UCHWAŁA Nr V/23/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Dębicy na lata 2011-2012.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), w związku z 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 póź.
zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata
2011-2012 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

Załącznik
do Uchwały Nr V/23/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2011-2012

I. Diagnoza.
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dębicy w miesiącu lutym 2010 r. przeprowadzone
zostały badania dotyczące bezpieczeństwa i uzaleŜnień w środowisku szkolnym. Badania
przeprowadziła firma szkoleniowo-badawcza BD Center z Rzeszowa specjalizująca się
w realizacji m.in. badań społecznych, szkoleniach i doradztwie personalnym. Celem badań
było poznanie skali przedmiotowych zjawisk oraz postaw i poglądów wśród dębickich
gimnazjalistów. Wzięło w nich udział ogółem 1171 uczniów szkół gimnazjalnych
ze wszystkich klas od 1 do 3. Jednym z istotnych elementów badania były postawy uczniów
wobec narkotyków. Jak wynika z przeprowadzonych badań zdecydowana większość
badanych nie zaŜywała do tej pory narkotyków. Prawie co 14 ankietowany wskazywał
iŜ ma juŜ za sobą pierwszą próbę tego rodzaju środków odurzających, co stanowi 7,1%
badanych. Najczęściej po raz pierwszy narkotyki respondenci zaŜywali mając 14 i 15 lat.
Osoby, które mają za sobą pierwsze zaŜycie środków halucogennych najczęściej zrobiły
to z ciekawości i chęci spróbowania. WaŜnym czynnikiem była takŜe namowa kolegów
(koleŜanek). Największa liczba badanych wskazała, iŜ zaŜywanie narkotyków było tylko
jednorazowym incydentem. Najczęściej spoŜywanie środków halucogennych odbywa się
w towarzystwie kolegów/koleŜanek ze szkoły oraz innych kolegów/koleŜanek. Niepokojący
jest fakt iŜ najczęściej osoby sięgające po narkotyki wskazują jako wytłumaczenie swojego
zachowania odpowiedź: bo lubię (smakuje mi). WaŜną przyczyną jest takŜe chęć
zaimponowania innym. 14 badanych wskazało, Ŝe środki te uspokajają. Wskazano takŜe iŜ ten
rodzaj środków odurzających brany jest ze względu

na towarzystwo, jak równieŜ pomaga

zapomnieć o problemach. Zatem najczęściej wskazywane przyczyny zaŜywania narkotyków
odnoszą się do kwestii związanych

z osobowymi prefencjami oraz wpływem środowiska.

Wnioski płynące z badań pozwalają na sformułowanie następujących dyrektyw:

1) Uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości zaŜywania narkotyków oraz
ich negatywnego wpływu na organizm, a takŜe o społecznych i ekonomicznych
konsekwencjach stosowania środków psychoaktywnych,
2) Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się
w róŜnych sytuacjach (w tym asertywność),
3) Wyrobienie poczucia toŜsamości i własnej wartości,
4) Stworzenie warunków oraz klimatu przyjaznego młodzieŜy, sprzyjającego wzajemnemu
zaufaniu i otwartości,
5) WzmoŜenie sprawności fizycznej młodzieŜy poprzez propagowanie aktywnego stylu Ŝycia.

II. Cele Programu:
Celem głównym jest zapobieganie i ograniczanie uŜywania narkotyków i substancji
psychoaktywnych przez mieszkańców miasta Dębicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieŜy.
Cele szczegółowe :
1. Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska narkomanii w mieście
2. Zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii poprzez działalność wychowawczą,
edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.
3. Zwiększenie

liczby

uwzględniających

i

zróŜnicowanie

dostępnych

programów

profilaktycznych

problematykę zapobiegania narkomanii.

4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieŜy.

III. Działania planowane na lata 2011-2012
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem:
1) Wykonanie diagnozy i prowadzenie monitoringu problemów narkotykowych

wśród

młodzieŜy miejskich gimnazjów
2) Stworzenie osobom uzaleŜnionym i zagroŜeniem uzaleŜnienia oraz członkom ich rodzin
moŜliwości korzystania z porad terapeutycznych i psychologicznych
3) Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieŜy w utrzymaniu
abstynencji od środków psychoaktywnych
4) Podnoszenie kwalifikacji osób zaangaŜowanych w profilaktykę uzaleŜnień.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej:
1) Prowadzenie warsztatów dla rodziców i wychowawców w ramach „Szkoły dla rodziców
i wychowawców”.
2) Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla młodzieŜy zagroŜonej uzaleŜnieniem oraz
ich rodziców,
3) Informowanie

osób

zainteresowanych

o

moŜliwościach

leczenia

odwykowego

i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie,
4) Zapewnienie

funkcjonowania

świetlic

środowiskowych,

socjoterapeutycznych

i opiekuńczo-wychowawczych w celu:
•

umoŜliwienia dzieciom twórczego i pozytywnego zagospodarowania czasu poprzez
rozwój zainteresowań pod kierunkiem wykwalifikowanych wychowawców,

•

realizacji w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieŜy

3.

Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej

oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci

i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,

a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
1) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-wychowawczych dla uczniów dębickich
szkół,
2) Prowadzenie pozalekcyjnego programu profilaktycznego pn. „Psychologia Narkomanii dla
uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 4
3) Wystawienie widowiska teatralno-muzycznego pn. „Misterium BoŜonarodzeniowe –
narodzenie – odrodzenie do świadomego Ŝycia bez narkotyków i dopalaczy
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
słuŜących rozwiązywaniu narkomanii
1) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania
słuŜące rozwiązywaniu problemów narkomanii
2) Wspieranie działalności instytucji i organizacji pozarządowych przeciwdziałających
narkomanii,
3) Współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu prowadzenia wspólnych działań
profilaktycznych

5. Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1) Udzielanie wsparcia socjalnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
6. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1) Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są
dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Koordynację realizacji zadań określonych w Programie zapewni Wydział Spraw
Obywatelskich we współdziałaniu z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
2) Na realizację programu w roku 2011 przewidziano kwotę 68.950,00 zł.
3) Wysokość kwoty na kolejny rok zostanie określona w następnym BudŜecie Gminy Miasta
Dębicy.

