Uchwała Nr XLVII/263/09
Rady Gminy Santok
z dnia 30.12.2009r.
w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
Nr 179 poz. 1485 ze zm.), Rada Gminy Santok uchwala co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Boczula

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010 rok
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku określiła
zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 w. cyt. ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań
własnych gminy, obejmujących:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Według art. 10 ust. 2 realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii, który uwzględnia zadania określone w ustawie o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/263/09
Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2009r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2010 ROK
I. WPROWADZENIE
Problem uzależnienia od narkotyków jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, ma
wielowymiarowe przyczyny, a szkody z nim związane obserwowane są w różnych sferach
życia społecznego. Narkomania jest zjawiskiem medyczno-socjalnym, którego powiązania są
wielostronne i obejmują zarówno zachowanie człowieka, jak i jego sferę socjalną,
ekonomiczną, prawną, etyczną i kulturalną.
Źródłem danych na temat rozpowszechnienia konsumpcji narkotyków są przede
wszystkim badania ankietowe prowadzone przez OBOP i ESPAD (Europejskie Szkolne
Badania Ankietowe) oraz dane statystyczne z instytucji leczących osoby uzależnione od
narkotyków.
Narkomania jest chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udziału w
ambulatoryjnych programach leczenia bądź w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacyjnych. W
niektórych przypadkach

w zależności od stopnia zaawansowania choroby wymagane jest

odtrucie organizmu, by móc rozpocząć proces leczenia. Ponieważ efektywność leczenia osób
uzależnionych od narkotyków jest mała na całym świecie, a więc także i w Polsce, a ryzyko
wystąpienia różnego rodzaju poważnych szkód zdrowotnych (zaburzeń psychicznych i chorób
somatycznych) znacząco wzrasta, zasadnym jest prowadzenie i finansowanie programów
redukcji szkód oraz programów rehabilitacyjnych. Jednakże najważniejszym elementem
procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.
Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka prowadzona jest w trzech poziomach:
- profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana do grupy niskiego ryzyka, mająca na celu
promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie
zasięgu zachowań ryzykownych.
- profilaktyka drugorzędowa – adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka, obejmująca
m.in. poradnictwo rodzinne, indywidualne i socjoterapię.
-

profilaktyka trzeciorzędowa – adresowana do grupy wysokiego ryzyka. Głównie jest
to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja.

Problem uzależnienia od narkotyków także istnieje na terenie gminy Santok, choć do tej pory
nie odnotowano osób, które z powodu narkomanii korzystają z porad Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Niestety narkomania jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, ma wielowymiarowe
przyczyny, a szkody z nim związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego.
Regularne akcje profilaktyczne przeprowadzane na terenie placówek szkolnych w znacznym
stopniu zapobiegają uzależnieniom.

II. CELE PROGRAMU:
Rozpoczęcie procesu edukacji szerokich warstw społecznych polegającego na dostarczaniu
fachowej wiedzy wszystkim zainteresowanym jednostkom i instytucjom na temat zagrożeń
związanych narkomanią.
Rozpoczęcie tworzenia systemu informacji dla osób uzależnionych od narkotyków o formach
pomocy dostępnych na terenie całego województwa.
Organizowanie różnorodnych form zajęć profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.

III. ZADANIA PROGRAMU :
Przeszkolenie kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
Upowszechnianie wśród pracowników instytucji działających na rzecz profilaktyki uzależnień
fachowej wiedzy z zakresu zagrożeń narkomanią.
Poszerzenie problematyki zapobiegania narkomanii w tematyce zajęć wychowawczych we
wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Santok.

IV. ZADANIA PROGRAMU :
ZADANIE 1
Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
1. Działalność informacyjna na temat placówek niosących pomoc osobom z problemem
narkotykowym i osobom uzależnionym.
2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji działających na rzecz profilaktyki
uzależnień w zakresie narkomanii.
3. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

ZADANIE 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej.
1. Prowadzenie

specjalistycznego

poradnictwa

prawnego,

terapeutycznego

i

psychologicznego dla rodzin, w których występują problemy narkomanii.
2. Działalność informacyjna skierowana bezpośrednio do rodzin, w których występują
problemy narkomanii.
3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

ZADANIE 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w
tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
1. Realizacja programów promocji zdrowia i edukacji na temat narkotyków, HIV/AIDS
w środowisku dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
2. Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego
dzieci

i

młodzieży

stanowiących

alternatywę

wobec

używania

substancji

psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych: turnieje
sportowe „Sport i Zabawa : TAK, Alkohol i Narkotyki : NIE”
3. Realizacja i zakup programów z profilaktyki narkomanii ukierunkowanych na
działania edukacyjno-informacyjne realizowanych w środowisku szkolnym.

4. Wspieranie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z grup
zwiększonego ryzyka oraz ich rodzin.
5. Zakup materiałów i prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę
narkomanii adresowanych do określonych grup docelowych : np. „Zachowaj Trzeźwy
Umysł’’
6. Organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów podnoszących kwalifikacje

zawodowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkotykowych dla nauczycieli i rodziców.

ZADANIE 4
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii.
2. Organizacja

tematycznych konferencji i szkoleń dla pracowników organizacji

działających w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
3. Udział w kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką antynarkotykową.

ZADANIE 5
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1. Wdrażanie programów readaptacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób
uzależnionych od narkotyków, korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy
społecznej.
2. Realizacja programów readaptacji zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków

po zakończonym programie terapeutycznym w zakładzie opieki zdrowotnej.

V. FINANSOWANIE PROGRAMU.
1. Zadania realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na
2010 rok finansowane będą z budżetu gminy uzyskanych z opłat za wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w dziale 851.

VI. REALIZATORZY PROGRAMU :
1. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Gminne jednostki organizacyjne : placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp.
6. Organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje zadania publiczne
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym,
promocji i organizacji wolontariatu.
.

VII. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU:
1. Realizacja zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
2010 rok koordynowana będzie przez Wójta Gminy Santok.
2. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

przedłożone zostanie Wójtowi Gminy Santok po zakończeniu roku, a Wójt Gminy
Santok przekłada Radzie Gminy.

