Załącznik do projektu Uchwały Nr III/20/2010
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 roku

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY – Gorzów Śl.
NA ROK 2011

I. WSTĘP
„Narkomania stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Ogranicza moŜliwości rozwojowe krajów biednych, pochłania
nieproporcjonalnie wielkie środki w krajach najbogatszych. Niesie ze sobą powaŜne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście
chorób infekcyjnych ( HIV, Ŝółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyŜsze niŜ w
porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak
ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność. Pieniądze z narkobiznesu odgrywają coraz powaŜniejszą rolę w międzynarodowym
obrocie finansowym i mogą stanowić zagroŜenie dla stabilności gospodarki światowej”(cyt. wstępu do Krajowego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2002-2005r.).
Problem narkomanii nie omija naszej gminy. Powszechnie wiadome jest, Ŝe wielu młodych ludzi „bierze” narkotyki podczas dyskotek, imprez
okolicznościowych oraz podczas nauki i przygotowywania się do egzaminów. Kilka osób zostało ukaranych za rozprowadzanie narkotyków takŜe na
terenie naszej gminy. Problem ten jest podobny do problemu, jaki dotyczy całego naszego kraju. Młodzi ludzie odurzają się lekami psychotropowymi,
substancjami wziewnymi tj. kleje, rozpuszczalniki, benzyna, palą tzw.
. „trawkę”, ale sięgają takŜe po „twarde narkotyki”. Pod wpływem tych środków stają się agresywni, dopuszczają się przemocy i przestępstw. Dlatego
potrzebne jest stworzenie w środowiskach młodzieŜowych konkretnych programów profilaktycznych zmierzających do edukacji młodych ludzi w
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zakresie niebezpieczeństwa związanego z handlem, produkcją, przemytem narkotyków oraz szkodliwości związanej z braniem narkotyków.
Niezbędne jest teŜ dotarcie do ludzi dorosłych ( rodziców, nauczycieli, wychowawców, policjantów, lekarzy pierwszego kontaktu) w zakresie
umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zaŜycia narkotyków i postępowania z osobami
uzaleŜnionymi

II. PODSTAWY PRAWNE:
Podstawą prawną stworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z dnia 19 września 2005r.).
- UŜyte w tym dokumencie określenia oznaczają:
1) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
2) Gminny Program – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

III. CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

•
•
•
•

Zmniejszanie dostępu do narkotyków i dopalaczy
Zwiększenie świadomości wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych na temat uzaleŜnienia od narkotyków i dopalaczy.
Ograniczenie szkód związanych z narkomanią u osób uzaleŜnionych i w środowisku.
Reintegracja – powrót osób uzaleŜnionych do otwartego społeczeństwa.

•
•
•
•
•
•
•

IV. ODBIORCY PROGRAMU:
dzieci i młodzieŜ szkół podstawowych
młodzieŜ gimnazjalna
młodzieŜ szkół ponadgimnazjalnych
dorośli
rodzice i rodziny osób uzaleŜnionych
dzieci narkomanów
osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w szkołach
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•
•

osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w świetlicach środowiskowych i szkolnych
społeczność lokalna

•

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
BudŜet Gminy Gorzowa Śl.– środki uzyskane z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na terenie gminy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VI. STRATEGIA PROGRAMU:
Tworzenie koalicji w oparciu o zasoby gminne tj, szkoły podstawowe, gimnazjum, MOPS, MGOK, Rewir dzielnicowych, parafia rzymskokatolicka, kluby sportowe, stowarzyszenia i towarzystwa, organizacje wspierające.
Pomoc merytoryczna zainteresowanym – tworzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych
Szkolenia osób realizujących i wspierających gminny program
Wymiana doświadczeń między realizatorami na terenie i poza gminą
Wykorzystywanie zespołów lokalnych do dzielenia się wiedzą z młodzieŜą
Korzystanie z doświadczeń osób po terapii
Nadzór nad realizacją programu – sprawuje Rada Gminy – sprawozdania przygotowują realizatorzy programu
Ewaluacja efektywności programu – ankietowanie
Edukacja publiczna – ulotki, happeningi, kampanie itp.
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Stopień
Profilak
tyki

Odbiorcy
Cel
Oddziaływania ogólny
- Dzieci i
młodzieŜ
zagroŜeni
narkomanią.
- Rodzice
- Dorośli
zagroŜeni
narkomanią
- RóŜne grupy
zawodowe
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VII. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Cele Szczegółowe
Zadania samorządu
Sposoby realizacji
gminnego

- Zmniejszanie
dostępu do
narkotyków i
dopalaczy.
- Zwiększanie
świadomości
wśród dzieci,
młodzieŜy
i dorosłych na
temat
uŜywania
narkotyków i
dopalaczy.

1. Zmniejszanie
ryzyka sięgania po
narkotyki i
dopalacze wśród
dzieci
i młodzieŜy
poprzez poznanie
środowiska,
przyczyn
narkomanii.
2.Wprowadzenie
do realizacji
nowoczesnych
programów
profilaktyczno –
edukacyjnych.
3.Przeprowadzenie
róŜnego rodzaju
kampanii
edukacyjnych.

1.Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla
osób zagroŜonych
narkomanią.
2. Działalność
profilaktyczna
(Informacyjno –
edukacyjna)
3. Wspomaganie
działań instytucji,
organizacji
pozarządowych,
osób fizycznych
w zakresie
przeciwdziałania
narkomanii.

-Wprowadzanie w szkołach
programów profilaktycznoedukacyjnych krótkoterminowych
i długoterminowych.
-AngaŜowanie młodzieŜy do
podejmowania i realizowania
działań na rzecz środowiska
młodzieŜowego i lokalnego.
- Przeprowadzenie szkoleń osób
wspomagających i wspierających
Gminny Program ( nauczyciele,
policjanci, rodzice, opiekunowie
Świetlic Środowiskowych).
-Rozszerzenie oferty zajęć dla
dzieci w świetlicach opiekuńczo –
wychowawczych ( zajęcia
komputerowe, gry i zabawy,
zajęcia warsztatowe itp.)
- DoŜywianie dzieci
uczestniczących w zajęciach
w świetlicach.
-Przeprowadzenie kampanii
edukacyjnych w zakresie
niebezpieczeństwa związanego z
produkcją, przemytem i braniem
narkotyków.

Realizatorzy w gminie

SP Gorzów Śl.
SP Uszyce
SP Kozłowice
Gimnazjum w Gorzowie Śl.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Gorzowie Śl.
MGOK w Gorzowie Śl.
MOPS w Gorzowie Śl.
Rewir Dzielnicowych w
Praszce
Stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe
działające na terenie gminy.
Parafia Rzymsko-Katolicka
w Gorzowie Śl.
Kluby sportowe
Ośrodek Szkolno-Wych. I
Warsztaty Terapii
Zajęciowej
w Uszycach
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Świetlica Opiekuńczo –
Wychowawcza
w Gorzowie Śl.
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Stopień
Profilak
tyki

II

III

Odbiorcy
Cel
Oddziaływania ogólny

Cele Szczegółowe

Zadania samorządu
gminnego

Sposoby realizacji

Realizatorzy w gminie

-Osoby
eksperymentuj
ące z
narkotykami i
dopalaczami.
- Osoby
uzaleŜnione
(czynni
narkomani).
- Osoby
w trakcie
terapii.
- Osoby po
terapii
z róŜnym
okresem
abstynencji.
-Niestabilne.
- Stabilne

1.Zwiększenie
dostępności
pomocy
terapeutycznej dla
osób
uzaleŜnionych.
2. Wspomaganie
działań wobec
osób
uzaleŜnionych od
narkotyków i
dopalaczy.
1. Zapobieganie
zjawisku
recydywy
i nawrotom
choroby, poprawa
funkcjonowania
osób
utrzymujących
abstynencję.
2.Utrwalanie
postaw
abstynenckich.

1. Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej dla
osób uzaleŜnionych
2. Wspomaganie
działań wobec osób
uzaleŜnionych od
narkotyków i
dopalaczy.

- Realizacja II stopnia odbywać się
będzie za pośrednictwem poradni i
przychodni zajmujących się
profesjonalną pomocą osobom
eksperymentującym
i uzaleŜnionym.

-Punkt Konsultacyjno
– Informacyjny.
-Poradnia Odwykowa
w Oleśnie
z rozszerzonym
programem pomocy
osobom
eksperymentującym
oraz uzaleŜnionym od
narkotyków i
dopalaczy

1. Rozwój programów
postrehabilitacyjnyh.
2.Wspomaganie
działań instytucji,
organizacji
pozarządowych, osób
fizycznych wobec
osób po terapii.

- Realizacja III stopnia odbywać się
będzie za pośrednictwem ośrodków
spoza terenu gminy. Na terenie
gminy brak jest hosteli, mieszkań
readapcyjnych, ośrodków dla osób
po terapii.
- DąŜenie do stworzenia grup
wsparcia dla osób po terapii
będących w abstynencji.

-Punkt Konsultacyjno
– informacyjny.
-Grupy wsparcia
( dąŜenie do ich
utworzenia)
- Przychodnia Terapii
UzaleŜnień UzaleŜnień
Oleśnie
- MOPS
- NZOZ w Gorzowie
Śl.

-Ograniczenie
szkód związanych
z narkomanią
u osób
uzaleŜnionych
i w środowisku

Reintegracja –
powrót osób
uzaleŜnionych do
otwartego
społeczeństwa

5

VIII. KOSZTORYS GMINNEGO PROGRAMU
Dział
budŜetu

Rozdział
budŜetu

1

2

851

85153

Plan wydatków
na 2010r.

Nazwa podziałki klasyfikacji budŜetu
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ZWALCZANIE NARKOMANII
W tym:
- Działania zwiększające dostęp do lecznictwa odwykowego – współpraca z
Przychodnią Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Oleśnie
- DoŜywianie dzieci w świetlicach opiekuńczo wychowawczych
- Przeprowadzanie programów profilaktycznych związanych z problematyką
Narkotyków i dopalaczy w szkołach, organizowanie spektakli oraz seansów
filmowych o charakterze profilaktycznym-wykonanie lokalnej diagnozy
problemów
uzaleŜnień
- Zakup materiałów do świetlicy, zakup materiałów do prowadzonych
kampanii i programów profilaktycznych, zakup materiałów edukacyjnych
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4000zł.
0 zł.
0 zł.

2000zł.

1000zł

Opłaty za uczestnictwo w szkoleniach i kursach
Delegacje słuŜbowe

1000zł
0zł
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