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GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2011-2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U Nr 179 poz.1485
z późniejszymi zmianami) Założenia Programu są zgodne z założeniami Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i spójne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Program

ma

na

celu

zdiagnozowanie

problemu

narkomanii,

nakreślenie

kierunków

przeciwdziałania narkomanii, zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują
oraz zapobieganie powstawaniu nowych.
Prowadzenie działań zakresie przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Rozdział I
Diagnoza Problemów

Integralną

częścią Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii

jest

analiza badań

przeprowadzonych w 2010r. stanowiąca załącznik nr 1 do Programu. Podstawowym celem badania
było określenie skali problemu związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne przez
młodzież z terenu gminy Głuszyca.
Techniką wykorzystaną do zebrania informacji dotyczących zażywania narkotyków wśród
młodzieży była końcowa ankieta ewaluacyjna przeprowadzona w 2010 roku wśród 449 uczniów
głuszyckich szkół oraz 161 rodziców. Dokonano analizy porównawczej do ankiet okresowych
z 2007 i 2009 roku. Ponadto dokonano analizy danych statystycznych z Komisariatu Policji
w Głuszycy oraz Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Głuszycy. Analiza porównawcza w stosunku do danych z lat poprzednich wykazała tendencje
spadkowe spożycia narkotyków wśród młodzieży, spadek liczby przestępstw przeciwko ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wzrost zgłoszeń osób z problemem narkotykowym
poszukujących pomocy.

Rozdział II
Cele Programu
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym
na terenie Gminy Głuszyca.
1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów narkotykowych.
2.Zmiejszenie rozmiarów i dolegliwości związanych z już występującymi.
3.Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami narkotykowymi.

Rozdział III
Zadania Programu
- Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin.
- Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemem narkotykowym.
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin.
- Motywowanie osób nadużywających środki psychoaktywne do terapii odwykowej.
- Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkotykowych.
- Prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka
i rodzin dysfunkcyjnych.
- Finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.
- Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz zakup sprzętu do
prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych.
- Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez współorganizowanie konkursów, koncertów, imprez
sportowo - rekreacyjnych z wykorzystaniem treści profilaktycznych.
- organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.
- Podniesienie świadomości społecznej, wiedzy na temat narkotyków, narkomanii
- Współpraca z policją w celu koordynacji działań w zakresie rozwiązywania problemów
narkotykowych.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zapobieganiem
narkomanii.
- Organizowanie badań pozwalających diagnozować aktualny stan problemów narkotykowych.

Rozdział IV
Realizatorzy Programu i ich zadania
Realizatorem Gminnego Programu jest Urząd Miejski w Głuszycy.
Partnerami w realizacji Gminnego Programu są:

1.Ośrodek Pomocy Społecznej.
a) udzielanie pomocy materialnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia,
b) współpraca w zakresie profilaktyki środowiskowej,
c) współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

2. Szkoły
a) kształtowanie prawidłowych postaw wobec narkomanii i narkotyków,
b) realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
c) współpraca w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu
oddziaływań profilaktycznych.
d) przeprowadzanie badań ankietowych wśród uczniów i ich rodziców.

3. Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny.
a) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
b) motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
c) udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,
d) udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom.

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
a) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób
uzależnionych od narkotyków,
b) analiza i opiniowanie wniosków instytucji, organizacji, stowarzyszeń itp. w sprawie
dofinansowania planowanych do realizacji zadań.

5. Posterunek Policji.
a) działania prewencyjne i edukacja prawna.
b) działania kontrolne, patrolowanie odbywających się imprez , dyskotek i innych miejsc
najczęściej odwiedzanych przez młodzież.

6. Placówki kulturalne i świetlice opiekuńczo wychowawcze.
a) organizacja imprez, konkursów, zajęć rozwijających zainteresowania oraz promujących styl
życia wolny od uzależnień,
b) poszerzenie oferty pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz jej
zintegrowanie z działaniami profilaktycznymi.

7.Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział V
Źródła i zasady finansowania programu
1.Źródłem finansowania Programu są środki finansowe budżetu gminy uzyskane z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.Ramowy plan finansowania zadań programu na 2011 rok określa harmonogram realizacji
stanowiący załącznik nr 2 do Programu.

Rozdział VI
Narzędzia ewaluacji Programu
1.Monitoring oraz systematyczne zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2.Organizacja badań diagnozujących aktualny stan problemów narkotykowych w gminie.

