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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W GMINIE
WIELUŃ ZA ROK 2020
1. Wstęp
Gminny Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2020 r. został przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej w Wieluniu Nr XXI/353/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Celem głównym programu było ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy
i świadomości mieszkańców Gminy Wieluń oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
2. Celami operacyjnymi programu były:
1) kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii służącej zmniejszaniu aktualnych
i zapobieganie 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.
3. Realizacja działań:
Z powodu pandemii w 2020 r. działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w Gminie Wieluń
były ograniczone. Działania Komendy Powiatowej Policji w zakresie zapobiegania narkomanii w 2020 r.
podobnie jak w latach ubiegłych skupiały się na rozpoznawaniu zagrożenia związanego z handlem
narkotykami w placówkach szkolnych, rozpoznawaniu miejsc i osób podejrzewanych o używanie środków
psychoaktywnych oraz prowadzenie profilaktyki, szczególnie w środowiskach młodzieży szkolnej. W styczniu,
lutym, wrześniu i październiku (w okresie funkcjonowania szkól) wieluńska policja prowadziła działania
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą mające na celu zwiększenie ich świadomości pod kątem zagrożeń, jakie
niesie ze sobą zjawisko narkomanii. W trakcie spotkań z młodzieżą poruszano tematy dotyczące rodzajów
narkotyków i innych środków psychoaktywnych pojawiających się na ulicach, przyczyn ich zażywania oraz
konsekwencjach zdrowotnych i prawnych jakie niesie ze sobą uzależnienie od środków psychoaktywnych.

Szkoły prowadzone przez Gminę Wieluń realizowały programy zgodne z programem wychowawczoprofilaktycznym, który opracowywany jest na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie
występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących
i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, środków zastępczych oraz nowych substancji tzw. dopalaczy. W szkołach prowadzone
były również pogadanki, rozmowy indywidualne dotyczące środków psychoaktywnych. Poprzez zajęcia
edukacyjne szkoły propagowały aktywne formy spędzania czasu wolnego bez środków psychoaktywnych.
W związku z epidemia wirusa SARS-CoV-2 nie wszystkie zaplanowane przez szkoły działania zastały
zrealizowane.
W świetlicach środowiskowych w Wieluniu i Olewinie, prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieluniu, odbywały się zajęcia mające na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie
zapobiegania patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy. Działaniami objęto 53 dzieci. W 2020 r. do świetlicy środowiskowej w Wieluniu
uczęszczało 40 dzieci, a do świetlicy środowiskowej w Olewinie 13 dzieci. W okresie sprawozdawczym
wychowawcy przeprowadzili wiele zajęć profilaktycznych mających na celu zapobieganie uzależnieniom,
kształtowaniem pozytywnych postaw, uświadamianie zagrożeń i konsekwencji używania środków
psychoaktywnych, a także stosowania przemocy (w tym cyberprzemocy). Prowadzone były również zajęcia
z elementami socjoterapii, których celem była nauka reguł i norm panujących w danej grupie społecznej,
poznawanie emocji oraz sposoby ich wyrażania, a co za tym idzie lepszego poznania siebie i innych.
Wychowankowie poznali techniki pozbywania się złych emocji i odreagowania stresu, co skutkowało
pozytywnym obrazem samego siebie. Podczas codziennych zajęć prowadzone przez opiekunów pogadanki
z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny i narkotyków, konsekwencji wagarów. W związku
z epidemią wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 12 marca do 24 maja
2020 r. oraz od dnia 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
została zawieszona działalność placówek wsparcia dziennego. Oznaczało to brak możliwości
bezpośredniego sprawowania opieki i prowadzenia zajęć. W tym czasie wychowawcy realizowali swoje
zadania wyłącznie w trybie zdalnym wykorzystując kontakt telefoniczny, on-line, wideorozmowy oraz kontakt
za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w minionym roku prowadziła:
1) jedną grupę w programie wczesnej interwencji „FreD goes net” - 8 uczniów
2) grupę wsparcia dla rodziców z problemami w komunikacji z dzieckiem – 13 osób
3) szkolenie dla rodziców „Jak postępować w sytuacji gdy dziecko/nastolatek eksperymentuje
z dopalaczami/narkotykami/lekami?” - 39 osób.
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Tratwa” w Wieluniu podejmowało działania w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom. Stowarzyszenie w roku 2020 od 1 stycznia do 12 marca realizowało swoje
zadania w ramach wolontariatu. Następnie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju działalność
Stowarzyszenia została zawieszona. Z powodu epidemii Stowarzyszenie nie zrealizowało zadań zawartych
umów na realizację zadań:
1) „Zapobieganie patologiom i pomoc w sytuacjach kryzysowych”
2) „Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne”

4. Dane dotyczące wykorzystania środków.
Lp.

Zadania

Kwota
Preliminarz

1.

2.

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zdania
z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Jednostka odpowiedzialna – Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wieluniu w zakresie:

Wykorzystano

43.000,00 zł.

0,00 zł.

1) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży- zajęcia
pozalekcyjne

15.000,00 zł.

0,00 zł.

2) Zapobieganie patologiom i pomoc rodzinom w sytuacjach
kryzysowych

28.000,00 zł.

0,00 zł.

Zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej
w Wieluniu – szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii

3.000,00 zł.

0,00 zł.

46.000,00 zł.

0.00 zł.
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