Uchwała Nr XLIV/294/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 listopada 2009 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 10 ust.2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r . Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).
uchwala się, co następuje :
§1
1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2011 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacanych do Budżetu Gminy przez podmioty
gospodarcze prowadzące handel tymi artykułami. Podział tych środków następuje w uchwale budżetowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/294/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 listopada 2009 roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2010-2011
Program został przygotowany przez pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i ochrony
zdrowia, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr
179, poz. 1485 z późn. zm.), Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010,
Monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy Drezdenko z 2009r.

W art.10.1 ustawy stwierdza się, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

W celu określenia oceny sytuacji w zakresie używania środków odurzających w 2008r. został przeprowadzony
monitoring problemu narkomani na terenie gminy Drezdenko. Raport z przeprowadzonych badań dostarczył
informacji użytecznych do projektowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jak również
późniejszej jego ewaluacji.
Monitoring problemu narkotyków i narkomanii na terenie gminy Drezdenko rok 2008.
1.

Zespół badawczy:

- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna;
- Komisariat Policji w Drezdenku;
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Innych Uzależnień;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku;
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia
Uzależnień w Zielonej Górze;
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu/ Nowym Dworku;
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2.

Wskaźniki badawcze:
-

zgłaszalność do leczenia oraz korzystanie z innych rodzajów pomocy i wsparcia,

-

zgony związane z narkotykami,

-

notowania przez Policję w związku z używaniem narkotyków,

-

postawy wobec narkotyków (młodzież, mieszkańcy miasta, liderzy życia społecznego,

- postaw społecznych wobec narkomanii i narkomanów,
-

3.

polityka lokalna wobec narkotyków i narkomanii.

Narzędzia badawcze: dane statystyczne, wywiady pogłębione, wywiady ilościowe, dyskusje i wymiana
doświadczeń podczas spotkań zespołu badawczego.

4.

Obszary działania:

- dostępność narkotyków,
- profilaktyka, edukacja,
- dostępność lecznictwa, pomoc psychospołeczna.

5. Badania szkolne:
1. Używanie narkotyków w populacji generalnej.
Badana populacja w danych liczbowych (liczby bezwzględne)
Szkoła
SP
Gim
ZSPGim
Razem

Ogółem

Chłopcy
365
569
513
1447

Dziewczęta
183
277
209
669

182
292
304
778

W badaniach uczestniczyło ogółem 1447 uczniów, z czego 25 % stanowili uczniowie szkół
podstawowych, głównie z klas V i VI, 39 % stanowili uczniowie gimnazjów, natomiast 35 % stanowili
uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.
Chłopcy w poszczególnych typach szkół a ich stosunek do narkotyków (liczby bezwzględne).
Szkoła

Chłopcy
Ilość
zapisanych badanych

PSP
GIM
ZSPG
Razem

200
313
310
823

183
277
209
669

Bez
kontaktu
147
192
125
464

Jednorazowy

Okazjonalny

Regularny

22
66
67
155

4
30
32
66

6
28
43
77

Dziewczęta w poszczególnych typach szkół a ich stosunek do narkotyków.
Szkoła

Dziewczęta
Ilość
Zapisanych Badanych

PSP
GIM
ZSPG
Razem

193
330
355
878

182
292
304
778

Bez
kontaktu
171
224
191
586

Jednorazowy

Okazjonalny

Regularny

11
25
71
107

0
5
56
61

0
1
4
5

Celem programu jest podejmowanie działań profilaktycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
w gminie Drezdenko i eliminowanie jej ujemnych skutków.
PROGRAM DZIAŁAŃ NA LATA 2010-2011

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem od narkotyków lub innych środków psychoaktywnych:

1. współpraca Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim, oddziałami detoksykacji i leczenia
uzależnień z terenu całego kraju.
2. miejsce pierwszego kontaktu – gminny punkt konsultacyjny, biuro pełnomocnika ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych i ochrony zdrowia.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii:
1.pomoc w ramach działalności punktu konsultacyjnego: informacyjna, psychologiczna - doraźna i
terapeutyczna.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

1. Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2.Organizacja i wspieranie olimpiad i konkursów zawierających problematykę narkomanii.
3.Dofinansowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
4.Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką narkomanii na terenie całego kraju.
5. Prowadzenie akcji informacyjno-profilaktycznych w zakresie zażywania tzw. „dopalaczy” z głównym
naciskiem na placówki i świetlice szkolne.
IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii.
1.Wsparcie finansowe przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób:
1. Współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drezdenku oraz Centrum Integracji
Społecznej w Drezdenku.

VI. Realizacja działań rekomendowanych w Raporcie monitorowania problemu narkotyków na terenie gminy
Drezdenko w tym:
1) Uaktualnianie podejmowanych działań profilaktycznych, zarówno co do przekazywanych treści jak i
sposobów i metod wykorzystywanych w tym zakresie.

2)Wykorzystywanie głównie metod aktywizujących, interaktywnych, zachęcających samą młodzież do
podejmowania decyzji podczas symulowanych zdarzeń, „scenek z życia wziętych” oraz powierzenia jej (pod
kontrolą) odpowiedzialności za podobny przekaz adresowany do młodszych koleżanek kolegów.
3) Realizacja Kampanii Społecznych promujących profilaktykę środków odurzających.
4) Dokonanie próby wymuszenia możliwymi środkami administracyjnymi większego zaangażowania rodziców
w proces osłony własnych dzieci i młodzieży przed ryzykownymi zachowaniami i stałą współpracę ze szkołą.
5) Ustabilizowanie poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z realizowanych działań w zakresie pomocy społecznej
i rozwiązywania problemów społecznych, uznania ważności tych przedsięwzięć na równi z wymiernymi
ekonomicznie inicjatywami Miasta.
6) Cenne jest zachowanie dobrostanu „małych szkółek”, które być może ekonomicznie stanowią duży balast dla
budżetu Miasta /gminy, jednakże z punktu widzenia skuteczności wychowawczej sytuują się zdecydowanie
powyżej średniej.
7) Pożądanym jest wykształcenie (wsparcie w takich działaniach) osoby, która przeszła by kompleksowy cykl
edukacji w zakresie PRO/ SPP i STU ( Program Rozwoju Osobistego, co stanowi podłoże dla Studium Pomocy
Psychologicznej, to z kolei otwiera możliwości studiowania na Studium Terapii Uzależnień) i wypełniała
zadania z tego zakresu na rzecz społeczności Miasta Drezdenko.
8) Powstaje potrzeba wsparcia dotychczasowych ewentualnie przyczynienia się do powstania nowych
Stowarzyszeń, które mogłyby wypełnić lukę zagospodarowania czasu wolnego młodzieży oraz pozyskiwania
środków finansowych na działalność mającą charakter profilaktyczno- sportowo- kulturalny.
9) Powtarzanie badań i prowadzenie monitoringu narkomanii w miarę możliwości na bieżąco, przynajmniej co
dwa lata.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179,
poz. 1485 z późn. zm.) burmistrz opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Rada gminy uchwala program – art. 10. ust. 3 ustawy.

