Uchwała Nr I/2/06
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia roku 27 lutego 2006
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Chodzież na rok 2006.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(Dz.U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203Nr 167 poz, 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 ), oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r, Nr 179, poz.1485)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje:
§ 1.1.Zatwierdza się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wraz z preliminarzem
wydatków finansowych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Na realizację zadań wynikających z „Programu” o którym mowa w ust. 1, przeznacza
się środki finansowe w kwocie 15.136 zł
§ 2. Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z w/w. „Programu” czyni się
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2006 roku.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr I/2/06
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 lutego 2006 roku
Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy
Program

Przeciwdziałania

Narkomanii

opracowany

przez

Krajowe

Biuro

ds.

Przeciwdziałania Narkomanii.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179,
poz. 1485 ) nakłada na samorząd lokalny obowiązek realizacji zadań zmierzających do
przeciwdziałania narkomanii i jej skutków w środowisku lokalnym. Zadania te zostały
wymienione w art.10.1 wyżej cytowanej ustawy i obejmują:
✔

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
✔

udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy

psychospołecznej i prawnej,
✔

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
✔

wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
✔

pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
W oparciu o w/w zadania własne gminy i w celu ich realizacji Wójt Gminy opracował
projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który niniejszą uchwałą zostaje
przyjęty przez Radę Gminy Chodzież.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr I/2/06
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 27 lutego 2006 roku

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2006
Wstęp
Problem narkomanii dotyczy coraz młodszych grup wiekowych, zatacza coraz
szersze kręgi, obejmując swym zasięgiem bliższe i dalsze środowisko osób używających i
uzależnionych. Mit narkomana, który wegetuje na marginesie życia społecznego przestał
być aktualny, ponieważ używanie środków psychoaktywnych przestało dotyczyć tylko
środowisk głęboko patologicznych.
Wyjaśnienia wymaga podstawowa terminologia stosowana w programie, tj
termin narkotyki oraz związane z nim pojęcie narkomanii. Narkomania to stałe lub
okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji
psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało
uzależnienie od nich (art.4 ust.11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ). Narkotyki zatem w myśl powyższej definicji to
substancje psychoaktywne inne niż alkohol i tytoń, oddziałujące na ośrodkowy układ
nerwowy, powodujące między innymi zmiany świadomości, percepcji, nastroju. Rozróżnia
się narkotyki pochodzenia naturalnego (np. opium, liście koki, konopie indyjskie) lub
substancje syntetyczne (np. amfetamina, LSD, czy ecstasy). W ustawie termin narkotyk
określono jako środki odurzające, substancje psychotropowe i środki zastępcze.
Badania porównawcze ESPAD z roku 2003 (

z próbą z lat 1995,1999 )

przeprowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii na próbie reprezentatywnej
gimnazjalistów pokazują m.in.:
✔

obniżenie wieku inicjacji narkotykowej,

✔

miejsca szczególnej dostępności narkotyków: szkołę, dyskotekę, bar, ulicę,

✔

szeroki

wachlarz

narastających

problemów

związanych

z

narkotykami

–

doświadczanych przez młodzież tj. problemy z rodzicami, przyjaciółmi, w szkole;
kłopoty z policją; seks bez zabezpieczenia; kłótnie i sprzeczki; przepychanki i bójki;
niechciane

doświadczenia

ratunkowego,

seksualne;

interwencje

lekarza

bądź

pogotowia

✔

jako środek inicjacyjny badania wskazują: 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 tj. marihuana, haszysz, amfetamina,
ecstasy,
Narkomania niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego,

szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne,
gruźlica). Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej
wiekowo populacji generalnej. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma
problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość,
bezdomność.
Główne cele i zadania „Programu”
Cel 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i ich rodzin
uzależnionych od narkotyków oraz dla rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem.
Realizacja tego zadania polega na udzielaniu informacji klientom o możliwościach
korzystania z usług placówek odwykowych służby zdrowia oraz innych form pomocy
terapeutycznej polegających na motywacji, diagnozie i terapii uzależnienia.
Cel 2:
Udzielanie rodzinom, w których występuje
psychospołecznej, prawnej i pedagogicznej.

problem

narkomanii

pomocy

Realizacja tego zadania następuje poprzez stworzenie przez GKRPA miejsca pierwszego
kontaktu dla osób z problemem narkomanii oraz członków ich rodzin.
Cel 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemu narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Realizacja tego zadania odbywa się poprzez współfinansowanie lub finansowanie
profilaktycznych programów szkolnych, finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
pozalekcyjnych zajęć świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
Cel 4:
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu
problemu narkomanii.

Realizacja tego zadania polega na dofinansowywaniu działań instytucji, które powołane
zostały do rozwiązywania problemu narkomanii.
Cel 5:
Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
Realizacja tego zadania polega na współpracy GKRPA z GOPS oraz placówką leczenia
uzależnień i kuratorską służbą sądową.
Cel 6:
Systematyczne rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej, organizowanie czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży także w okresie wakacji i ferii.
Realizacja tego zadania polega na współorganizowaniu i organizowaniu imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz na organizowaniu czasu wolnego poprzez
finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych zajęć
sportowych oraz udziału dzieci i młodzieży w przedstawieniach teatralnych i imprezach
sportowych.
Cel 7:
Prowadzenie działalności w kierunku promowania wolnego od używek zmieniających
świadomość stylu życia poprzez organizację kampanii, konkursów, wyjazdów.
Realizacja tego zadania polega na odpowiednim doborze zajęć w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych , poprzez udział dzieci i młodzieży w zorganizowanych
formach spędzania czasu wolnego a także udział dzieci i młodzieży w oferowanych przez
GKRPA imprezach .
Cel 8:
Wdrażanie do szkół nowych programów profilaktycznych obejmujących wszystkie
substancje psychotropowe.
Realizacja tego zadania polega na finansowaniu lub współfinansowaniu szkolnych
programów profilaktycznych
Główne kierunki „Programu”
1. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych.
3. Zapewnienie systematycznego finansowania programu

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2006
1. Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

jest

jednocześnie

odpowiedzialna za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz za
realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Punktem wyjścia realizacji wyżej wymienionych programów jest jedno
założenie tj. rozwiązywanie w środowisku lokalnym problemów związanych z
uzależnieniem. Działania profilaktyczne podejmowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są zatem dwutorowo i dotyczą
równocześnie dwóch zakresów tematycznych tj. przeciwdziałaniu narkomanii i
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Jedno jest także źródło finansowania
programów. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Chodzież na 2006r. przeznaczono środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na realizację dwóch programów tj. Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2006 i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2006 ustalono łączną kwotę wg planu 53.550 zł. Z uwagi na
proporcje skali występowania problemu tj: alkoholizmu2/3 i narkomanii 1/3 na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) przeznaczono 1/3
dostępnych środków tj. kwotę 15.136 zł .
2. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
rozdział 85153 wg planu 15.136 zł przedstawia załączona tabela. Tabela uwzględnia
podział środków według niżej wymienionych paragrafów:
Zakup materiałów i wyposażenia:
Zakup usług pozostałych:
Umowy zlecenia:

2.466,2.432,10.238,-

Cel

Czas
realizacji

Kwota
Zakup materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
pozostałych

Umowy zlecenia

85153

85153

85153

Wynagrodzenia I-V
dla osób
prowadzących
zajęcia w
X-XII
świetlicach
opiekuńczowychowawczych

3.425,1.920,-

Wynagrodzenia
dla osób
prowadzących
zajęcia w
świetlicy
wiejskiej

I-V

883,-

X-XII

500,-

Szkolne zajęcia
pozalekcyjne

I-V

Wynagrodzenia
dla członków
GKRPA

X-XII

960,-

I-XII

1.000,-

Zakup środków
czystości,
I-V
artykułów
szkolnych, gier
X-XII
edukacyjnych,
finansowanie
imprez w ramach
zajęć
Wycieczka dla
dzieci i
młodzieży ze
świetlic
/kino,teatr/

800,-

X-XII

Podwieczorek w I-V
świetlicach

X-XII

Imprezy i akcje
profilaktyczne

1.600,-

833,-

833,-

Cel

Czas
realizacji

Kwota
Zakup materiałów i
wyposażenia

Zakup usług
pozostałych

Umowy zlecenia

85153

85153

85153

organizowane
przez GKRPA i
szkoły
-Spartakiada
- Blisko Stolic
Europejskich

IV

833,-

V

1.066,-

- Kalendarze

XII

533,-

Delegacje

Razem 85153

I-XII
2.466,-

2.432,-

10.238,-

