
UCHWAlA 
Nr XL/317/09 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 25 listopada 2009r. 

w sprawie: przyjecia "Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii na lata 2010 - 2015" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r 0 sarnorzadzie gminn ym 
(tekstjednolity Oz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z pain . zm.), art. 10 ust. 1- 5 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Oz. U. Nr 179, poz. 1485 z pozn .zrn.) na wniosek Burmistrza 
Miasta 

Rada Miejska w Pyskowicach 
uchw a la 

§ 1 

Przyjac .Grninny Program Przeciwdziatania Narkomanii na lata 2010 - 20 15", stanowiqcy zalaczni k 
do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sie Burrnistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia 

c I:;;:za i 
u ybien 

formalno-prawnych 



Uzasadnienie 

Koniecznosc uchwalenia przez Rade Miejskct Gminnego Programu Przeciwdz ialania 

Narkomanii wyni ka z prze pisow ustawy z dnia 29 Iipca 2005r. 0 przeciwdziataniu narkomanii, 

ktora dokladnie okresla rodzaj zadari stanowiacych zad ania wlasne gminy oraz naklada 

obowiazek opracowania niniejszego programu, uchwalanego przez Rade Miejska. 

Wobec powyzszeqo przedstawiono projekt uchwaly. 



GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA
 
LATA 2010 - 2015
 

WST~P 

Narkomania (z greckiego narke - odurzenie, mania - szalenstwo ), patologiczne zjawisko 
spoleczne, uzaleznienie spowodowane kr6tszym lub dluzszyrn zazywaniem lek6w (glo wn ie 
przeciwbolowych srodkow narkotycznych) alba innych srodkow uzalezniajacych. 
Od kilku lat narkomania utracila sw6j marginalny charakter, dotyczacy j edynie waskiego kregu 
zbuntowanej mlodziezy, stajac si~ zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i obecnym. Skala 
zj awiska wzrasta, obejmujac coraz mlodsze dzieci, sytuacje utrudn ia fak t, iz wykrywalnosc 
uzaleznienia we wczesnym stadium jest sporadyczna ze wzgledu na wielosc stosowanych srodkow, 
brak wiedzy opiekun6w. Problem ten staje sie dzisiaj coraz bardziej po wszechny w szkolach, 
dyskotekach i innych miejscach, w kt6rych mozna w spos6b latwy i anonimowy sprzedac czy zazyc 
narkotyk. 

I. Podstawa Prawna 

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii w Pyskowicach zostal opracowany na podstawie: 
- Ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z 2005r. 

z pozn. zmianami) 

- Krajowego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz. U. Nr 143, poz . 1033 
z dnia 10 sierpnia 2006 r.) 

- Ustawy z dn. 24 kwietnia 2004r. 0 dzialalnosci pozytku publi cznego wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. z pozn. zmianami) 

- Programu Pomocy Spolecznej w Pyskowicach na lata 2007 - 2011 

Pyskowice w aspekcie problem u narkotykowego 

W celu zori entowania sie, jaka jest skala problemu narkotykowego w Gminie Pyskowice 
w biezacyrn roku przeprowadzono badanie wsrod lokalnej spolecznosci. Badanie przeprowadzono 
metoda sondazowo - diagnostyczna przy uzyciu techniki ankiety. Specjalnie do tego celu 
opracowano 2 kwestionariusze ankiety - jeden adresowany do mlo dziezy uczeszczajacej do szkol 
pyskowickich, drugi skierowano do doroslych mieszkancow miasta. Dob6r pr6b y w przypadku 
os6b doroslych byl losowy, natomiast w przypadku mlodziezy szkolnej przeprowadzono populacje 
generalna tj. wszystkich uczni6w gimnazj6w i szkol srednich, do kt6rych uczeszczaja mlodzi 
mieszkancy Pyskowic. 
Z przeprowadzonych badan wynika, ze problem narkomanii w stosunku do innych dysfunkcj i 
spolecznych takich jak alkoholizm, bezrobocie, czy przemoc jest znacznie mn iej szy. 
Wiekszosc respondent6w nigdy nie zetknela sie z osobami zazywajacyrni narkotyki - co wiecej 
uwaza, ze narkomania to w Pyskowicach problem przecietny, 
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Z badail przeprowadzonych wsr6d doroslych mieszkailc6w Pyskowic wynika, m.in., ze:
 
- 65% respondent6w nie orientuje sie jaki jest do dostep do narkotyk6w w miescie,
 
- zdaniem doroslych respondentow osoby zazywajace narkotyki powinny bye wysylane na leczenie,
 
a miasto powinno czesciowo pokrywac koszty na realizacje program6w zapobiegajacych
 
narkomanii.
 

Z badail przeprowadzonych wsr6d mlodziezy wynika. ze:
 
- 81% respondentow nigdy nie zazywalo narkotyk6w,
 
- 66% respondent6w uwaza, ze narkomania jest waznym problemem,
 
- 56% respondentow uwaza, ze nawet sporadyczne sieganie po narkotyki jest grozne ,
 
- 50% respondent6w nie wie, czy narkotyki Set latwo dostepne w szkole.
 

II. CELE PROGRAMU 

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii okresla dzialania zwiazane z profilaktyka 
i przeciwdzialaniem narkomanii w Pyskowicach 

CEL GLOWNY PROGRAMU. 

- Ograniczenie uzywania narkotykow oraz zwiazanych z tym problemow, podniesienie 
swiadornosci spolecznej poprzez prowadzenie dzialalnosci profilaktycznej , inforrnacyjnej , 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiazywania problemow narkomanii, 
w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, nauczycieli, pedagog6w i rodzic6w. Promowanie 
zdrowego trybu zycia. 

CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU 

- Zwiekszenie ilosci szkolen dla nauczycieli i pedagogow na temat szkodliwosci zagrozen 
zwiazanych z przyjmowaniem srodkow psychoaktywnych przez mlodziez oraz sposob6w 
postepowania w stosunku do osob uzaleznionych. 

- Zwiekszenie ilosci szkolen dla rodzicow uswiadamiajacych szkodliwosc przyjmowania srodkow 
psychoaktywnych przez dzieci i mlodziez oraz sposoby rozpoznawania problemu. 

- Zwiekszenie mozliwosci uzyskania informacji 0 dostepnych na terenie gminy instytucjach 
udzielajacych pomocy osobom uzywajacym srodki psychoaktywne i ich rodzinom. 

- Wspolpraca z instytucjami i organizacjami pozarzadowymi zajmujacymi sie zapobieganiem 
narkomanii. 

- Monitorowanie prob lemu narkotykowego na terenie Gminy Pyskowice przez Pelnomocnika 
Burmistrza Miasta ds. Rozwiazywania Problemow Alkoholowych i Uzaleznien. 

- Zwiekszenie dostepnosci do altematywnych form spedzania czasu wolnego dzieci i mlodziezy. 
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III. Dzialania planowane na lata 2010 - 2015 

1. Zw iekszenie dostepnosc i pomocy terapeutyczn ej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych 
od narkotykow i osob zagrozonych uzaleznieniem, 

1.1 Udzielanie informacji dotyczacych rnozliwosci uzyskania speejalistycznej pomoey osobom 
uzaleznionym oraz osob om zagrozonym narkornania w Punkeie Konsultaeyjnym. 

1.2. Funkcjonowanie swie tlic soejoterapeutyeznych w zakresie przeciwdzialania narkomanii, 
w szczegolnosci poprzez: 

•	 umozliwienie dzieeiom i mlodziezy tw6rezego, pozytywnego zagospodarowania ezasu 
wolnego poprzez rozwoj zainteresowan pod kierunkiem wykwalifikowanyeh 
wyehowawe6w, 

•	 realizaeja w ramaeh zajec swietlicowych program6w profi1aktyeznyeh dla dzieci 
i mlodziezy. 

2. Udzielanie pomocy psychosp oleczn e] i prawnej rodzinom, w ktorych wystepuje problem 
narkomanii 

2.1. Prowadzenie bezplatnego Punktu Konsultacyjnego dla rodzin os6b uzaleznionych 
i zagrozonych uzaleznienicm. 

2.2. Udzielanie bezplatnych konsultacji prawnyeh, pomoey psyehologieznej oraz poradnictwa. 

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiazyw ania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy 

3.1. Organizowanie w miare mozliwosci finansowyeh w szkolach i plae6wkach oswiatowo 
wychowawezych na terenie gminy program6w profilaktyeznyeh dla dzieci mlodziezy oraz ich 
rodzic6w. 

3.2. Prowadzenie konkurs6w wiedzy 0 zdrowiu wsrod mlodziezy. 

3.3. Udzial w lokalnych i og61nopolskic h kampaniach edukaeyjnyeh zwiazanych z profilaktyka 
narkotykowa i rozwiazywaniem problem6w spolecznych zwiazanych z uzaleznieniami. 

3.4. Dofinansowanie swietlic srodowiskowych dla dzieei i mlodziezy z rodzin dysfunkeyjnyeh, 
prowadzenie w nieh zajec profilaktyezno - wyehowawezyeh. 

3.5. Upowszeehnianie materialow edukaeyjnyeh 0 tematyee antynarkotykowej - plakaty, ulotk i, 
informatory, organizowanie promoeji film6w i ksiazek. 

3.6 . Wspolorganizowanie szkolen w zakresie rozwiazywania problem6w narkomanii dla 
poszezeg6lnyeh grup zawodowyeh z terenu gminy: praeownik6w oswiaty, polieji, pomoey 
spolecznej, administraej i samorzadowej i innyeh podmiot6w. 

3.7. Promowanie zdrowego stylu zycia wolnego od nark otyk6w i innych uzywek oraz roznych form 
aktywnego spedzania wolnego czasu . 
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3.8. Promowanie altematywnych form spedzania czasu wolnego rowniez poprzez organizowanie 
imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci mlodziezy i doroslych w ramach dzialan 
profilaktycznych. 

3.9. Organizowanie badan pozwalajacych diagnozowac aktualny stan problem6w narkotykowych. 

4. Wspomaganie instytu cji, organizacji pozarzadowyc h os6b fizycznych w dzialaniach 
sluzacych rozwiazywaniu problem6w narkomanii 

4.1. Wspieranie dzialalnosci stowarzyszen przeciwdzialajacych narkomanii, propagujacych zdrowy 
styI zycia. 

4.2. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom spolecznyrn, kt6rych celem jest 
krzewienie abstynencji od srodkow psychoaktywny ch, zapewnienie profesjonalnej pomocy 
terapeutycznej , wspieranie organizacyjne i finansowe instytucj i i stowarzyszen dzialajacych na 
rzecz ochrony zdrowia oraz stwarzajacych szanse pOWTOtU os6b uzaleznionych do normalnego 
trybu zycia, 

4.3. Wspolpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oswiatowymi 
w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodziezy oraz udzielanie im pomocy 
finansowej dla stworzenia wlasciwych warunk6w lokalowych, sanitamych oraz sprzetowych do 
prowadzenia tej dzialalnosci. 

4.4. Nawiazanie wspolpracy z Policja w celu prowadzenia wsp6lnych dzialan profilaktycznych 
wynikajacych z ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii, tj. : 

•	 przeciwdzialanie rozprowadzaniu narkotyk6w wsrod dzieci i mlodziezy, 

•	 dokonywanie stalych i seryjnych kontroli miejsc szczeg6lnie narazonych na dzialalnosc 
os6b rozprowadzajacych narkotyki (lokale gastronomiczne, kafejki intemetowe, szkoly, 
place zabaw, dyskoteki, itp.) 

4.5. Nawiazanie wspolpracy ze sluzba zdrowia - pomoc merytoryczna dla lekarzy rodz innych oraz 
dostarczanie materialow na temat istoty uzaleznienia od narkotyk6w. 

5. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom os6b uzaleznionych do tknietych 
ubostw em i wykluczeniem spolecznym i integrowanie tych os6b ze srodowiskiem lokalnym 

5.1. Udzielnie wsparcia socjalnego poprzez Osrodek Pomocy Spolecznej w Pyskowicach 
zgodnie z ustawa 0 pomocy spolecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r.) 
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IV. Realizacja Programu 

Realizatorzy: 

1. Urzad Miej ski 

2. Jednostk i organizaeyjne samorzadu terytorialnego, w tym:
 

- szkoly
 

- Osrodek Pomoey Spolecznej
 

3. Organizaeje pozarzadowe 

Wsp6lpraca: 

1. Straz Miejska 

2. Szkoly powiatowe 

3. Poradnia Psyehologiezno - Pedagogiezna 

4. Powiatowe Centrum Pomoey Rodzinie 

5. Polieja 

6. Parafie 

7. Osoby fizyezne i instytueje zaj mujace sie indywidualnie problemem. 

Realizacja programu nastapi poprzez:
 

- zleeenie realizaeji zadan wybranym podmiotom,
 

- tworzenie bazy merytoryeznej niezbednej do realizaeji pro gramu,
 

Postanowienia koncowe: 

1. Za realizacje zadari wynikajacych z Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 
i j ego okresowa ewaluacje odpowiada Pelnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiazywania 
Problem6w Alkoholowych i Uzaleznien, 

2. Zr6dlem finan sowania dzialan wynikaj acych z Gminnego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii sa doehody uzyskane z oplat za zezwolenia wydawane na sprzedaz napoj6w 
alkoholowyeh. 
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