UCHWAŁA NR XLIV/355/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Paczków na 2018r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jDz. U.
z 2017,poz.1875,zm.Dz.U.z 2017 r poz.2232 ), oraz art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.60 i poz.1458.) Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na
rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIX/223/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na 2017 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/355/2017
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PACZKÓW 2018
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•
•

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j Dz.U z 2017
r.,poz.60 i poz.1458),
art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j
Dz. U. z 2017,poz.1875, zm.Dz.U. z 2017 r poz.2232).

WSTĘP
Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z priorytetowych i
bardzo aktualnym zadaniem samorządów gminnych w dziedzinie profilaktyki i
ochrony zdrowia.
Poniższy program wyznacza zadania własne gminy, których obowiązek
realizacji wynika ze wspomnianych aktów prawnych. W związku z powyższym
kompetencje i środki finansowe związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem
narkomanii powinny być zlokalizowane na poziomie samorządów gmin. Gmina z racji
dysponowania wiedzą o problemie narkomanii w swojej społeczności oraz o
dostępnych zasobach, może przedsięwziąć najskuteczniejsze środki zaradcze
oraz działania naprawcze. Działania te wyznaczane są przez cele „Gminnego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii”. Inicjowane są one i
realizowane przez Pełnomocnika, powołanego przez Burmistrza Gminy Paczków. Ich
istotą jest skoordynowana pomoc wszystkim zagrożonym. Pomoc to znaczy
minimalizowanie

skutków

narkomanii,

ale

przede

wszystkim

zapobieganie

i profilaktyka. Profilaktyka na tym poziomie powinna koncentrować się głównie na
wspieraniu głównych czynników chroniących( w szczególności rodziny, szkoły,
możliwości rozwijania zainteresowań uprawiania sportu, aktywnego spędzania czasu
wolnego).

Przeciwdziałanie

natomiast

powinno

opierać

się

na

edukacji,

uświadamianiu i wskazywaniu alternatywnych sposobów radzenia sobie z sytuacją
trudną, konfliktową, oraz jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą
się agresję. Na wyrabianiu umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody
człowiek jest poddany presji otoczenia.
Program ten adresowany jest do całej populacji gminy jako gruntu na którym
funkcjonują osoby używające i uzależnione od narkotyków. Jednak, szczególnym
podmiotem, na który powinno się nakierować wzmożone działania to ci, którzy z racji
wieku dopiero zaczną stawać przed wyborami, czyli dzieci i młodzież. Młodzi ludzie
mają tendencje do podejmowania różnorodnych zachowań ryzykownych dla zdrowia
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(używanie

rożnych

substancji

psychoaktywnych,

podejmowanie

ryzykownych

eksperymentów). Narkotyki jako swoista moda i „wygodny” środek odurzający
są niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
wraz z wyznaczonymi w nim celami jest nieodzowną częścią strategii w zakresie
profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z
nadużywania alkoholu i używania narkotyków i innych patologii. Jest ściśle
skoordynowany z działaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Jego realizacja oparta jest na podobnych źródłach
finansowania i zasobach instytucjonalnych oraz ludzkich jakimi dysponuje Gmina
Paczków.

CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
1. Zmniejszanie ilości uzależnień od narkotyków oraz rozmiarów uszkodzeń zdrowia
spowodowanych używaniem narkotyków.
2. Promowanie postaw społecznych i wzorców ważnych dla przeciwdziałania
narkomanii.
3. Podnoszenie

kwalifikacji

osób

pracujących

w

dziedzinie

profilaktyki

i

przeciwdziałania narkomanii.
4. Wspieranie

działalności

świetlic

środowiskowych,

szkół

ze

szczególnym

uwzględnieniem profilaktyki przeciw narkomanii.
5. Współpraca z policją i innymi służbami w zwalczaniu dystrybucji narkotyków i
innych środków odurzających. Stały monitoring poziomu dystrybucji i używania
narkotyków przez młodzież.
6. Współpraca z jednostkami gminy i organizacjami pożytku publicznego – wspólna
realizacja działań związanych z profilaktyką dzieci i młodzieży.
7. Tworzenie gminnej koalicji antynarkotykowej
8. Wspieranie i organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym.

ZASOBY GMINY PACZKÓW DO REALIZACJI ORAZ ZADANIA PROGRAMU
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Zasoby instytucjonalne i ludzkie jakimi dysponuje Gmina Paczków w
zwalczaniu narkomanii są identyczne jak zasoby realizujące zadania profilaktyki
alkoholowej i zwalczające inne patologie w lokalnej społeczności. Stanowią gminną
koalicję stojącą na straży zdrowia społecznego na swoim terenie.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
Do zadań komisji należy:
1. Stale dyżury informacyjne dla mieszkańców Gminy.
2. Dokumentowanie przypadków narkomanii w Gminie.
3. Prowadzenie

rozmów

interwencyjno

–

motywacyjnych

z

osobami

wnioskowanymi do leczenia odwykowego.
4. Dokumentowanie przypadków przemocy domowej i innej oraz jej archiwizacja.

.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PUNKT KONSULTACYJNO TERAPEUTYCZNY

W punkcie konsultacyjno terapeutycznym znajdującym się w pomieszczeniach
siedziby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paczkowie
przy ulicy Słowackiego 4, dla potrzeb programu pracuje terapeuta. Jest to pracownik
wykonujący zadania zlecone przez Urząd Miejski w Paczkowie.
Zadaniem jest:
1.

Gromadzenie i zarządzanie informacjami o zagrożeniach narkomanią.

2.

Konsultacje dla młodzieży mającej kontakt i problemy z narkotykami.

3.

Motywowanie do leczenia i terapii.

4.

Prowadzenie terapii dla uzależnionych.

5.

Informacja o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego.

6.

Udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.

7.

Pomoc w sytuacjach wejścia w konflikt z prawem.

8.

Prowadzenie szkoleń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Ich głównym zadaniem jest zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży w połączeniu z realizacją programów profilaktycznych. Integracja dzieci z
rodzin patologicznych z ich rówieśnikami funkcjonującymi w normalnych rodzinach
(przezwyciężanie barier, lęków i kompleksów). Szczególny nacisk w działalności tych
grup kładzie się na profilaktykę przeciw narkomanii.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczej która
zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu
wolnego, zabawę, i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

KOMISARIAT POLICJI W PACZKOWIE

Wspiera działania Pełnomocnika w dziedzinach:
−

wymiany informacji o zagrożeniach i patologiach w środowisku lokalnym,

−

organizacji przedsięwzięć profilaktycznych.

−

wnioskowania do sądu i poradni leczniczych o objęcie terapią lub leczeniem
uzależnionych
Ponadto realizuje własne zadania profilaktyczne i prewencyjne w przypadkach

posiadania, rozprowadzania i używania narkotyków i innych środków odurzających.

SZKOŁY I SZKOLNE PROGRAMY WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

Ze względu na bezpośredni kontakt wychowawców i nauczycieli z potencjalnie
zagrożonymi uczniami Szkoła jest doskonałym źródłem informacji o narkomanii
wśród dzieci i młodzieży.
Głównym jej zadaniem jest edukacja (przekaz informacji o narkotykach jako
substancjach niebezpiecznych) i wychowanie (wyrabianie nawyków zdrowego stylu
życia i wzorców antynarkotykowych) dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programów
profilaktycznych. Integracja dzieci z różnych środowisk (przezwyciężanie barier,
lęków i kompleksów). Bezpośrednia pomoc pedagogiczna i psychologiczna.
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GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Stały partner Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
organizacji przedsięwzięć profilaktycznych, realizator programów profilaktycznych
oraz akcji rekreacyjno profilaktycznej „Wakacje w Mieście”. Poprzez swoją
działalność

aktywnie

zagospodarowuje

wolny

czas

i

pozwala

rozwijać

zainteresowania.

KLUBY I STOWARZYSZENIA SPORTOWE

Poprzez swoją działalność wychowują według pozytywnych wzorców,
organizują aktywne spędzanie czasu wolny oraz umożliwiają uprawianie sportu,
propagują zdrowy styl życia.

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii winno być
dokonywane w ramach zadań własnych gminy między innymi z opłat pobieranych za
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych środków

wydawanie zezwoleń
budżetowych.

PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Program realizowany jest przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Paczków.
Wynagrodzenie Pełnomocnika finansowane jest w ramach programu ze środków
pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Do zadań Pełnomocnika należy miedzy innymi:
1) Przygotowanie

i

przedkładanie

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii.
2) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.
3) Koordynacja pracy instytucji osób współpracujących w tej dziedzinie.
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4) Bieżąca koordynacja realizacji zadań programu w warstwie merytorycznej i
finansowej.
5) Koordynacja pracy świetlic środowiskowych.
6) Organizowanie spotkań i szkoleń dla nauczycieli oraz teatrów profilaktycznych
dla dzieci.
7) Prowadzenie analizy problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich
rozwiązywania na terenie gminy, zbieranie informacji i tworzenie dokumentacji
o przypadkach narkomanii w gminie.
8) Szukanie wsparcia spoza gminy dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów
narkomanii
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