Uchwała Nr XVIII / 115 /09
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Ostrowice.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r.
Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558), Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice
obowiązujący na terenie Gminy Ostrowice w roku 2009.

I.

DANE OGÓLNE NA TEMAT PROBLEMÓW NARKOMANII.

„100% metoda, aby nie zostać narkomanem to nie dopuścić do inicjacji
narkotykowej”.
Zjawisko narkomanii ma charakter procesu – postępuje, ewoluuje i odznacza się
zróŜnicowaną dynamiką. Obecnie, narkomania to nie tylko subkultura, a wręcz moda
narkotykowa, która przebiega zgodnie z zachodzącymi w niej trendami. Młodzi ludzie
swobodnie dokonują wyborów pomiędzy alkoholem, nikotyną a narkotykami. Są wręcz
oswojeni z narkotykami, wiedzą o nich bardzo duŜo, wiedzą gdzie je kupić, wiedzą ile
kosztują, co jest modne, a co wychodzi z obiegu.
Znawcy tematu od wielu lat przestrzegali, Ŝe czeka nas eksplozja narkotyczna. Wraz
z otwarciem granic polska narkomania zaczęła się upodabniać do światowych standardów.
Im więcej narkotyków na rynku, często rodzimej produkcji, tym więcej ich konsumentów.
Im więcej konsumentów, tym większa liczba narkomanów. Oszacowanie tej liczby jest
niezwykle trudne. Wolniejszy proces widocznych zmian zdrowotnych czy społecznych
i coraz łatwiejszy beziniekcyjny sposób zaŜywania narkotyków sprzyja ich upowszechnianiu.
Konsekwencją tego są zmiany struktury społecznej samych zaŜywających oraz sposobów
i miejsc dystrybucji narkotyków. Dotyczą one obecnie nie tylko młodych ludzi z patologii
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społecznych, ale licealistów i studentów, biznesmenów i świata artystów itp. Towar jest
dostępny nie tylko na ulicach, dworcach, bazarach, w parkach, ale przede wszystkim
w dyskotekach, pubach, szkołach i uczelniach.
Narkomania to nie tylko problem wielkich miast. Narkotyki docierają do małych
miasteczek i wsi. Są tańsze od alkoholu, łatwiejsze do ukrycia i trudniej rozpoznać osobę pod
wpływem narkotyków od osoby pod wpływem alkoholu. Występuje róŜne natęŜenie
zaŜywania narkotyków w poszczególnych regionach kraju. Szczególnie zagroŜone są między
innymi zachodnie regiony przygraniczne, w tym województwo zachodniopomorskie.
Koszty leczenia i resocjalizacji narkomanów są tysiąckrotnie wyŜsze od środków
finansowych przeznaczanych na ten cel. Oferty pomocy róŜnych instytucji wciąŜ nie nadąŜają
za potrzebami w tym zakresie.
W powiecie drawskim funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób
z problemem narkotykowym. Zazwyczaj problem narkomanii nakłada się z problemem
alkoholizmu lub lekomanii. W latach 2005 i 2006 obserwowało się wzrost liczby dzieci w
wieku szkolnym, które prawdopodobnie zetknęły się z narkotykami, a w 2007 roku wskaźnik
ten nieznacznie się obniŜył. Prawdopodobnie związane jest to z większą wykrywalnością
przestępstw narkotykowych. Wzrosła dostępność narkotyków i rozwinął się narkobiznes.
Najbardziej „popularnymi” narkotykami w gminie Ostrowice są marihuana, której cena 1 g
waha się od 10-15 zł, amfetamina w cenie do 30 zł oraz metaamfetamina. Czystość
narkotyków jest róŜna np. amfetaminy waha się od 18-20%. UŜywanie narkotyków ma
głównie charakter okazjonalny.
Przeciwdziałanie temu zagroŜeniu jest znacznie trudniejsze, aniŜeli innym problemom
z powodu „nielegalności”, niskiej świadomości społecznej i marginalizacji problemu.
Narkomana uznaje się za człowieka chorego, którego naleŜy otoczyć opieką i leczyć,
młodego szukającego przygody. Nieszczęśliwego i wraŜliwego stanowiącego jednak
zagroŜenie dla społeczności lokalnej.
Głównym zadaniem GKRPA jest przekierowanie narkomana do specjalisty
i zmniejszenie poziomu bezradności osób uzaleŜnionych od substancji psychaktywnych,
dlatego teŜ Gmina Ostrowice w 2008 roku złoŜyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do
kursu na dofinansowanie w 2009 roku przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
tworzenia i prowadzenia Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych o narkotykach i narkomanii
na kwotę 5 600 zł.
Gmina Ostrowice podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci
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i młodzieŜy, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli róŜnych zawodów,
instytucji i wyspecjalizowanych słuŜb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza
w

zakresie

umiejętności

wczesnego

rozpoznawania

sygnałów

wskazujących

na

prawdopodobieństwo zaŜywania narkotyków i postępowania z osobami uzaleŜnionymi.

II.

PODSTAWOWE CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII.

1. Podjęcie wielopłaszczyznowych działań mających na celu zapobieganie wszelkim
uzaleŜnieniom przez redukcję dostępności substancji narkotycznych, a przede wszystkim
przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na
terenie gminy skali potencjalnego zagroŜenia narkomanią w celu wyeliminowania lub
przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzaleŜnienia.
3. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na
systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom
zainteresowanym tematem zagroŜeń związanych z narkomanią i uwraŜliwienia na wczesne
oznaki uzaleŜnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
4. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii
i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzaleŜnienia od środków
odurzających i narkotyków.
5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie
międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy róŜnych instytucji, stowarzyszeń oraz
organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej
zmierzających do modyfikowania zdrowego stylu Ŝycia wolnego od narkotyków i innych
uŜywek zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy.
6. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieŜy w szczególności z grup podwyŜszonego ryzyka.
7. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdraŜanie i realizację
programów profilaktycznych.
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III. SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA

W

ZAKRESIE

PROFILAKTYKI

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od narkotyków i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem.
A. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania
specjalistycznego poradnictwa.
2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci
i młodzieŜy.
A. Organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy, programów profilaktycznych
dla dzieci, młodzieŜy oraz rodziców.
B. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieŜy.
C. Udział w lokalnych kampaniach związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzaleŜnieniem.

narkotykową

D. Dofinansowywanie imprez organizowanych w świetlicach dla dzieci i młodzieŜy.
E. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów
terapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonych narkomanią.
F. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć
profilaktycznych w szkołach i bibliotekach.
G. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej - plakaty,
ulotki, informatory.
H. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią, oraz zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie.
I. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z zaŜywaniem narkotyków i innych substancji
o działaniu odurzającym.
J. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów o podłoŜu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych,
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nauczycieli, wychowawców niezbędnych
i terapeutycznej z dziećmi i młodzieŜą.

do

prowadzenia

pracy

profilaktycznej

K. Zorganizowanie szkolenia z zakresu uzaleŜnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na
problem narkomanii dla osób prowadzących świetlice wiejskie, osób szkolących młodzieŜ z
ramienia OSP i sołtysów podejmujących działania z młodzieŜą.
L. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia wolnego od narkotyków i innych uŜywek oraz róŜnych
form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŜy
i dorosłych.
- organizowanie form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki
itp.
Ł. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji
Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii i tym
podobnych spotkań.
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz udzielanie pomocy społecznej
osobom uzaleŜnionych i ich rodzinom.
A. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem
jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych.
B. Utworzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego zajmującego się informacją, pomocą
psychologiczną, edukacją oraz pierwszą interwencją w problemach narkotykowych.
C. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy oraz udzielanie im pomocy finansowej
dla stworzenia właściwych warunków lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych do
prowadzenia działalności.
D. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych:
- przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieŜy,
- dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie naraŜonych na działalność
dealerów narkotykowych; szkoły, place zabaw, świetlice itp.
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D. Nawiązanie współpracy ze słuŜbą zdrowia - pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych
oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzaleŜnienia od narkotyków.

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA KOORDYNATORA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla sekretarza GKRPA w wysokości 90 zł.
V.

ZASADY KONTROLI EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU.

1. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z powyŜszego Programu oraz ich formalne
i finansowe rozliczanie pełnić będzie przewodniczący i sekretarz komisji GKRPA.
2. Podmioty realizujące zadania lub korzystające z dofinansowań do określonych zadań
składać będą odpowiednie sprawozdania zgodne z danymi zawartymi we wniosku
o dofinansowanie powyŜszych zadań.
3. Podsumowania efektów zrealizowanych zadań dokona przewodniczący komisji GKRPA.

VI. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA 2009 r.

Dział

Rozdział

*

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Zwalczanie narkomanii
RóŜne wydatki na rzecz osób
fizycznych

5.780

851
85153
3030
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
w tym zatrudnienie
psychologa

4210

Zakup materiałów i
wyposaŜenia

4300

Zakup usług pozostałych
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1.080
2.400

700
1.600

VII.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROGRAMU.

 Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku.
 Wstępny raport o problemach alkoholowych i innych środkach chemicznych
zmieniających świadomość w Gminie Ostrowice.
 Sprawozdanie z działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób
z problemem narkotykowym w Drawsku Pom.
 SondaŜ na temat poziomu zagroŜenia nałogami w środowisku wychowawczym wśród
młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych powiatu drawskiego opracowanego przez
Starostwo Powiatowe.
 Wojewódzki Program Przeciwdziałania UzaleŜnieniom na lata 2006 – 2015.
 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. Załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 27 czerwca 2006 (poz. 1033).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Bany
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