Załącznik
do Uchwały Nr II/18/14
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 18 GRUDNIA 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Solec
Kujawski na rok 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015
WSTĘP
Narkomania należy do najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich lat. Niesie za
sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w kontekście chorób zakaźnych, tj.
HIV, zakażenie wirusem żółtaczki typu B i C, infekcje przenoszone drogą płciową, gruźlica.
Zmiany

społeczno-ekonomiczne

dokonujące

się

w

naszym

kraju,

sprzyjają

rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób
eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Szczególnie
niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, a także obniżanie się
granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi.
Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie
narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.
Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób
uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób z grupy
uzależnionych jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo
wysokie. Ponadto narkomania niesie za sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo,
bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc, bezdomność, hazard, alkoholizm.
Wynika stąd konieczność podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjnych,
skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi. Istotną rolę w tym procesie powinni odegrać
rodzice, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, policja, służby
medyczne, organizacje pozarządowe.
Ważne jest również współdziałanie tych wszystkich środowisk na rzecz przeciwdziałania

narkomanii.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 wpisuje się w cele i zadania
zawarte w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Solec
Kujawski na lata 2005-2013 przyjętej uchwałą nr XXII/155/2005 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 r. zmienionej uchwałą nr V/40/11 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 24 marca 2011, poprzez uaktualnienie informacji o zgodności Strategii z
dokumentami strategicznymi europejskimi, krajowymi i regionalnymi w perspektywie okresu
programowania na lata 2007 – 2015.

2. Program realizuje jeden z głównych celów strategicznych, który brzmi: stymulacja
społeczności lokalnej do tworzenia zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych
uzależnień oraz zwiększenie skuteczności działań pomocy społecznej w tym zakresie.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii podstawę do działań
w zakresie przeciwdziałania narkomanii

stanowi

Krajowy Program

Przeciwdziałania

Narkomanii. Cel ogólny Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016
został sformułowany, jako ograniczanie używania narkotyków i związanych z tym problemów
społecznych i zdrowotnych.
4. Cel ogólny Programu ma być realizowany w następujących obszarach: profilaktyka, leczenie,
rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna, ograniczenie podaży,
współpraca międzynarodowa, badania i monitoring.
5. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 określa kierunki działań
dla samorządów terytorialnych, które powinny być uwzględniane przy konstruowaniu gminnych
programów.

6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok
2015 uwzględnia kierunki dla samorządu lokalnego i przewiduje kontynuację działań podjętych
w latach ubiegłych oraz poszukuje nowych propozycji profilaktycznych i pomocowych.
II. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII
1. Dane Policji w Solcu Kujawskim dotyczące przestępczości narkotykowej za okres od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.1. Liczba przestępstw związanych z narkotykami i interwencji policyjnych.

12

1.2. Liczba nielegalnych upraw konopi i maku.

0

1.3. Liczba udaremnionych przypadków handlu narkotykami.

0

1.4. Liczba osób zatrzymanych przez policję pod zarzutem handlu narkotykami. 0
1.5. Liczba prowadzonych programów profilaktycznych lub kampanii dotyczących
zapobiegania narkomanii.

1

1.6. Liczba przeszkolonych policjantów w temacie narkomanii.

0

2. Działania profilaktyczne.
2.1. Od lutego do grudnia 2013 roku przeprowadzono zajęcia profilaktyczne na terenie szkół w
Solcu Kujawskim.
Odbyły się 52 godziny warsztatowe.
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach - 257.
Liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach - 50.
Liczba rodziców uczestniczących w zajęciach - 140.
Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień:
odmawianie, nauka mówienia nie i podejmowania decyzji
narkotyki: rodzaje, działanie, zagrożenia z dużym naciskiem na marihuanę
dopalacze
instruktaż badania testami

procedura postępowania z uczniem pod wpływem narkotyków
symptomy fizjologiczne brania narkotyków
alkohol
nawiązywanie relacji i umacnianie więzi rodziców z dziećmi
organizacja czasu swoim dzieciom, młodzieży
gdzie udać się po pomoc
2.2. Wśród uczniów wszystkich szkół na terenie Solca Kujawskiego zrealizowano zajęcia
profilaktyczne pod nazwą „W kręgu schematów”.
Celem zajęć było:
poznanie motywów inicjacji narkotykowej,
wskazanie prawdziwych wiadomości dotyczących uzależnień,
ukazanie negatywnych konsekwencji zażywania narkotyków,
wyćwiczenie asertywnych postaw w odmawianiu zażycia narkotyków,
obalenie mitów dotyczących sięgania po narkotyki,
zwrócenie uwagi na możliwość spędzania czasu wolnego bez używek,
poznanie opinii młodzieży na temat narkotyków.

III. CELE PROGRAMU
1. Cel główny:
Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i
zdrowotnych.
2. Cele szczegółowe:
Zmniejszenie

rozmiarów

uszkodzeń

zdrowia

spowodowanych

używaniem

substancji

psychoaktywnych.
Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji
psychoaktywnych.
Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Monitorowanie problemów związanych z narkomanią na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.
IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii korespondują
ściśle

z

zadaniami

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

Zadanie 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem, w szczególności poprzez:
Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii, gdzie
udzielana jest pomoc osobom dotkniętym problemem narkomanii, oraz osobom z
otoczenia – miejscem konsultacji będą szkoły.
Prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej, w szczególności poprzez:

Prowadzenie

poradnictwa

psychologicznego

i

konsultacyjno-prawnego

w

zakresie

problemów związanych z narkomanią.
Udzielanie pomocy dzieciom zagrożonym narkotykami poprzez zajęcia socjoterapeutyczne w
świetlicach – placówkach pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z problemem
alkoholowym.
Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i
rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o
działaniu odurzającym.
Szerokie upowszechnianie wiedzy o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej
kierowania osób uzależnionych na leczenie.

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie

rozwiązywania

problemów

narkomanii,

w

szczególności

dla

dzieci

i młodzieży, w szczególności poprzez:
Dofinansowywanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz
ich rodziców, na terenie szkół.
Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
Zakup, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz
materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i
innych placówkach oświatowych i wychowawczych.
Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i
rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o
działaniu odurzającym.
Przeprowadzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan
problemów i zagrożeń związanych z narkotykami, a także stan istniejących zasobów w
sferze ich rozwiązywania oraz efektów dotychczas prowadzonych działań.
Dofinansowywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli,
wychowawców, psychologów i innych osób pracujących z młodzieżą, niezbędnych do
prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej.
Prowadzenie konkursów na temat uzależnień i wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych
form aktywnego spędzania czasu wolnego.
Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych przez
miasto oraz dni profilaktyki w szkołach.
Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią.
Podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegających temu zjawisku.

Zadanie 4
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu

problemów

narkomanii,

udzielanie

pomocy

społecznej

osobom

uzależnionym i ich rodzinom, w szczególności poprzez:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii.
Monitorowanie i uaktualnianie danych na temat instytucji, placówek oraz osób prowadzących
działania profilaktyczne i lecznicze.
Współpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – stosowanie
wyznaczonych przez Biuro standardów realizacji działań profilaktycznych oraz działań z
zakresu pomocy osobom uzależnionym.
Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań.
Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
narkomanii,

w

tym

dotyczących

procesu

ewaluacji

podejmowanych

działań

profilaktycznych.
Finansowanie szkoleń pracowników instytucji i służb społecznych, rodziców oraz radnych w
zakresie problematyki narkomanii.
Zadanie 5
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem,
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego, w szczególności poprzez:
Udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej.

V. REALIZATORZY
Program realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu
Kujawskim, przy współpracy z:
specjalistą w dziedzinie uzależnień,
pielęgniarkami i lekarzami,
pracownikami Soleckiego Centrum Kultury,

Policją,
pedagogami w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII.
1. Źródłem finansowania Programu są środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Koszty planowanych wydatków na realizacje zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii określa załącznik do niniejszego programu.

Załącznik do
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy
Solec Kujawski na 2015 r.

Preliminarz wydatków w 2015 roku
na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

L.p.

Rodzaje wydatków

Kwota
w zł

1.

Konsultacje w szkołach 112h x 70zł

2.

Działania profilaktyczne
- szkolenia dla młodzieży 32h x 70zł

Koszt ogółem:

7.840,00

2.240,00

10.080,00

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane
są z działu 851 rozdział 85153

