z zakresu terapii i wsparcia osób uzależnionych oraz z zakresu redukcji szkód 
powierzane są najczęściej organizacjom pozarządowym lub podmiotom leczniczym, ale także 
wyspecjalizowanym placówkom oświatowym takim jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii. Bardzo ważne jest, aby istniał na terenie 
gminy system wymiany informacji o realizowanych przez różne podmioty działaniach. Dzięki takiemu 
systemowi wszyscy realizatorzy są w stanie niemal natychmiast zareagować na zaistniały problem - 



 

3 

 
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania 
Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

bądź samodzielnie, bądź „przekierowując” osobę potrzebującą do innej placówki, w której może 
uzyskać właściwą pomoc. Istotne jest, aby dostęp do takiego systemu miały wszystkie podmioty 
zaangażowane w planowanie i realizację gminnej strategii. Ważne jest również to, aby współpraca 
pomiędzy wszystkimi podmiotami nie ograniczała się jedynie do zlecania i finansowania działań, ale 
była faktyczną współpracą polegającą na wymianie informacji, wspieraniu realizowanych 
przedsięwzięć oraz merytorycznej debacie na temat kształtu lokalnego systemu pomocy. Wskazane 
jest więc budowanie formalnych i nieformalnych grup dialogu społecznego, które mogą pełnić rolę 
doradczą i wspierającą w procesie realizacji gminnych strategii.  
 

Monitorowanie realizacji strategii 

Monitorowanie realizacji zaplanowanych w strategii działań służy dwóm podstawowym celom. 
Pierwszy z nich, to oczywiście określenie stopnia realizacji i skuteczności zaplanowanych i 
realizowanych działań. Drugi cel to zbieranie danych dotyczących aktualnej sytuacji związanej z 
problemem narkotyków i narkomanii. Zebrane w ten sposób dane służyć będą do opracowywania 
kolejnych strategii. Diagnoza ta ma na celu określenie rozmiarów zjawiska używania narkotyków, 
śledzenie jego zmian oraz badanie reakcji społecznych na problemy związane z narkotykami i 
narkomanią. W ramach prowadzonego monitorowania problemów należy analizować zarówno 
sytuację bieżącą związaną z występującymi problemami, ale także działania dotyczące przeciwdziałania 
narkomanii oraz postawy społeczne wobec problemu narkotyków. Systematyczna obserwacja lokalnej 
sceny narkotykowej oraz reakcji na problemy narkotykowe ułatwia przygotowanie i wdrażanie 
adekwatnych do potrzeb programów. Wyniki monitorowania mogą więc być wykorzystane do 
podniesienia jakości lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii. Dane niezbędne do 
przygotowania diagnozy, a co za tym idzie skutecznej strategii, powinny pochodzić z wiarygodnych 
źródeł. Najczęściej do przygotowania lokalnej  diagnozy problemów narkotykowych wykorzystuje się 
dane pochodzące z systemu lecznictwa, z organów odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku 
publicznego (policja, straż gminna) oraz z systemu oświaty. Wiele gmin prowadzi również badania 
społeczne dotyczące problemu narkotyków i narkomanii np. w oparciu o metodologię ESPAD. Widać 
więc, że również na tym etapie realizacji strategii każdy z partnerów może realizować określone 
zadania, a dzięki współpracy i pozyskiwaniu danych od różnych podmiotów można na bieżąco 
aktualizować i poprawiać skuteczność realizowanej polityki. 
 
 
Używanie narkotyków powoduje znaczące szkody zdrowotne i społeczne. Konieczne staje się więc 
podejmowanie działań zmierzających do ograniczania popytu i podaży tych środków, a także działań 
mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji 
psychoaktywnych. Szczególnie istotne jest, aby działania takie podejmowane były już na poziomie 
lokalnym we współpracy z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie narkomanii – 
samorządem, organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi i placówkami oświatowymi. 
Kluczową rolę powinien odgrywać samorząd terytorialny jako organ posiadający kompleksowe 
informacje na temat problemu narkomanii, kształtujący, poprzez gminny program przeciwdziałania 
narkomanii, lokalną strategię działań oraz, co chyba najważniejsze, posiadający możliwość 
finansowania działań zaplanowanych w programach. Działania związane z przeciwdziałaniem 
uzależnieniom powinny być realizowane z uwzględnieniem zdiagnozowanych problemów i potrzeb 
oraz dzięki ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w pracę na rzecz osób 
uzależnionych. Bowiem tylko współpraca i partnerstwo wielu podmiotów może przynieść wymierne 
korzyści społeczne i zdrowotne zarówno osobom uzależnionym, jak też innym mieszkańcom gminy. 


