UCHWAŁA NR XXXV/269/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Głowna na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, poz. 1818
oraz z 2020 r. poz. 322, poz. 1337 i poz. 1493) Rada Miejska w Głownie uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna
na 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie
Grzegorz Szkup

Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/269/20
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 25 listopada 2020 r.

Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Głowna
na 2021 r.

I. Wprowadzenie
Eksperymentowanie z narkotykami często jest podyktowane presją otoczenia
oraz uzyskaniem przyjemności. Jest to niestety iluzoryczne. Narkomania jest nieodwracalną
chorobą mózgu – zmiany raz wywołane, pozostają. Taki człowiek już zawsze będzie inaczej
reagował, inaczej odczuwał i inaczej zachowywał się.
Bardzo niepokojące są informacje o stale rosnącej skali zjawiska. Narkotyki są
wszędzie – pełen przekrój społeczny i instytucjonalny.
W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana wizerunku narkomana. Dzisiejszy
narkoman różni się od tego, którego pamiętamy sprzed lat – zaniedbanego, brudnego, często
bezdomnego. Obecnie po narkotyki sięgają osoby wykształcone, dobrze ubrane, często są to
studenci, młodzi naukowcy, biznesmeni.
Nowoczesny narkoman różni się ponadto od swojego poprzednika postawą wobec
życia – jest ambitny, zorientowany na karierę, prestiż, sukces – ma cel w życiu, do którego
często dąży właśnie przy pomocy narkotyków np. amfetaminy. Należy pamiętać,
że zażywanie substancji psychoaktywnych nie jest obojętne dla organizmu – powoduje w nim
diametralne zmiany, niekiedy prowadzi nawet do dramatycznych i nieodwracalnych zmian
organicznych. Prawidłowo skonstruowane oddziaływania terapeutyczne powinny być
kompleksowe, uwzględniające zarówno stan somatyczny, psychiczny i społeczny osoby
leczonej.
II. Cel główny
Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska narkomanii w mieście poprzez
podniesienie poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki i uzależnień oraz zwiększenie
świadomości wśród mieszkańców dotyczącej szkodliwości zażywania narkotyków, a także
promowanie zdrowego stylu życia.
III. Podstawy opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 852 z późn. zm);
2) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii;
3) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Głowna na lata
2017 – 2022;
4) Opracowania własne – dane zbierane od instytucji z terenu miasta Głowna w zakresie
występowania zjawiska narkomanii;
5) Diagnoza problematyki uzależnienia od narkotyków na terenie miasta Głowna –
przeprowadzone ankiety wśród młodzieży w szkołach.

IV. Cele szczegółowe, zadania, podmioty realizujące zadania
L.p.
1.

2.

3.

Cel do realizacji
Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej
dla osób
uzależnionych
i osób zagrożonych
uzależnieniem.

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

Zadania
1) Dostępność pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem poprzez profesjonalną
i efektywną terapię w ośrodkach
specjalistycznych.

Odpowiedzialny
za realizację zadania
Przychodnia Leczenia
Uzależnień
i Współuzależnienia,
GKRPA

2) Wspieranie środowisk świadczących
wzajemną pomoc.

Przychodnia Leczenia
Uzależnień
i Współuzależnienia,
GKRPA

3) Wspieranie i szkolenie terapeutów
pracujących w Przychodni Leczenia
Uzależnień i Współuzależnienia
i innych osób realizujących
programy profilaktyczne.

GKRPA

1) Pomoc w realizacji programów
związanych z ewentualną opieką
psychologiczną, prawną,
administracyjną dla rodzin
dotkniętych problemem narkomanii.

Przychodnia Leczenia
Uzależnień
i Współuzależnienia,
GKRPA

2) Wspieranie grup środowiskowych
samopomocowych dla uzależnionych
od narkotyków i ich rodzin

Przychodnia Leczenia
Uzależnień
i Współuzależnienia,
GKRPA

Prowadzenie
1) Wspieranie przedszkoli, szkół
profilaktycznej
i placówek oświatowodziałalności
wychowawczych na terenie miasta
informacyjnej,
w rozwijaniu
edukacyjnej
i realizowaniu programów
oraz szkoleniowej
profilaktycznych dla dzieci
w zakresie
i młodzieży oraz ich rodziców,
rozwiązywania
m.in. przeprowadzanie konkursów
problemów
wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.
narkomanii,
w szczególności
2) Udział w lokalnych i ogólnopolskich
dla dzieci i młodzieży,
kampaniach edukacyjnych
w tym prowadzenie
związanych z profilaktyką
zajęć sportowo –
narkotykową.
rekreacyjnych
dla uczniów, a także
3) Realizowanie warsztatów
działań na rzecz
poprawiających funkcjonowanie
dożywiania dzieci
społeczno-psychiczne dzieci
uczestniczących
i młodzieży – uczenie ich radzenia
w pozalekcyjnych
sobie z trudnymi sytuacjami
programach
życiowymi.

Placówki oświatowe,
GKRPA

Placówki oświatowe,
środki masowego
przekazu, GKRPA

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna,
GKRPA

opiekuńczo –
wychowawczych
4) Zwiększenie ilości kół zainteresowań
i
- w tym możliwość zatrudnienia
socjoterapeutycznych.
instruktorów.

4.

Wspomaganie
działań instytucji
organizacji
pozarządowych
i osób fizycznych,
służących
rozwiązywaniu
problemów
narkomanii

Placówki oświatowe,
instytucje

5) Finansowanie programów
przeciwdziałania narkomanii
oraz zajęć profilaktyczno –
wychowawczych w istniejących
świetlicach środowiskowych
i socjoterapeutycznych, podczas
których dzieci będą korzystały
m.in. z dożywiania i innych form
wsparcia.

Świetlice środowiskowe,
GKRPA

6) Przeznaczenie środków finansowych
na zakup literatury, biuletynów,
ulotek, prenumeratę czasopism
o tematyce uzależnień.

GKRPA

7)

Przychodnia Leczenia
Uzależnień
i Współuzależnienia,
GKRPA

Organizowanie
lub współfinansowanie szkoleń
z zakresu profilaktyki problemów
dotyczących narkomanii,
dla pedagogów szkolnych,
nauczycieli, wychowawców
i psychologów – niezbędnych
do prowadzenia zajęć z dziećmi
i młodzieżą.

1) Udzielanie pomocy organizacyjnej
i materialnej organizacjom, których
celem jest propagowanie abstynencji
od środków psychoaktywnych,
prowadzących profesjonalną pomoc
terapeutyczną oraz stwarzających
szanse powrotu osób uzależnionych
do normalnego życia.

Przychodnia Leczenia
Uzależnień
i Współuzależnienia,
Organizacje pozarządowe,
GKRPA

2) Rozszerzenie ewentualnej oferty
klubów sportowych, Miejskiego
Ośrodka Kultury, świetlic
środowiskowych w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży.

Miejski Ośrodek Kultury,
kluby sportowe i świetlice
środowiskowe,
GKRPA

3) Nawiązanie współpracy z policją
celem prowadzenia spójnych działań
profilaktycznych przeciwdziałania
narkomanii: organizowanie spotkań
informacyjnych dla rodziców,
propagowanie programów
profilaktycznych wśród dzieci
i młodzieży, dokonywanie stałego
monitoringu miejsc szczególnie

Komisariat Policji
w Głownie,
GKRPA

narażonych na działalność dealerów
narkotykowych na terenie miasta
Głowna.
5.

Pomoc społeczna
1) Wspieranie działań z zakresu pomocy
osobom uzależnionym
społecznej osobom uzależnionym
i rodzinom osób
i ich rodzinom.
uzależnionych
dotkniętych ubóstwem 2) Ewentualne wspieranie działań
i wykluczeniem
związanych z integracją społeczną
społecznym
osób uzależnionych poprzez
i integrowanie ze
dofinansowanie właściwych
środowiskiem
podmiotów i organizacji.
lokalnym tych osób
z wykorzystaniem
pracy socjalnej
i kontaktu socjalnego.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej,
GKRPA
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej,
GKRPA

V. Budżet Programu
W 2021 r. środki finansowe na realizację Programu określa się w wysokości – 1 000 zł.
VI. Mierniki efektywności Programu
1) Liczba osób uczestniczących w poszczególnych realizowanych zadaniach.
2) Ilość i jakość realizowanych programów profilaktycznych.
3) Ilość przeprowadzonych konkursów, kampanii edukacyjnych itp.
VII. Monitoring i ewaluacja Programu
1) Roczne sprawozdanie z realizacji Programu.
2) Informacje o realizacji Programu omawiane na posiedzeniach GKRPA.
3) Analiza wyników i rezultatów poszczególnych działań.

