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Wprowadzenie i diagnoza problemu
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 naszym 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 tyś. zaś leczących się
w ośrodkach detoksykacyjnych wynosi około 100 tyś. 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. Z przeprowadzonych badań wśród uczniów wynika, Ŝe co trzeci
uczeń szkoły średniej i gimnazjum (odpowiednio: 25,2% - gimnazjum, 37% - szkoła
zawodowa, 40,8% - technikum i 38,2% - liceum) miało kontakt z narkotykami.
Dane lokalne
Na przestrzeni ostatnich kilku lat na terenie gminy policja ujawniła zaledwie kilka
przypadków, uŜywania narkotyków. Z diagnozy środowisk objętych pomocą społeczną wg
stanu na rok 2007 wynika, Ŝe problem narkomanii nie występuje w duŜej skali. Wsparciem
objęto szkoły w celach profilaktycznych.

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.
Akt ten stanowi, iŜ zadania z zakresu działania narkomanii realizują organy administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie
z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii naleŜy do zadań własnych gminy i obejmuje:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
i osób zagroŜonych 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.
Gminny program jest integralną częścią Gminnego Programu Profilaktyki i
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kierunki działań są zgodne z Krajowym Programem
Przeciwdziałania Narkomanii.
Program opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu róŜnych podmiotów aktywnych na
obszarze uzaleŜnień.

1. Koordynator programu – Maria Pańczyk
2. Osoba odpowiedzialna za realizację programu – Lucyna Bielińska
3. Czas realizacji programu – styczeń 2008 – grudzień 2008 r
4.Odbiorcy programu – społeczność miasta i gminy Pelplin

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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
słuŜba zdrowia
placówki oświatowe
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
Sąd Rejonowy w Tczewie
Policja
Kluby sportowe

II. Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej i problematyki narkomanii
1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych
i prozdrowotnych.
Zadanie - partnerzy
1) Prowadzenie programów profilaktycznych edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy. - Placówki
oświatowe, GOPS, Policja
2) Wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieŜy - Placówki oświatowe, Kluby Sportowe, MGOK
3) Prowadzenie spotkań z rodzicami: • „Chroń swoje dziecko”
Konkursy wiedzy o: AIDS, uzaleŜnieniach
- Placówki oświatowe, Rady sołeckie, Policja - w ramach środków instytucji
4) Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów
profilaktycznych - Placówki oświatowe, MGOK, GKRPA
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
uŜywaniem środków psychoaktywnych i moŜliwości zapobieganiu temu zjawisku.

Zadanie - partnerzy
1) Diagnoza rozpowszechniania i uŜywania środków psychoaktywnych oraz planowanie
działań zapobiegawczych - Placówki oświatowe, GKRPA, GOPS, Podstawowa Opieka
Zdrowotna, Policja
2) Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii
adresowanych dookreślonych grup docelowych ( młodzieŜ szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, rodziców)
3) Utworzenie w Bibliotece Miejskiej działu „Profilaktyka”;
4) Koalicja pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki uzaleŜnień. – Wszyscy
wymienieni partnerzy
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej .
Zadanie - partnerzy
1) Zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych.- Placówki oświatowe, MGOK, GOPS
2) Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych
problemem narkomanii i udzielanie wsparcia tym rodzinom - GOPS
4. Doskonalenie grup zawodowych zaangaŜowanych w problematykę narkomanii
poprzez organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości
kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.
Zadanie - partnerzy
1) Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę
narkomanii, w szczególności dla: pracowników szkół, pracowników socjalnych,
wychowawców świetlic środowiskowych, policja, - GKRPA, GOPS, Policja, Placówki
oświatowe, GOK
2) Przeszkolenie Rad Pedagogicznych na poziomie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych w zakresie metody wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po
środki psychoaktywne.
- Placówki oświatowe

3) Współdziałanie z Kościołem Katolickim , innymi organizacjami i 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 przede wszystkim:
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 pochodzące z Gminnej Komisji
do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.000,00 zł określone w
uchwale budŜetowej.

3. Sposób kontroli realizacji programu:
1. raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie i Mieście Pelplin i efektów jego realizacji, przedłoŜony radzie
gminy,
2. gmina sporządza, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii , informację z realizacji działań podejmowanych w
danym roku, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie i Mieście Pelplin i przesyła ją do biura.
3. Monitorowanie przebiegu programu, ocena i ewaluacja 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:
a) wydatki na profilaktykę narkomanii poniesione przez gminę,
b) liczba szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w rozwijaniu działań
profilaktycznych,

c) ilość spotkań przeprowadzonych z rodzicami,
d) wydatki poniesione na dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach i innych formach
wypoczynku,
e) liczba przeprowadzonych konkursów,
f) 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.
a) poziom wiedzy i postawy społeczności lokalnej wobec narkotyków i narkomanii
na podstawie wyników badań ankietowych,
b) liczba i nakład materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki narkomanii,
c) ilość wypoŜyczeń literatury z działu „Profilaktyka”.
Ad 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
a) działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego
b) ilość środków wydatkowanych na zakup materiałów informacyjnych,
c) ilość środowisk rozeznanych przez pracowników socjalnych GOPS w ramach
przeprowadzonej diagnozy,
Ad 4. Doskonalenie grup zawodowych zaangaŜowanych w problematykę narkomanii poprzez
organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych
realizatorów programów profilaktycznych.
a) liczba i zakres tematyczny odbytych szkoleń dla osób realizujących zadania
profilaktyczne,
b) zakres współpracy z Kościołem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
4. Wysokość wydatków określa się w uchwale budŜetowej na 2008 rok na kwotę 5 000
złotych. Szczegółowy plan wydatków na realizacje poszczególnych zadań określony
zostanie w planie finansowym GOPS- u .
Uzasadnienie
Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, naleŜy do zadań własnych
gminy. Zadanie realizowane jest w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
uchwalany przez Rade Miejską w Pelplinie. Wydatkowanie środków finansowych uzasadnia
się potrzebami przewidzianymi w 2008r., które przedstawione są jak niŜej:
mi przewidzianymi w 2008r., które przedstawione są jak niŜej:

1. Wspieranie programów edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii
adresowanych do określonych grup docelowych / młodzieŜ szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych , rodziców/ -1000 zł
2. Uzupełnienie działu literatury o tematyce profilaktycznej w bibliotece miejskiej
- zakup literatury – 200 zł

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanych z
przeciwdziałaniem narkomanii -1100 zł
4. Zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych – 250 zł
6.Wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego
dzieci i młodzieŜy–1000 zł
7. Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych
programów profilaktycznych – 400 zł
8. Diagnoza rozpowszechniania i uŜywania środków psychoaktywnych oraz planowanie
działań zapobiegawczych – 250 zł
10.Szkolenie podnoszące kompetencje osób realizujących zadania – 300 zł
11. Przeszkolenie Rad Pedagogicznych na poziomie szkół gimnazjalnych – 500 zł
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

