
Uchwała  Nr  189/XXXVII/10

Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń

z  dnia 17 marca 2010r.

w  sprawie uchwalenia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Miasta  i 
Gminy  Wleń  na  lata  2010-2011

         Na  podstawie  art. 10 ust. 3 ustawy  z  dnia  29 lipca 2005 roku   o przeciwdziałaniu 
narkomanii ( Dz.U. z 2006r. Nr 179, poz.1485  z późn.  zmianami )  Rada  Miasta  i  Gminy 
Wleń  uchwala  co  następuje :

§ 1

Uchwala  się  Gminny  Program  Przeciwdziałania Narkomanii  na lata  2010-2011  dla 
miasta i gminy Wleń ,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały .

§ 2

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Burmistrzowi   Miasta   i   Gminy   Wleń   oraz 
powołanemu  Pełnomocnikowi  ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  i  podlega  opublikowaniu  w  sposób 
zwyczajowo  przyjęty .
     



                                                                                                                   Załącznik  do  Uchwały

                                                                                                                  Nr 189/XXXVII/10

                                  GMINNY  PROGRAM

  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII

       DLA  MIASTA  I  GMINY  WLEŃ

                 NA  LATA  2010 – 2011

                      
                 

                                                    Program został  opracowany przez  Komisję  w  składzie:
- Bukowska  Jadwiga – Pełnomocnik Burmistrza
-Dziatłowicz  Danuta – Pedagog Zespołu  Szkół we  Wleniu - -    

-Karbowiak  Krystyna – Przewodnicząca  Komisji ds. RPA - -
Pawluk  Jarosław- Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych
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                Polska,  stojąc  u  progu XXI  wieku,  z  nadzieją  i  oczekiwaniem  na  lepszą 
przyszłość, ciągnie  za  sobą  balast  nie  załatwionych  spraw,  zaniechanych  decyzji,  
a  także  groźnych  dla  rozwoju  Polaków  zjawisk,  patologii  społecznej.
         Nowy  porządek  ustrojowy – wolność, demokracja,  niezależność – nie  wymazały 
zaszłości  przypisanych  do  trudnych  problemów  społecznych, a  w  niektórych  strefach 
życia  spotęgowały  ich  skalę, bądź  ujawniły  ich  zasięg  i  zakres.
      Narkomania  stanowi  wyzwanie  cywilizacyjne  o  zasięgu  globalnym. Niesie za  sobą 
poważne  ryzyko  dla  zdrowia  publicznego,  szczególnie  w  kontekście  chorób 
infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby  weneryczne, gruźlica.). Narkomania  powstaje  na 
podłożu  przeobrażeń  zachodzących  we  współczesnym  cywilizowanym  świecie  i  staje 
się  poważnym  problemem  społecznym.
      Duże  rozpowszechnianie  używania  środków  psychoaktywnych  ma  wielowymiarowe 
przyczyny, a  szkody  obserwowane  są  w  różnych  strefach  życia  społecznego.

Podstawy  prawne:

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.  o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii 
( Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2009 r.)             
- Ustawa o przeciwdziałaniu  narkomanii z  dnia  29 lipca2005r. ( Dz. U. Nr 179, poz.1485  ze 
zmianami)

- Ustawa  z  dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym 
( Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
( Dz. U. Z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie województwa ( tekst jednolity 
( Dz. U. Z 2001r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z dnia 2002r. nr 147, poz.1231 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
( Dz.U. nr 64, poz. 539 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca  2003 r. o zatrudnianu socjalnym( Dz. U. z 2003r. nr 122, poz. 1143, z późn. 
zm.)
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         OPIS  ZJAWISKA  NA  PODSTAWIE  DIAGNOZY 

Informacji  o  rozmiarach  narkomanii rozumianej  jako  uzależnienie,  bądź 
używanie  narkotyków  w  sposób  rodzący  poważne  problemy  dostarczają 
dane  statystyczne  instytucji  reagujących  na  problemy  narkotyków.
Diagnoza  została  przeprowadzona  na  podstawie:
-badań ankietowych
- analizie  danych  z  instytucji  znajdujących  swoją  siedzibę  w  gminie : 
policja, Zespół Szkół we  Wleniu, MOPS, Służba  Zdrowia.

Z  przeprowadzonych  badań  w  szkole  wynika, że  młodzież  spostrzega 
problem  zażywania  narkotyków  przez  swoich  rówieśników  jako 
marginalny. Młodzi  ludzie,  jeśli już  dostrzegają  takie  zjawisko, to głównie 
jako  pojedyncze  przypadki. 

Na  pytanie : Czy  sam  próbowałeś/ aś jakichś  środków  odurzających? Jeśli 
tak, to jakich?

Spośród  wszystkich badanych uczniów bezpośredni kontakt ze środkami 
odurzającymi miało 37,70% respondentów. Pozytywny jest fakt, że 62,30% 
uczniów  nie próbowało żadnych środków zmieniających nastrój.

             Tak – odpowiedziało 37,70% ankietowanych 

          Nie – odpowiedziało 62,30% ankietowanych 

Jeśli tak, to jakich ? 
Wśród ankietowanych  uczniów, którzy  odpowiedzieli tak ,  narkotyków nie 
zażywa żadna  osoba. Uczniowie  wskazali na spożywanie  alkoholu i palenie 
papierosów.
0,00%

Na  pytanie:  Czy sądzisz, że można bezpiecznie dla organizmu pali
 marihuanę?

                           Tak – odpowiedziało 16,16%

                           Nie – odpowiedziało 82,12 %
                           Brak odpowiedzi lub  nieważna- 1,72% 

 Należy  nadal zwiększać  świadomość  uczniów w  tej  dziedzinie, ponieważ 
towarzyszy wśród nich przekonanie o małej  szkodliwości tej  substancji.
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Ankieta  przeprowadzona  w  szkole  w  ramach  ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj  Trzeźwy Umysł” w 2009 r.

     ANALIZA  DANYCH  Z  INSTYTUCJI:

-  Policja -  w  roku  2009  funkcjonariusze  z  KPP w Lwówku  Śląskim 
skierowali  akty  do  Prokuratury  rejonowej  w  Lwówku  Śląskim z  wnioskiem 
o  objęcie  aktem  oskarżenia  10  osób  o  popełnienie  przestępstwa  z  ustawy 
o  przeciwdziałaniu  narkomanii. 

-  Służba  zdrowia-  zdiagnozowano  8  osób  zażywających  środki 
psychoaktywne.

-  MOPS  -  11  rodzin  korzystających  z  pomocy,  z  powodu  nadużywania 
narkotyków,  przez  członków  rodziny.

MAPA  PROBLEMÓW:

-  Brak  dostatecznej  wiedzy  o  szkodliwości  zażywania  narkotyków
- Brak  oferty  alternatywnego  spędzania  czasu  wolnego
- Brak  specjalistów  do  przeprowadzenia  programów  profilaktycznych
- Brak  terapeutów
- Brak  wsparcia  lokalnego

-4-



 CELE  PROGRAMU :

- Zwiększenie  świadomości  i  wiedzy  dzieci  i  młodzieży  na  temat 
uzależnienia  od  narkotyków

-  Tworzenie  większej  ilości  kół zainteresowań  w  szkole  i  Domu  Kultury

- Zwiększenie  dostępności  do  programów  profilaktycznych.

-  Zatrudnienie  specjalistów ( psycholog,  terapeuta).

- Zainteresowanie  władz  samorządowych,  Członków  Rady  Miasta. 

PRZECIWDZIAŁANIE  NARKOMANII:

-  Działalność  wychowawcza,  edukacyjna,  informacyjna i zapobiegawcza.

- Leczenie,  rehabilitacja i reintegracja  osób  uzależnionych.

-  Ograniczenie  szkód  zdrowotnych  i  społecznych.

- Nadzór  nad  substancjami,  których  używanie może  doprowadzić  do 
narkomanii.

- Nadzór  nad  uprawami  roślin  zawierających  substancje,  których  używanie 
może  doprowadzić do  narkomanii.
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ZASOBY  LOKALNE:

W  gminie  Wleń  działają  następujące  ośrodki:

-  Punkt  Konsultacyjny  udzielający  informacji w  zakresie  rozwiązywania 
problemów  alkoholowych,  uzależnień,  przemocy  w  rodzinie.  Ochrony 
prawnej  rodziny.  Punkt  przymuje  pacjentów  we  wtorki  od  godziny  16 – 
18,  siedziba ul.  Ogrodowa 8.

-  Gmina  Wleń  współpracuje  z  Poradnią  Odwykową  we  Lwówku  Śląskim.
Podstawą  działalności  tej  placówki  jest  umowa  na  świadczenie  usług 
zdrowotnych z NFZ. W Poradni  Odwykowej  przyjmują: psycholog,  terapeuci 
oraz  lekarz.  Wprawdzie  największą  grupę  stanowią  osoby  uzależnione  od 
alkoholu,  jednak  pewną  część  pacjentów  stanowią  osoby  z  podwójnym 
rozpoznaniem ( alkohol,  narkotyki).  Do  poradni  nie  wymaga  się 
skierowania. 

- Gmina  prowadzi  świetlicę  środowiskową  dla  dzieci  z  rodzin 
patologicznych. Zajęcia  prowadzone  są  przez  wyspecjalizowanego  pedagoga. 
Uczestnicy  biorą  udział  w  zabawach  edukacyjnych  na  temat  promocji 
zdrowia,  zajęciach  plastycznych,  sportowych,  uczą  zdrowej  rywalizacji, 
wzmacniania  więzi  rodzinnych,  poznają  negatywny  wpływ  używek  na  ich 
zdrowie  i  rozwój  tolerancji,  dbania  o  własne  bezpieczeństwo.  Ponadto 
udzielana  jest  pomoc  w  odrabianiu  zadań  domowych.  Świetlica  czynna 
jest  od  poniedziałku  do  piątku od  15.00  do 18.00.

W  gminie  w  ramach  alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego  działa:
-  Miejski  Dom  Kultury,  który  w  ramach  swojej  działalności  coraz  częściej 
zwiększa  ofertę  spędzania  czasu  wolnego. Prowadzi  zajęcia  plastyczne, 
sportowe,  muzyczne  oraz  taneczne.
 W MDK  znajduje  się  także  biblioteka  gminna.
- Civitas  Chrystiana  obejmuje  opieką  dzieci  młodsze i  osoby dorosłe
-  Katolickie  Stowarzyszenie  Młodzieży  obejmujące  swoją  działalnością 
młodzież  szkół  średnich. Organizują  wyjazdy,  spotkania  oraz  zajmują  się 
wolontariatem  w  zakresie  pomocy  osobom  starszym.
-  piłkarski  Klub  Sportowy „Pogoń  Wleń”  dla  młodzieży  starszej i juniorów
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SZCZEGÓŁWE  ZADANIA  PROGRAMU  I  SPOSÓB  ICH  REALIZACJI:

Prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem 
problemów  narkomanii  oraz  integracji  osób  uzależnionych  od  narkotyków 
należy  do  zadań  własnych  gmin.

I. Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej i  rehabilitacyjnej  dla 
osób uzależnionych i  osób  zagrożonych  uzależnieniem:

1. Zapewnienie  pomocy  terapeutycznej  dla  osób  uzależnionych od 
narkotyków  prowadzonego  przez  specjalistów  w  Poradni  Odwykowej.
2.  Zakup  i  upowszechnianie  materiałów  edukacyjnych  o  istocie  uzależnień 
i  lokalnym  systemie  pomocy ( w punkcie  wsparcia, dla  grup 
samopomocowych,  biblioteki)
3. Poszerzenie  działalności  Punktu  Konsultacyjnego ( dodatkowy dzień)
4. Informowanie  o  placówkach  prowadzących  działalność  profilaktyczną, 
leczniczą i  rehabilitacyjną,  współpraca  z  organizacjami  służącymi 
rozwiązywaniem  problemów  narkomanii. 

II.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii 
pomocy  psychospołecznej  i  prawnej:

1. Zapewnienie  pomocy  psychologicznej,  terapeutycznej  i  prawnej  dla 
rodzin  osób  uzależnionych  od  narkotyków  w  Punkcie  Konsultacyjnym.

III. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej 
w  zakresie  rozwiązywania  problemów  narkomanii  i  przeciwdziałania 
narkomanii,  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  dla  uczniów,  a  także 
działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych 
programach  opiekuńczo – wychowawczych i  świetlicy  środowiskowej.

1. Prowadzenie  szkoleń  z  zakresu  rozpoznawania  i  przeciwdziałania 
zjawisku  narkomanii,  skierowanych  do  uczniów,  nauczycieli i rodziców.

2. Dożywianie  dzieci  objętych  opieką  świetlicy  środowiskowej 
w  placówkach oświatowych.
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3. Działalność  klubów  młodzieżowych  jako  alternatywy  spędzania  czasu 
wolnego.

4. Organizowanie  wypoczynku  dla  dzieci z  grup  ryzyka.

IV. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń i  osób  fizycznych, 
służącej  rozwiązywaniu  problemów  narkomanii:

1. Wolne  od  nałogów  zagospodarowanie  czasu  wolnego.

V. Pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym i rodzinom  osób  uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym  i  integrowanie  tych 
osób  ze  środowiskiem  lokalnym  z  wykorzystaniem  pracy  socjalnej 
i  kontraktu  socjalnego

1.  Dofinansowanie  zadań  z  zakresu  zatrudnienia  socjalnego.

     Program  jest  adresowany  do  uczniów  szkół  znajdujących  się  na  terenie 
gminy  Wleń, a także  do  jej  mieszkańców.
Program  będzie  realizowany  przez Gminną  Komisję  Rozwiązywania 
problemów  Alkoholowych  przy  współpracy pedagogów  szkolnych, 
nauczycieli  oraz  wychowawców  świetlic  szkolnych  i  środowiskowych 
działających  na  terenie  gminy.
Finansowanie  programu  odbywać  się  będzie  z  opłat  za  wydanie 
zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu.
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WNIOSKI:

 
Na  podstawie  przeprowadzonych  we  Wleniu  badań  można  wskazać 
następujące  wnioski  w  obszarze  z  lokalnej  diagnozy  problemów 
związanych  z  narkotykami:
-Analiza realnej dostępności młodzieży do poszczególnych środków 
odurzających i uzależniających na danym terenie.

-Pogłębienie świadomości społecznej, szczególnie uczniowskiej, o szkodliwości 
zażywania środków  odurzających
- Zwiększenie środków zapobiegających ryzykownym zachowaniom: szersza 
akcja edukacyjna, umożliwiająca młodzieży nabywanie umiejętności radzenia 
sobie z zagrożeniami współczesnej cywilizacji.
-Objęcie programami profilaktyki rodziców i środowisk lokalnych, 
odpowiedzialnych za wychowanie młodzieży.
-Realizowanie długofalowych programów i kampanii organizującym młodzieży 
ciekawe, zdrowe formy spędzania wolnego czasu i rozwijanie własnych 
zainteresowań i hobby.
-Promowanie zdrowia przez zachęcanie młodzieży do aktywności sportowej.

Nasilenie działań profilaktycznych powinno by
 szczególnie ukierunkowane na rozwijanie u młodzieży postaw asertywnych, 
wzmacnianie konstrukcji emocjonalno-psychicznej uczniów oraz ukazywanie 
ciekawych i zdrowych form spędzania wolnego czasu i rozwijania własnych 
zainteresowań.


	Rady  Miasta  i  Gminy  Wleń
	         OPIS  ZJAWISKA  NA  PODSTAWIE  DIAGNOZY 
	          Nie – odpowiedziało 62,30% ankietowanych 
	                           Tak – odpowiedziało 16,16%

