
UCHWAŁA NR XV/98/2015
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515 z późn. zm.), art. 10 ust. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 
2012 r., poz. 124 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik do Uchwały Nr XV/98/2015

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 26 listopada 2015 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2016 - 2020

§ 1. WSTĘP

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 jest kontynuacją programów
realizowanych na terenie Gminy Pyskowice w latach poprzednich. Realizacja programu wynika z art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012, poz. 124 z póź. zm.)

Podstawą Programu jest również:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22.03.2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. z 2011, Nr 78, poz. 428)

- Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.
1118 z póź. zm.)

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą Nr XLV/ 370/
2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.08.2014 r.

Zadania i sposoby ich realizacji określone w Programie na lata 2016-2020 są dostosowane do lokalnych
potrzeb i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i
osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną ze strony podmiotów zewnętrznych.

§ 2. PRZESŁANKI REALIZACJI PROGRAMU

Uzależnienie od narkotyków, zażywanie substancji psychoaktywnych jest źródłem negatywnych
zjawisk, które w różnym stopniu dotykają człowieka.

Profilaktyka i leczenie problemu uzależnień powinny się opierać na ścisłej współpracy pomiędzy
instytucjami, organizacjami i grupami zajmującymi się rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych.

Skuteczność będzie tym wyższa im więcej osób uzależnionych bądź eksperymentujących ze środkami
psychoaktywnymi i ich rodzin będzie brało czynny udział w tym procesie.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zakłada, że zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności poprzez:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną,

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

§ 3. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW NARKOMANII W PYSKOWICACH

W roku 2014 oraz w roku 2015 na terenie Pyskowic badania zrealizowało Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radiowych pn. „Młodzi i substancje psychoaktywne” w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Badaniem objęto uczniów trzecich klas
gimnazjalnych. Skupiono się na diagnozie występowania zjawiska używania substancji psychoaktywnych,
marihuany, dopalaczy. Oprócz oceny skali tego problemu przedmiotem analizy była weryfikacja przekonań
i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz problemie dostępności tych substancji wśród
młodzieży.

Grupę badawczą reprezentowało 58 chłopców oraz 35 dziewcząt. Spośród nich część została odrzucona
ze względu na niespełnienie kryteriów weryfikacji kwestionariuszy. W rezultacie próba badawcza
kształtowała się następująco: 34 chłopców i 27 dziewcząt.

Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży wynika, że zdobycie marihuany było:
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- łatwe dla:

- 18% chłopców i 22% dziewcząt

- trudne dla:

- 47% chłopców i 56% dziewcząt

Po raz pierwszy marihuanę spróbowało:

- 3% chłopców i 7% dziewcząt w wieku 12-13 lat,

- 3% chłopców i 0% dziewcząt w wieku 14 lat,

- 94% chłopców i 93% dziewcząt jeszcze nigdy nie sięgnęło po ten narkotyk,

- 6% chłopców i 7% dziewcząt zostało poczęstowanych marihuaną przez koleżanki lub kolegów.

W kwestionariuszu ankiety skierowanym do uczniów postawiono kilka pytań dotyczących dopalaczy.
Jest to nowe zjawisko związane bezpośrednio z zażywaniem środków odurzających przez młodzież.

Możliwość zdobycia dopalaczy deklaruje:

- w szkole: 3% chłopców i 4% dziewcząt,

- przez internet: 9% chłopców i 7% dziewcząt,

- w klubie, na dyskotece: 6% chłopców i 7% dziewcząt.

Po raz pierwszy dopalaczy spróbowało:

- 0% chłopców i 7% dziewcząt w wieku 13 lat,

- 3 % i 0% dziewcząt nie pamięta ile wtedy miało lat,

- 97% chłopców i 93% dziewcząt deklaruje, że nigdy nie próbowało dopalaczy.

Dopalacze badana młodzież zdobywała poprzez:

- 0% chłopców i 7 % dziewcząt zostało nimi poczęstowana przez koleżanki i kolegów.

Podsumowanie:

Niepokojącym zjawiskiem jest problem dostępności do marihuany i dopalaczy. Niezwykle ważne jest
edukowanie młodzieży i dorosłych o negatywnych skutkach zażywania tych uzależniających szkodliwych
substancji. Może się ono odbywać w postaci otwartych wykładów, spotkań z młodzieżą, ale też poprzez
opracowanie kampanii społecznych mających na celu, nie tyle edukację w zakresie profilaktyki, ale co
wydaje się być ważniejsze, uwrażliwienie opinii publicznej na fakt, że problemy związane z paleniem
marihuany i zażywaniem dopalaczy nie zniknęły z życia młodego człowieka, a są nieodłącznym elementem
procesu dorastania przynajmniej dla części z nich. Należy monitorować to zjawisko aby nie dopuścić do
jego powszechności.

§ 4. FINANSOWANIE

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację zadań wynikających z programu przeznacza się środki finansowe określone w Uchwale
budżetowej na 2016r.

§ 5. REALIZACJA PROGRAMU

Realizatorzy:

1) Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

2) Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, w tym:

- szkoły

- Ośrodek Pomocy Społecznej

3) Organizacje pozarządowe
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Współpraca:

1) Komisariat Policji

2) Szkoły

3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

4) Straż Miejska

5) Parafie

6) Osoby fizyczne i instytucje zajmujące się indywidualnie problemem.

Realizacja programu nastąpi poprzez:

- zlecanie realizacji zadań wybranym podmiotom,

- tworzenie bazy merytorycznej niezbędnej do realizacji programu.

§ 6. CELE PROGRAMU

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa działania związane z profilaktyką i
przeciwdziałaniem narkomanii w Pyskowicach

Cel strategiczny:

Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów, podniesienie świadomości
społecznej poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, nauczycieli,
pedagogów i rodziców. Promowanie zdrowego trybu życia.

Cel operacyjny I:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem

Przedsięwzięcia:

1) Prowadzenie i doposażenie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Punktu
Konsultacyjnego ds. narkomanii;

2) Prowadzenie zajęć edukacyjno-motywujących dla osób uzależnionych od narkotyków nakierowanych
na motywowanie do podjęcia leczenia, wspieranie abstynencji po zakończonym leczeniu oraz treningi
umiejętności społecznych;

3) Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób eksperymentujących z
substancjami psychoaktywnymi, zagrożonych narkomanią, uzależnionych;

4) Szkolenia specjalistyczne osób pracujących z uzależnionymi, między innymi policjantów,
psychologów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, itp.

Cel operacyjny II

Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
narkomanii

Przedsięwzięcia:

1) Udzielanie konsultacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz porad i wsparcia w kategoriach
problemów związanych z narkomanią;

2) Prowadzenie i doposażenie Noclegowego Punktu Interwencyjnego;

3) Organizowanie spotkań z rodzicami, których dzieci eksperymentują, bądź są uzależnieni od substancji
psychoaktywnych;

4) Prowadzenie i doposażenie miejsc, gdzie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych;

Cel operacyjny III
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Przedsięwzięcia:

1) Edukacja publiczna poprzez publikacje w prasie lokalnej, wykonanie, zakup i dystrybucję materiałów
profilaktycznych: książki specjalistyczne, broszury, plakaty oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne i
promocyjne związane z realizacją zadań określonych w programie;

2) Organizowanie lokalnych kampanii, imprez popularyzujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć i akcji
informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców;

3) Prowadzenie na terenie szkół programów o charakterze profilaktycznym informujących o szkodliwości
sięgania po środki odurzające;

4) Wdrażanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii i inicjatyw w zakresie profilaktyki rozwiązywania
problemów uzależnień;

5) Dofinansowanie różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, prelekcji, pogadanek,
konkursów, itp. z zakresu profilaktyki uzależnień;

6) Organizowanie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, psychologów w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą;

7) Organizowanie badań i sondaży w zakresie lokalnej diagnozy, pozwalających ocenić aktualny stan
problemów narkotykowych.

Cel operacyjny IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów narkomanii

Przedsięwzięcia:

1) Użyczanie pomieszczeń na prowadzenie szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych, użyczanie sprzętu
biurowego, itp.;

2) Udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom na podstawie złożonych projektów,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.
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