UCHWAŁA NR XLII/414/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz
art. 10 ust.1 i ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku
(Dz. U. nr 179, poz.1485, z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok ”
w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 3.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr XLII/414/2010

Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2010 ROK
I.

WSTĘP

Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w
Polsce. Niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, w szczególności dotyczy to
przenoszenia chorób takich jak: HIV, żółtaczka, choroby weneryczne a nawet gruźlica.
Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi rodzinnych oraz osłabienia
funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Ponadto narkomania jest ściśle związana z
problemami społecznymi takimi jak prostytucja, przestępczość, bezrobocie czy bezdomność.
Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają
rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób
eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Szczególnie
niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomania wśród młodzieży, głównie z
powodu lekceważenia problemu i panującą modę na zażywanie substancji psychoaktywnych,
traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, w sporcie,
wspomaganiu przeżyć i doznań. Młodzież uważa, że krótkotrwałe lub jednorazowe zażywanie
narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.
Ponadto powszechnie znana jest skala trudności leczenia, jak i efektywność
leczenia osoby uzależnionej od narkotyków, która jest bardzo niska. Wynika stąd konieczność
podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim do
młodzieży. Istotną rolę w tym procesie powinni odegrać rodzice, wychowawcy, nauczyciele,
pedagodzy, policja, organizacje pozarządowe i służby medyczne. Ważne jest współdziałanie
tych wszystkich środowisk na rzecz przeciwdziałania narkomanii.
Dlatego też Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją
dotychczasowych działań w tym zakresie i został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
II.

DIAGNOZA

Diagnoza lokalna badająca zdanie młodzieży o środkach uzależniających
i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu została przeprowadzona metodą
ankiety rozdawanej wśród uczniów klas II Gimnazjum. Ankiety wypełniane były przez
uczniów na terenie gimnazjum. W badaniu wzięło udział 50 uczniów.
Z badań wynika, że :
39 – uczniów zna osoby ze swojej grupy wiekowej, które stosują jakieś środki odurzające lub
uzależniające, w tym 5 – ro wymieniło narkotyki a pozostali papierosy i alkohol,
41 – uczniów nigdy nie próbowało środków odurzających, natomiast 9 – próbowało alkoholu
i papierosów , w tym 2 osoby marihuanę,
41- uczniów uważa, że nie można bezpiecznie dla organizmu palić marihuanę , natomiast 9 –
uważa, że można,

42 – uczniów uważa, że picie alkoholu na imprezach szkodzi , 9 – że nie,
Kolejna pytanie zawarte w ankiecie brzmiało ; czy zdarzyło Ci się pić alkohol ?
5 – uczniów odpowiedziało, że rzadko
16 że, bardzo rzadko , natomiast 29 - nigdy nie piło alkoholu. Na pytanie czy twoi koledzy
piją alkohol ? - tak odpowiedziało38 uczniów, nie – tylko 12,
czy zwracałeś im uwagę aby tego nie robili ? - 18 uczniów odpowiedziało, że tak
32 – nie , w tym 10 - ponieważ i tak będą pić a zwracanie uwagi nic nie da, 22 uczniów – to
nie moja sprawa.
Kolejne pytanie dotyczyło – czy piwo to alkohol ? – 2 uczniów odpowiedziało, że nie, 48 –
tak.
Czy rodzice pozwalają swoim dzieciom pić alkohol przy okazji imienin czy np. świąt ? - 8
uczniów odpowiedziało, że czasem tak, 42 - uczniom rodzice nigdy nie pozwolili pić
alkoholu,
Czy kiedykolwiek namawiano Cię, być wypił alkohol ? - 16 uczniów odpowiedziało, że tak i
byli to znajomi, koledzy lub koleżanki,
Czy wypiłbyś butelkę wina , gdyby obiecano Ci za to bardzo atrakcyjny prezent? - tak
odpowiedziało – 9 uczniów, 41- nie. Młodzież miała uzasadnić swoja odpowiedź, i
zaskakujące jest to, ze pisząc nie – padła taka oto motywacja:
− piję dla siebie, kiedy chcę i ile a nie za prezent,
− nie piję taniego wina,
ale też były i takie motywacje:
− złożyłam przysięgę , że do 18 roku życia nie będę pić i palić i tego się trzymam,
− ponieważ by mi to zaszkodziło,
− ponieważ zdrowie jest ważniejsze.
Czy w twojej rodzinie pije się alkohol ? - odpowiedź - często zaznaczyło 3 uczniów, tylko
przy ważnych okazjach – 29, bardzo rzadko – 11 , wcale – 7 uczniów.
Czy uważasz , że alkohol powinien być sprzedawany wszystkim, którzy chcą go kupić, bez
względu na wiek ? - tak - odpowiedziało 3 osoby motywując to tym, że jak poproszą tych co
stoją pod sklepem tzw. „żuli” to im kupią, to zakaz mija się z celem.
Na pytanie czy palisz papierosy ? - tak odpowiedziało – 10 uczniów, 40 - nie.
Ostatnie pytanie dotyczyło stosowania przemocy i tak:
Czy użyłbyś przemocy, gdybyś uważał to za konieczne ? - tak odpowiedział 37 osób ,
uzasadniając to tym że, - ktoś zrobił mi krzywdę, więc muszę odreagować,
− ktoś się ze mnie naśmiewa,
− w obronie własnej,
− w obronie kolegów.
Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, że:
- młodzież w większości przypadków używa narkotyków i alkoholu towarzysko i
odbywa się to podczas spotkań z rówieśnikami, na imprezach,
- uczniowie mają świadomość szkodliwości picia alkoholu i zażywania narkotyków,
- wiedzą też jak go zdobyć,
- zdarza się, że rodzice pozwalają swoim dzieciom pić alkohol z okazji imienin czy
świąt, jest to niewielka liczba uczniów, jednak niektórzy rodzice podchodzą beztrosko
do tego problemu.
W 2009 roku w punkcie konsultacyjnym udzielono 116 porad , w tym:
- 23 - parady z zakresu problemów rodzinnych ( konflikty ),
- 10 – problemy małżeńskie,
- 38 – porady dla osób współuzależnionych,
- 9 – osób zgłosiło się z problemami uzależnienia od narkotyków, natomiast 13 osób z
problemem uzależnienia od alkoholu ,

-

11 – porad zostało udzielonych z zakresu problemów socjalnych i mieszkaniowych,
12 – rodziców zgłosiło się z problemami wychowawczymi swoich dzieci.
W związku z tym, celowa jest edukacja społeczeństwa na temat szkodliwości picia
alkoholu oraz zażywania środków psychotropowych, jak również kontynuacja Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
II.

PODSTAWOWE CELE PROGRAMU

1. Zwiększanie wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków.
2. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom używającym narkotyków i ich rodzinom.
3. Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, uczenie
umiejętności służących zdrowemu, trzeźwemu życiu , bez środków uzależniających .

HARMONOGRAM

DZIAŁAŃ NA ROK 2010

Zadanie I
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
narkotyków .
1. Działalność Punktu Konsultacyjnego w obszarze udzielania pomocy doraźnej,
interwencyjnej i terapeutycznej w zakresie uzależnienia od narkotyków, zagadnień
prawnych związanych z w/w problematyką.
2.Prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii.
3.Dysponowanie aktualnymi informacjami na temat miejsc leczenia uzależnień.
4.Współpraca z ośrodkami terapeutycznymi w celu zwiększenia dostępności do terapii
stacjonarnej.
5.Organizowanie grup terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży
eksperymentującej z narkotykami.
Zadanie II
Prowadzenie profilaktycznej

działalności informacyjnej, edukacyjnej

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania

oraz

problemów narkomanii , w

szczególności dla dzieci i młodzieży.
1.Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla społeczności szkolnej w formie:
- programów profilaktycznych,
- profilaktycznych spektakli teatralnych i muzycznych,
- konkursów wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień,
- publikowania artykułów w prasie lokalnej .
2.Realizacja profilaktyki trójwymiarowej tj. skierowanej jednocześnie do dzieci, młodzieży ,
nauczycieli i rodziców.
3.Prowadzenie zajęć w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
w szczególności z rodzin zagrożonych i dotkniętych dysfunkcjami społecznymi.

4.Wspieranie i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z osobami uzależnionymi poprzez
organizowanie i dofinansowanie szkoleń.
5. Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii oraz innych uzależnień (ulotki, broszurki, plakaty )
6.Włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę
uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy.
Zadanie III
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
1. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej przy współpracy z Poradnią
Specjalistyczną i Telefonem Zaufania „Arka” w Tarnowie.
2.Współpraca w ramach lokalnej koalicji na rzecz skutecznego przeciwdziałania
i rozwiązywania problemów uzależnień pomiędzy:
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Komendą Policji Tarnów Centrum i Zachód,
- Punktem Konsultacyjnym,
- Publicznymi Zespołami Szkół, Szkołami Podstawowymi oraz przedszkolami
znajdującymi się na terenie Gminy Tarnów,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Sądem Rejonowy w Tarnowie wydz. III Rodzinny i Nieletnich.
3. Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
Zadanie IV
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz promowania
zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych środków odurzających
poprzez organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: wycieczki, biwaki,
kolonie itp.
2. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Warszawie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz
przedstawicielami odpowiednich służb na szczeblu wojewódzkim i samorządu
gminnego w zakresie realizacji programów profilaktycznych, szkoleń monitorowania
problemów uzależnień.
3. Współpraca z Policja i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadanie V

PLAN FINANSOWY
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2010
l.p
Zadania
do
realizacji
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych od narkotyków ( pokrycie kosztów umów-zleceń
psychologa , terapeuty)
2. Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej, warsztatów multimedialnych przeznaczonych dla
dzieci, młodzieży i rodziców
3. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Komisji ds. Rodziny, Policji,
pedagogów, pielęgniarki, wychowawców świetlic i nauczycieli
zainteresowanych problematyką uzależnienia od narkotyków i
innych środków odurzających,
4. Zakup broszur, ulotek, plakatów, filmów o tematyce uzależnień
5. Dofinansowanie
wypoczynku
letniego
z
programem
profilaktycznym dla młodzieży
RAZEM

Wydatki
4.000,00
5.000,00
6.500,00

2.000,00
2.500,00
20.000,00

1. Koordynatorem programu w imieniu Wójta Gminy jest pracownik socjalny Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Pinas, która współdziała w tym zakresie
z Wójtem Gminy i Radą Gminy Tarnów.
2. Finansowanie zadań programu odbywa się poprzez pozyskiwanie środków uzyskanych
z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

