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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013r.
Wstęp
Wg ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to stałe lub okresowe używanie
w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo
środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.
Narkomania charakteryzuje się: tzw. głodem narkotycznym, przymusem zażywania
środków odurzających, chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami.
Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest podstawą
prawną do podejmowania przez samorząd gminny działań dotyczących przeciwdziałania
narkomani.
Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych, które niesie ze sobą
poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób (HIV, żółtaczka,
choroby weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż
w porównywalnej wiekowo populacji generalnej.
Według danych ogólnopolskich pierwsze kontakty z narkotykami przypadają zazwyczaj na
ostatnie klasy szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne. Do inicjacji używania narkotyków służą
najczęściej substancje wziewne, marihuana, amfetamina oraz leki uspokajające i nasenne.
Zażywanie narkotyków przez młodych ludzi jest olbrzymim problemem społecznym
z uwagi na tragiczne konsekwencje kontaktów z narkotykiem oraz tworzeniem się nowych
wzorców zachowań młodzieży. Sam fakt inicjacji narkotykowej wynika raczej ze specyfiki okresu
dojrzewania. W poszukiwaniu „klucza dorosłości” młodzież eksperymentuje, także z narkotykami.
Ten rodzaj środków odurzających jest jednak o tyle bardziej niebezpieczny, że w krótkim czasie
prowadzi do uzależnienia.
Najczęstszym motywem sięgania po narkotyki jest ciekawość, następną-potrzeba zaistnienia
w grupie czy zaimponowania komuś. Badania pokazują, że do używania narkotyków dochodzi
również ze względów towarzyskich. Zarówno inicjacji, jak kontynuacji używania narkotyków
sprzyja duża ilość niekontrolowanego przez dorosłych wolnego czasu.
Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Smołdzino stanowi spis działań będących
jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które
realizowane będą w 2013 roku. Założenia powyższego programu są zgodne z założeniami
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 przekazuje gminie
prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Zapisano je w formie pięciu
zadań, które Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła do realizacji
w 2013 r.
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ROZDZIAŁ I
1. Postanowienia ogólne.
Podstawa prawna Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
•

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179,
poz.1485 ze zmianami) umożliwia realizację działań profilaktycznych, jak i zaradczych na
szczeblu gminnym.
• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany na lata 2010-2016,
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmiana).
Ustawodawca wskazał zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii - zwanego dalej „Programem,” jak i środki na realizację
tych zadań.
2. Cele Programu
Celem gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii jest podejmowanie działań zmierzających
do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych tj. narkotyków, przeciwdziałania
powstawaniu i usuwaniu następstw ich nadużywania poprzez:
Zadanie I – Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
1. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w celu udzielania informacji
o instytucjach pomocowych działających w sferze narkotykowej.
2. Udzielanie informacji o możliwościach leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
Zadanie II – Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej poprzez:
1. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy doraźnej :
- pomocy w sporządzaniu wniosków do sądu lub prokuratury,
- w sytuacjach najtrudniejszych kierowanie do Domu Interwencji Kryzysowej.
2. Udzielanie informacji na temat ośrodków, stowarzyszeń i innych instytucji pomagających
osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Zadanie III – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemu narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
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1. Realizację programu profilaktyki narkotykowej podczas zajęć profilaktyczno–
wychowawczych.
2. Dofinansowanie zakupu produktów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach
profilaktyczno – wychowawczych.
3. Udostępnienie materiałów edukacyjnych wszystkim osobom zainteresowanym tematyką
narkomanii.
Zadanie IV – Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez:
1. Współpracę ze szkołami na terenie Gminy Smołdzino w zakresie realizacji programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Współpraca w zakresie zdiagnozowania
problemu narkomanii na terenie gminy Smołdzino.
2. Współpracę z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie w zakresie
udostępniania i doposażenia świetlic wiejskich na prowadzenie zajęć.
3. Współpracę z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie w zakresie pomocy
osobom zagrożonym uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzinom.
4. Współpracę z Posterunkiem Policji w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej.

.

Zadanie V - Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej poprzez:
•

Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie w zakresie
wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.

3. Adresaci programu.
Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Smołdzino, a szczególności do
dzieci i młodzieży.
4. Realizatorzy Programu:
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku,
Zakłady Opieki Zdrowotnej i inne placówki działające w ochronie zdrowia,
Kluby sportowe i inne instytucje, którym zlecane będą zadania w/w Programu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
Policja

Powyższe zadania realizowane będą przez wszystkich członków GKRPA przy współpracy z:
- pracownikami socjalnymi,
- pedagogami szkolnymi,
- nauczycielami,
- psychiatrami, psychologami,
- lekarzami, pielęgniarkami,
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- policją oraz osobami pragnącymi zapobiegać problemom związanym z narkotykami.
5. Posiadane zasoby.
Na terenie Gminy Smołdzino funkcjonuje 5 świetlic wiejskich oraz 1 świetlica
środowiskowa działające w godzinach popołudniowych, które są miejscem gdzie młodzi ludzie
mają możliwość spędzenia wolnego czasu. Obecnie działa jedna szkoła podstawowa i Gimnazjum,
posiadająca bogate zaplecze socjalne dla dzieci i młodzieży i w której zatrudniona jest
doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Na terenie Gminy Smołdzino nie działa żadna specjalistyczna placówka leczenia odwykowego.
Osoby podejmujące leczenie korzystają z placówki ambulatoryjnej Poradni Zdrowia Psychicznego
w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
I Oddziału w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 7/30.
Doraźnie, pomocy medycznej udzielają: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia
Rodzinna w Smołdzinie oraz Zakład Opiekuńczo- Leczniczy NZOZ w Gardnie Wielkiej.
Lecznictwo odwykowe o charakterze zamkniętym (stacjonarne) prowadzone jest głównie
w oparciu o ofertę ośrodków terapii uzależnień. Baza placówek udzielających pomocy osobom
z problemem narkotykowym jest ogólnodostępna na stronie www.kbpn.gov.pl.
5. Informacje dodatkowe.
Pełnomocnik ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje i przedkłada sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wójtowi Gminy.
Wójt Gminy Smołdzino do 31 marca 2013 r. składa Radzie Gminy Smołdzino raport z realizacji
w/w programu za rok poprzedni.
ROZDZIAŁ III
Preliminarz wydatków na 2013r.
Na realizację programu przewidziano kwotę 4.000 zł. ze środków finansowych uzyskanych
z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dział 851 rozdz. 85153
• § 4210 zakup materiałów i wyposażenia np. czasopism, literatury poruszającej
problemy narkomanii i innych pomocy dydaktycznych,
zakup biletów na program „Nie ćpa”
1.000
• § 4300 zakup usług pozostałych np. zakup programów profilaktycznych 3.000
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami ). Wójt Gminy opracowuje projekt Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniając zadania określone w art 2 ust. 1 pkt 1-3
oraz kierunki z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia.
Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Zadaniem gmin w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest głownie działalność
profilaktyczna, edukacyjna i informacyjna a także mająca na celu zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej, psychospołecznej dla rodzin dotkniętych problemem. Większość zadań w tym
zakresie pokrywa się z zadaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i są realizowane
wspólnie, tym bardziej, że finansowane są z tych samych środków, tj. z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Niemniej jednak przepisy ustawy obligują gminy do wydzielenia
funduszy na realizację programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, co też czyni się co roku.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Smołdzinie dnia 10.12.2012r.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach …...................... 2012 r.
Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.
Sporządziła:
Irena Janulewicz-Szczypior
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