UCHWAŁA Nr XIV/152/11
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminnie Wieluń na rok 2012
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, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98,
poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962 i Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz.1486,
z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń
na rok 2012, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieluń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik do uchwały Nr XIV/152/11
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 15 grudnia 2011 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE WIELUŃ
NA ROK 2012
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń jest kontynuacją GPPN z roku
2008, 2009, 2010 i 2011.
DIAGNOZA PROBLEMU NARKOMANII W GMINIE WIELUŃ
W listopadzie 2006 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieluniu
przeprowadziła diagnozę problemu narkomanii na terenie gminy. Wyniki badań zostały zawarte
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. W procesie zbierania
i pozyskiwania danych uwzględniono:
- informacje uzyskane z Poradni Zdrowia Psychicznego w Wieluniu,
- informacje uzyskane z Poradni Leczenia Uzależnień w Wieluniu,
- informacje uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu,
- wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży szkolnej z wieluńskich szkół.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń jest
w trakcie zbierania informacji w sprawie stanu zasobów i rozmiaru problemów dot. uzależnień
w Gminie Wieluń. Stanowić one będą podstawę do określenia głównych kierunków działań
w ramach lokalnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
Analiza problemu
Badania przeprowadzone na próbie
z wieluńskich szkół pokazują m.in.:

reprezentatywnej

gimnazjalistów

i

licealistów

obniżenie wieku inicjacji narkotykowej,
miejsca szczególnej dostępności narkotyków: szkołę, dyskotekę, bar, ulicę,
szeroki wachlarz narastających problemów związanych z narkotykami – doświadczanych
przez młodzież takich jak: problemy z rodzicami, przyjaciółmi, w szkole; kłopoty z policją;
kłótnie i sprzeczki; przepychanki i bójki;
jako środek inicjacyjny: marihuanę, haszysz, środki uspokajające i nasenne, amfetaminę,
LSD, ecstasy,
dużą znajomość działania różnych środków przez badanych, bez świadomości skutków ich
zażywania dla organizmu i funkcjonowania psychicznego i społecznego,
postawę akceptacji dla środków nielegalnych takich jak: marihuana, haszysz, amfetamina,
ecstasy, LSD,
małą skuteczność przeprowadzanych programów profilaktycznych w szkołach
i konieczność elastyczności, innowacyjności i dostosowania treści oddziaływań
profilaktycznych do specyfiki środowisk lokalnych z uwzględnieniem wyników diagnozy
problemowej zjawisk oraz trudności charakterystycznych dla okresów rozwojowych
odbiorców programu (rekomendacje),
konieczność kształcenia i doskonalenia kadry orazi środowisk zainteresowanych
podejmowaniem działań profilaktycznych w związku ze zmianami trendów i specyfiki
problemu.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Najważniejszym celem jest zapobieganie uzależnieniom oraz problemom związanym
z używaniem narkotyków, dążenie do likwidacji aktualnie istniejących poprzez kreowanie lokalnej
polityki w oparciu o założenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
W celu realizacji zadań przeciwdziałania narkomanii przygotowuje się Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwala corocznie rada gminy.
ZASOBY
Na terenie Gminy Wieluń rozwiązywaniem problemów narkomanii zajmują się:
1. Urząd Miejski,
2. Poradnie specjalistyczne,
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne,
4. Organizacje pozarządowe,
5. Placówki oświatowe.
Do głównych problemów należą:
1) Inicjacja narkotykowa przez coraz młodszą populację naszej gminy, której przyczyny to stres,
chęć zapomnienia o kłopotach, chęć uznania w grupie rówieśniczej, lepsza zabawa i nastrój,
dodanie sobie odwagi, itp.,
2) Dzieci pozostawiane bez opieki, rozpad rodzin, ciągły stres powodujący różnego rodzaju
choroby somatyczne oraz zaburzenia emocjonalne u członków rodzin,
3) Naruszanie prawa i przepisów,
4) Zwiększona przestępczość młodocianych,
5) Brak przygotowania pedagogów do samodzielnego przeprowadzania zająć socjoterapeutycznych
z dziećmi.
Używanie narkotyków dopóki nie spowoduje negatywnych skutków społecznych, stanowi
osobistą sprawę mieszkańców naszej gminy. Niemożliwe jest określenie liczby osób używających
narkotyki i wynikających z tego skutków.
Dlatego celowe jest zapobieganie używaniu narkotyków przez dzieci i młodzież poprzez
profilaktykę i stwarzanie im miejsc do spędzania aktywnie wolnego czas, jak i rozwijanie ich
zainteresowań.
CELE PROGRAMU
1. Kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii służącej zmniejszaniu aktualnych
i zapobieganiu nowym problemom narkomanii.
2. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy domowej.
3. Zmniejszanie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących
skutki nadużywania narkotyków.
4. Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym oraz sprzyjanie zmianom
obyczajowym, z którymi wiąże się ograniczanie nadużywania środków psychoaktywnych wśród
dorosłych mieszkańców naszej gminy.
5. Tworzenie warunków do prowadzenia zadań z zakresu profilaktyki skierowanej głównie
do dzieci i młodzieży.
6. Prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród rodziców.
7. Ograniczanie i monitorowanie dostępności narkotyków.
8. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z narkomanią.

ZADANIA Z
NRKOMANII

ZAKRESU

GMINNEGO

PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA

I . Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem
sposób realizacji

lp.

- Urząd Miejski

1.

Szkolenia

2.

Prowadzenie konsultacji i usług
profilaktycznych

II. Udzielanie rodzinom,
psychologicznej i prawnej
lp.

1.

odpowiedzialny

w

których

termin
2012 rok

- Organizacje pozarządowe
2012 rok
- Poradnie specjalistyczne

występują

sposób realizacji
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
dla Osób Uzależnionych od Środków
Psychoaktywnych

problemy

narkomanii,

odpowiedzialny

pomocy

termin

- Organizacje
pozarządowe
2012 rok
- Poradnie specjalistyczne

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
lp.

sposób realizacji

odpowiedzialny

termin

1.

Pogłębianie wiedzy na temat środków
psychoaktywnych

- Szkoły, pedagodzy

2012 rok

2.

Prowadzenie świetlic środowiskowych

- MGOPS

2012 rok

3.

Wspomaganie prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

- Organizacje
pozarządowe

2012 rok

4.

Przeprowadzenie konkursów na temat
używania substancji psychoaktywnych

- Szkoły
- Urząd Miejski

2012 rok

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

lp.

sposób realizacji

odpowiedzialny

termin

1.

Wspieranie merytoryczne organizacji
pozarządowych realizujących cele statutowe
i prowadzące zajęcia sportowo - rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży

- Organizacje
pozarządowe
- Urząd Miejski

2012 rok

2.

Dofinansowywanie zakupu materiałów biurowych
na działalność profilaktyczną i edukacyjną
organizacji zajmujących się problemami
narkotykowymi

- Organizacje
pozarządowe
- Urząd Miejski

2012 rok

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez integrowanie ze środowiskiem lokalnym
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego

lp.

sposób realizacji
Edukacja i pomoc społeczna dla ludzi dotkniętych
ubóstwem

1.

odpowiedzialni
- MGOPS
- GKRPA
- Organizacje
pozarządowe

termin
2012 rok

Preliminarz do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
Wykaz zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń
na rok 2012
1
a)
b)
2
a)

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu
25 000,00 zł
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii
programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne
zapobieganie patologiom i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych
Zadania zlecone UM w Wieluniu
Szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii
razem

15 000,00 zł
10 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
28 000,00 zł

