UCHWAŁA NR XVI/79/2008
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2008 dla Gminy Łęknica.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii /Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z póŜn.zm./
uchwala się
§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 dla Gminy Łęknica, o
następującej treści:
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2008 DLA GMINY ŁĘKNICA

Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie
cywilizacyjne o zasięgu globalnym. DuŜe rozpowszechnienie uŜywania środków
psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są
w róŜnych sferach Ŝycia społecznego.
Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i
zrównowaŜonego podejścia pomiędzy działaniami na rzecz ograniczenia popytu i
ograniczenia podaŜy.
Diagnoza w obszarze uzaleŜnienia od narkotyków
Dane ogólnopolskie
Zmiany społeczno - ekonomiczne dokonujące się w kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się
mody na uŜywanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z
narkotykami i juŜ uzaleŜnionych, poszukujących pomocy. ObniŜa się wiek biorących.
Swobodny dostęp do narkotyków mają juŜ dzieci w szkole podstawowej.
Wg szacunkowych danych liczba ludzi po inicjacji narkotykowej wynosi w Polsce około
1.200 mln, liczba uzaleŜnionych i eksperymentujących sięga około 200 tys.. zaś leczących się
w ośrodkach detoksykacyjnych wynosi około 100 tys.
Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się tego zjawiska wśród młodzieŜy. Panuje wśród
niej błędny pogląd, Ŝe krótkotrwałe i incydentalne zaŜywanie narkotyków nie jest szkodliwe
dla zdrowia i nie prowadzi do uzaleŜnienia.
Diagnoza lokalna.
Z informacji uzyskanych z Posterunku Policji w Łęknicy wynika, Ŝe w 2007 roku było
prowadzonych 11 spraw związanych z zaŜywaniem i rozprowadzaniem narkotyków. Z

diagnozy środowisk objętych pomocą społeczną wynika, Ŝe wsparcia udzielono 2 rodzinom
(4 osoby), w których jedną z dysfunkcji była narkomania. Z posiadanych informacji wynika,
Ŝe narkomania na terenie gminy nie jest tak uwidoczniona i powszechna jak w innych
większych aglomeracjach miejskich.
Biorąc pod uwagę dane ogólnopolskie problem narkomanii coraz częściej będzie dotykał
naszego środowiska. Dlatego teŜ poprzez działania profilaktyczne naleŜy stworzyć
społeczności lokalnej okazję aktywnego gromadzenia róŜnych doświadczeń, które spowodują
wzrost zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach Ŝyciowych.

I. Postanowienia ogólne
Podstawa prawna działań związanych z zapobieganiem narkomanii:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz.
1485), która weszła w Ŝycie dnia 04 października 2005r. oraz Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii.
Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii naleŜy:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
i osób zagroŜonym uzaleŜnieniem;
2) udzielenie 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 młodzieŜy, w
tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz
doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i
socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słuŜących
rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1. Osoba odpowiedzialna za realizację programu – Maria Lewicka
2. Czas realizacji programu – styczeń 2008 – grudzień 2008.
3.Odbiorcy programu – społeczność miasta Łęknicy.
5. Cele programu:
1) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
uŜywaniem środków psychoaktywnych i moŜliwości zapobiegania zjawisku.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
3) Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy z udziałem grup rodzicielskich, promowanie
zdrowego stylu Ŝycia, prowadzenie programów edukacyjnych, konkursów, olimpiad.
4) Doskonalenie grup zawodowych zaangaŜowanych w problematykę narkomanii poprzez
organizację szkoleń, wymianę doświadczeń; zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów

programów profilaktycznych.
5) Ułatwienie osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom korzystania z róŜnych form pomocy
społecznej, wspieranie zatrudnienia socjalnego.
6) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanej z
przeciwdziałaniem narkomanii.
6. Partnerzy w realizacji programu:
-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ośrodek Pomocy Społecznej
NZOZ w Łęknicy
NZOZ „Profil” w śarach
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Biblioteka Miejska
placówki oświatowe
Parafia w Łęknicy
Policja
Kluby i stowarzyszenia sportowe

II. Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej i problematyki narkomanii
1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych
i prozdrowotnych.
1) Prowadzenie programów profilaktycznych edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy.
2) Wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieŜy .
3) Prowadzenie spotkań z rodzicami:
• „Chroń swoje dziecko”
• „ Czynniki ryzyka i czynniki chroniące”
Konkursy wiedzy o:
• AIDS
• uzaleŜnieniach
4) Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów
profilaktycznych.
5) Zakup materiałów do prowadzenia lekcji wychowawczych
5) Pomoc w realizacji przebiegu Światowego Dnia AIDS
6) Dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach i innych formach wypoczynku
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
uŜywaniem środków psychoaktywnych i moŜliwości zapobieganiu temu zjawisku.
1) Diagnoza rozpowszechniania i uŜywania środków psychoaktywnych oraz planowanie
działań zapobiegawczych

2) Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii
adresowanych do określonych grup docelowych ( młodzieŜ szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, rodziców: artykuły w Biuletynie Samorządowym, ulotki adresowane do
młodzieŜy i rodziców
3) Utworzenie w Punkcie Konsultacyjnym mini biblioteki „Profilaktyka”; zakup literatury
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej .
1) Uruchomienie Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych w ramach
istniejącego Punktu Konsultacyjnego.
2) Współpraca z NZOZ „Profil” w śarach w zakresie doradztwa prawnego i terapii
3) Opracowanie Informatora „Gdzie szukać pomocy”
4) Zakup ulotek, broszur informacyjno- edukacyjnych
5) Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych
problemem narkomanii i udzielanie wsparcia tym rodzinom.
4. Doskonalenie grup zawodowych zaangaŜowanych w problematykę narkomanii
poprzez organizacje szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych
realizatorów programów profilaktycznych.
1) Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę
narkomanii, w szczególności dla: pracowników szkół, pracowników socjalnych,
wychowawców świetlic środowiskowych, funkcjonariuszy policji
2) Przeszkolenie Rad Pedagogicznych na poziomie szkół gimnazjalnych w zakresie metody
wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne.
3) Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi organizacjami, stowarzyszeniami w
zakresie przeciwdziałania narkomanii
III. Postanowienia końcowe
Zakres zadań moŜe być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację.
1. Spodziewane efekty realizacji programu
Prowadzenie róŜnorodnych działań ma na celu :
a. zwiększenie świadomości społecznej,
b. zapewnienie edukacji,
c. budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mając na uwadze szkody
wywołane przez narkotyki.
2. Źródła finansowania programu

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są środki własne gminy w wysokości
10.000,00 zł określone w uchwale budŜetowej:
3. Sposób kontroli realizacji programu:
- raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Łęknicy na 2008 oraz efektów jego realizacji, przedłoŜony radzie gminy, w terminie do dnia
15 lutego 2008.
4. Monitorowanie przebiegu programu, ocena wyników
Głównym zadaniem jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań
profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
Wskaźniki
Ad 1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych i
prozdrowotnych
- wydatki na profilaktykę narkomanii poniesione przez gminę,
- liczba szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w rozwijaniu działań profilaktycznych,
- ilość spotkań przeprowadzonych z rodzicami,
- wydatki poniesione na dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach i innych formach
wypoczynku,
- liczba przeprowadzonych konkursów,
- ilość przeprowadzonych programów z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i
młodzieŜy,
Ad 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
uŜywaniem środków psychoaktywnych i moŜliwości zapobieganiu temu zjawisku.
- poziom wiedzy i postawy społeczności lokalnej wobec narkotyków i narkomanii na
podstawie wyników badań ankietowych,
- liczba i nakład materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i
profilaktyki narkomanii,
- ilość wypoŜyczeń literatury z działu „Profilaktyka”.
Ad 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
- działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego
- ilość środków wydatkowanych na zakup materiałów informacyjnych,
- ilość środowisk rozeznanych przez pracowników socjalnych MGOPS w ramach
przeprowadzonej diagnozy,
Ad 4. Doskonalenie grup zawodowych zaangaŜowanych w problematykę narkomanii poprzez
organizacje szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów
programów profilaktycznych.
- liczba i zakres tematyczny odbytych szkoleń przez osób realizujących zadania
profilaktyczne,

- zakres współpracy z Kościołem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

