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GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2006 ROK
Ustawodawca ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz.
1485) podzielił zadania z tego zakresu między administrację rządową i jednostki samo-rządu
terytorialnego.
Zadania przypisane samorządowi gminnemu należą do zadań własnych gminy i zgodnie
z
art.10 wyżej wymienionej ustawy m.in. obejmują:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-nych i
osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, prekursorów, środków odurza-jących oraz
substancji psychotropowych,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospo-łecznej i
prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii,
- prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla
dzieci i młodzieży, obejmującej:
▪ promocję zdrowia psychicznego,
▪ promocję zdrowego stylu życia,
▪ informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowa-dzić
do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach,
▪ edukację psychologiczną i społeczną,
▪ edukację prawną,
▪ działania interwencyjne,
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służą-cych
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- pomoc społeczną 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.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązy-wania
Problemów Społecznych.
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują m.in.:
- Urząd Miasta i Gminy: Wydział Oświaty kultury i Sportu (Inspektor ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Straż Miejska,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- jednostki organizacyjne Miasta i Gminy: przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe oraz
Świetlica Socjoterapeutyczna,
- jednostki organizacyjne samorządu powiatowego: Pogotowie Opiekuńcze, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie,

- SPZOZ (Poradnia Odwykowa),
- Komenda Powiatowa Policji,
- Schronisko im.św. Brata Alberta dla osób bezdomnych,
- Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii.
I.

CE L PRO GRAMU
Przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu narkomanii oraz zmniejszenie tej, która aktualnie
już występuje, poprzez kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów narkomanii, w
oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Krajowy
Program Przeciwdziałania Narkomanii.

II.
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III.

S T RAT E G I E

D ZIAŁAN IA

Doprowadzenie do ograniczenia i zmniejszenia negatywnych zachowań wśród dzieci,
młodzieży w zakresie używania narkotyków i środków narkotyzujących oraz zapewnienie
alternatywnych do narkotyków form spędzania czasu wolnego.
Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i
funkcjonowania bez narkotyków, w szczególności wobec dzieci i młodzieży oraz grup
podwyższonego ryzyka.
Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii
i
metod rozwiązywania problemów narkomanii (służb medycznych, pracowników
socjalnych, członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, policjantów i nauczycieli).
Edukacja publiczna pomagająca w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Wspieranie i inspirowanie działalności środowiskowej samopomocy osób z proble-mami
uzależnienia od narkotyków oraz organizacji społecznych.
6.
Zwiększenie skuteczności terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Ocena skuteczności podejmowanych działań oraz monitorowanie zjawisk społecz-nych,
zdrowotnych i ekonomicznych.
Koordynowanie działań poszczególnych placówek, struktur zajmujących się profi-laktyką
i rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz współpracującymi insty-tucjami i
organizacjami społecznymi.
KIERUNKI
1.

D ZIAŁANIA

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
z kręgu uzależnionych od narkotyków lub zagrożonych uzależnieniem.
1.1
Kontynuacja funkcjonowania Telefonu Zaufania dla osób uzależnionych,
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób dotkniętych przemocą w
rodzinie, w tym kierowanie osób uzależnionych do Poradni Odwykowej
SPZOZ w Ple-szewie.
1.2
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie.
1.3
Wspieranie terapii psychiatrycznej podopiecznych z tworzących się grup

1.4
1.5
1.6
2.

Wspieranie pomocy dla dzieci rodzin dotkniętych problemami uzależnienia
lub przemocy, a także dzieci z kręgu zagrożonych uzależnieniem.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w ro-dzinie.
2.1.
Rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów narkomanii z wykorzystaniem książek, broszur i plakatów oraz nośników informacji w formie
elektro-nicznej.
2.2.
Wspomaganie działań interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu przez osoby używające narkotyków, co powoduje
rozkład rodziny lub demoralizację nieletnich.
2.3.

3.

tera-peutycznych oraz grup wsparcia.
Wspieranie funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji.
Wspieranie funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych.

Zwiększenie skuteczności działań poprzez zorganizowanie szkoleń w
zakre-sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Punktu
Konsulta-cyjnego i Telefonu Zaufania, pracowników pomocy społecznej,
pedagogów, policji, straży miejskiej.

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
3.1. Prowadzenie świetlic środowiskowych (z programami terapeutycznymi) oraz
świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta i Gminy:
- Świetlica Środowiskowa w Baranówku,
- Świetlica Środowiskowa w Bronowie,
- Świetlica Środowiskowa w Brzeziu,
- Świetlica Środowiskowa w Kowalewie,
- Świetlica Środowiskowa w Ludwinie,
- Świetlica Środowiskowa w Marszewie,
- Świetlica Środowiskowa w Pacanowicach,
- Świetlica Środowiskowa w Prokopowie,
- Świetlica Środowiskowa w Rokutowie,
- Świetlica Środowiskowa w Suchorzewie,
- Świetlica Środowiskowa w Zielonej Łące
- Świetlica Socjoterapeutyczna w Pleszewie.
3.2. Organizowanie i finansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
szkolnej oraz ich rodziców:
• „Trzeci Elementarz” w kl.VI szkół podstawowych oraz w kl.I gimna-zjów.
3.3. Prowadzenie i wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3.4. Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla młodzieży.
3.5. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży Szkoły Przetrwania „Zielone Diabły” z
elementami profilaktyki.
3.6 Wspieranie prowadzenia Pleszewskiej Ligi Drużyn Podwórkowych.
3.7. Prowadzenie lub wspieranie stowarzyszeń w zakresie prowadzenia upowszechniania czynnego wypoczynku, w tym poprzez sport, turystykę i zajęcia
kulturalno - wychowawcze.
3.8 Wspieranie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdża-jącej do
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3.9. Współpraca Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji w zakresie pre-wencji
krym. wśród nieletnich.
3.10. Współudział w „Wielkopolskich Dniach STOP Uzależnieniom”.
3.11. Organizowanie i wspieranie organizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin
z
problemem narkotycznym.
3.12. Zorganizowanie szkoleń dla pedagogów i wychowawców szkół prowadzo-nych
przez Gminę, a także dla lekarzy i pielęgniarek (podstawowej oraz spe-cjalistycznej
opieki zdrowotnej) w zakresie wczesnego rozpoznawania pro-blemów
narkomanii.
3.13. Współpraca z Radami Pedagogicznymi w sprawie realizacji Szkolnych Programów Profilaktycznych.
3.14. Partycypacja w kosztach zakupu dla szkół testerów do wykrywania narkoty-ków.
4.

IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działają-cych
na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii.
4.1. Udostępnienie pomieszczeń Centrum Samopomocowego na rzecz działania grup
samopomocowych i grup terapeutycznych.
4.2. Doposażenie Biblioteki Miasta i Gminy Pleszew w literaturę i materiały z za-kresu
rozwiązywania problemów narkomanii.
4.3. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi zajmu-jącymi
się statutowo problematyką rozwiązywania problemów narkomanii oraz pomaganiu
osobom uzależnionym, a także wspieranie działań tych orga-nizacji.

PRELIMINARZ WYDATKÓW
Wydatki przeznaczone na realizację „GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA-ŁANIA
NARKOMANII NA 2006 ROK” ujęte są:
- w PRELIMINARZU WYDATKÓW DO „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAK-TYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK” I
„GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK”
(w pozycjach nr 2, 4 - 8, 10, 11, 14, 16, 17, 21 oraz 22),
- w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

