
                                                    

Uchwała  Nr  76/XV/11
Rady Miasta i Gminy Wleń

z  dnia  29 grudnia 2011r.

w  sprawie  uchwalenia   Gminnego  Programu Przeciwdziałania   Narkomanii   dla 
Miasta  i  Gminy  Wleń  na  lata  2012 - 2013

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

§ 1

Uchwala  się  Gminny  Program  Przeciwdziałania Narkomanii  na lata  2012-2013  dla 
miasta i gminy Wleń ,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały .

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Wleń .

§ 3

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

     



                                                                                               Załącznik
                                                                                               do Uchwały Nr 76/XV/11
                                                                                               z dnia 29 grudnia 2011r.
                                                                                                  

                                                                                         

GMINNY  PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII

DLA  MIASTA  I  GMINY  WLEŃ

NA  LATA  2012 – 2013

                 

                 

                                                  Program został  opracowany przez  Komisję  w  składzie:
                                                   - Bukowska  Jadwiga – Pełnomocnik Burmistrza

-  Dziatłowicz  Danuta – Pedagog Zesp. Szkół we Wleniu
                                                  -  Karbowiak  Krystyna – Przewodnicząca  Komisji  RPA
                                                  -  Pawluk  Jarosław- Kierownik  Rewiru  Dzielnicowych
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę 
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 ze 
zm.).  Akt  ten  stanowi,  iż  zadania  z  zakresu  działania  narkomanii  realizują  organy 
administracji  rządowej  i  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  określonym  w 
ustawie.  Zgodnie  z  art.  10 ust.1   przeciwdziałanie  narkomanii  należy do zadań własnych 
gminy i obejmuje:

1) Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2) Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy 
psychospołecznej i prawnej,

3) Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz 
szkoleniowej  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  pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

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

      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.

W  ostatnich  latach  wśród  młodego  pokolenia  nadal  obserwuje  się  konsumpcję  różnych 
środków  psychoaktywnych.  Zjawisko  to  dokumentują  zarówno  badania  europejskie  jak  i 
prowadzone  w  Polsce.  Obserwuje  się  np.  obiektywnie  łatwiejszy  dostęp  ośrodków 
psychoaktywnych  (rozwój  sieci  dealerskiej),  większą  różnorodność   i  atrakcyjność 
asortymentu, pojawiają się różnorodne przykłady i sposoby stosowania, dostarczane przede 
wszystkim w środkach masowego przekazu, ale także w bezpośrednim przekazie społecznym 
(częściej i więcej mówi się o narkotykach).



-2

         OPIS  ZJAWISKA  

Badania  wskazują,  że  wiedza  o  narkotykach  współczesnej  młodzieży  jest  dość  rozległa, 
uczniowie  bez  problemów  podają  np.  nazwy  różnych  substancji  -  jednak  nie  jest 
wystarczająco szczegółowa i dokładna. Młodzież chętnie przyjmuje do wiadomości i aprobuje 
te  opinie,  które  podważają  szkodliwość  niektórych  substancji  (np.  popularnej  marihuany) 
traktując  zakazy  dotyczące  ich  używania  jako  jeszcze  jeden  wyraz  nieuzasadnionych 
ograniczeń narzucanych im przez dorosłych.
Wiedza  na  temat  różnych  substancji  psychoaktywnych   przekazywana  młodzieży  i  jej 
opiekunom ( rodzicom, wychowawcom, nauczycielom) nie może być zatem ogólnikowa ( jak 
np.  mówienie  o  narkotykach),  powinna  nie  tylko  odzwierciedlać  stan  aktualnej  wiedzy 
naukowej dotyczącej  różnych substancji,  doraźnych i  odległych skutków ich zażywania,  a 
także pokazywać sposób dostępny dla młodzieży mechanizmy działania różnych substancji 
każdym obszarze (biologicznym, psychicznym i społecznym) funkcjonowania człowieka, a 
szczególnie młodego, rozwijającego się organizmu.

     ANALIZA  DANYCH  Z  INSTYTUCJI:

-  Policja -  w  roku  2010  funkcjonariusze  z  KPP w Lwówku  Śląskim skierowali  akty  do 
Prokuratury  Rejonowej  w  Lwówku  Śląskim z  wnioskiem  o  objęcie  aktem  oskarżenia 
4 osoby  o  popełnienie  przestępstwa  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii. 

-  Służba  zdrowia-  zdiagnozowano  8  osób  zażywających  środki  psychoaktywne.

-  MOPS  - 5  rodzin  korzystających  z  pomocy,  z  powodu  nadużywania  narkotyków przez 
członków  rodziny.

            CELE  PROGRAMU :

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

-  Zwiększenie   dostępności   do  alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego  dzieci  i 
młodzieży.

 -  Zwiększenie dostępności do programów  profilaktycznych.

-  Zatrudnienie  specjalistów ( psycholog,  terapeuta).

-  Zainteresowanie  władz  samorządowych,  członków  Rady  Miasta. 

-  Zwiększenie ilości szkoleń dla nauczycieli i pedagogów, rodziców na temat szkodliwości 
zagrożeń  związanych  z  przyjmowaniem środków psychoaktywnych  przez  młodzież  oraz 
sposobów postępowania w stosunku do osób  uzależnionych.
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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.

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 
przyjmuje  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 dofinansowuje świetlice wiejskie  dla  dzieci. Zajęcia w świetlicach prowadzone  są 
przez  pedagogów. 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.  

W  gminie  w  ramach  alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego  działają:

-  Ośrodek  Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu  który prowadzi działalność kulturalną, 
środowiskową  i  informacyjną  skierowaną  do  mieszkańców  miasta  i  gminy  Wleń.  Oferta 
OKSiT  skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. Prowadzone są 
zajęcia  plastyczne,   sportowe,  muzyczne  oraz  taneczne.  W Ośrodku 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”  ,  „Czarni  Strzyżowiec”  oraz sekcja  tenisa 
stołowego.
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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 .

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 .

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

2. Dożywianie  dzieci  objętych  opieką  w  placówkach oświatowych.

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.
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     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  wiejskich   działających  na  terenie  gminy.

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  być  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.
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