UCHWAŁA Nr XXII/238/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017.
Na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. , poz.124 z późn. zm ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017, będący
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewa Pomorskiego.
§ 3. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii składa się
do końca I półrocza następnego roku kalendarzowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXII/238/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
związanych z narkomanią jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.
Dz.U. z 2012 r., poz. 124), która nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających
do przeciwdziałania narkomanii, obejmujących: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielanie rodzinom, w
których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 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; wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących 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 kontaktu
socjalnego.
Gminny Pogram Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017 jest kontynuacją GPPN
z lat 2006-2009 i 2010-2013.
Założenia Programu współgrają z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kowalewo Pomorskie.
E. Jasińska

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Załącznik do Uchwały Nr XXII/238/13
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 20 grudnia 2013 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA LATA 2014 -2017
I. Postanowienia ogólne
Narkomania jest
zjawiskiem o ogólnoświatowym zasięgu. Powstaje na podłożu
przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym
problemem społecznym.
Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, którego realizacja
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r.,
poz. 124, z późn. zm.).
W myśl powyższej ustawy przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej,
a w szczególności przez:
a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
c) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
d) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
e) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
f) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do
narkomanii.
Gminny Pogram Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017 jest kontynuacją GPPN
z lat 2006-2009 i 2010-2013.
Program ten został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, a jego założenia współgrają z
założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pomorskie.

II. Cel Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie zażywania
środków odurzających, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz związanych z tym problemów
zdrowotnych i społecznych występujących na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
Celem programu jest także podniesienie świadomości mieszkańców
na temat zagrożeń
wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
Szczegółowym celem programu jest :
1) zapobieganie inicjacjom używania substancji psychoaktywnych;
2) zmniejszenie popytu poprzez prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym
uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej;
3) wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin;
4) współdziałanie merytoryczne i wspieranie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
realizujących zadanie gminne z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
5) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku;
6) zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków
psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych
i opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych;

7) promocja zdrowego stylu życia, wolnego od środków uzależniających;
8) zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży;
9) współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii;
10) wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania substancji
psychoaktywnych;
11) udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

III. Diagnoza problemu
Uczniowie Gimnazjum
Na terenie gminy funkcjonuje Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. W celu
zdiagnozowania problemu uzależnień są wśród uczniów przeprowadzane ankiety. Wyniki ankiet na
przestrzeni lat są następujące:
Pyt.1. Czy próbowałeś(-aś) zażywać narkotyków?:
Rok 2012 (%)
Rok 2010 (%)
Tak
Nie

3
97

Rok 2006(%)

2
98

3
97

Pyt.2. Częstotliwość:
Rok 2012 (%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)

57
43
0
100

80
20
0
100

80
20
0
100

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)

42
0
29
29
100

20
20
20
40
100

Jeden raz
Okazjonalnie
Systematycznie
Razem

Pyt.3. Jakie środki zażywałeś(-aś)?:
Rok 2012 (%)
Marihuanę
Środki nasenne
LSD
Dopalacze
Inne
Razem

43
29
0
14
14
100

Pyt.4. Czy wiesz, gdzie można zdobyć narkotyki?:
Rok 2012 (%)
Rok 2010 (%)
Tak
Nie

17
83

23
77

Rok 2006 (%)
17
83

Pyt.5. Czy znasz kolegę lub koleżankę zażywających narkotyki?:
Rok 2012 (%)
Rok 2010 (%)
Rok 2006 (%)
Tak
Nie

24
76

Pyt. 6. Gdzie można nabyć narkotyki?:

49
51

17
83

W szkole
W pobliżu szkoły
W innym miejscu
W szkole i innym miejscu
Razem

Rok 2012 (%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)

3
16
75
6
100

11
6
64
19
100

8
0
81
11
100

Powyższe wyniki wskazują , że :
•
Minimalnie wzrosła liczba osób, które przyznają się do prób zażycia narkotyków( 3% w
r.2012, 2% w r.2010, 3% w r.2006). Większość z nich bo aż 57% próbowała tylko jeden raz.
Porównywalnie do lat poprzednich nikt nie spożywa narkotyków systematycznie.
• Osoby, które miały kontakt z narkotykami brały najczęściej marihuanę (43% w 2012r., 42%
w 2010 r., 20% w 2006 r.) Nikt nie przyznaje się do zażywania LSD. Na drugim miejscu
gimnazjaliści wymieniają środki nasenne. Nowością są również dopalacze, które nie były
wymieniane w poprzednich latach. Młodzież przyznaje się również do brania innych
środków, ale nie potrafi sprecyzować co to jest.
•
Większość młodych ludzi nie orientuje się, gdzie można zdobyć narkotyki. Wielu,
zaznacza, że nie chce nawet takiej wiedzy posiadać.
Uczniowie klas VI Szkół Podstawowych
Na terenie gminy są 4 szkoły podstawowe, z tego 3 na wsi. W roku 2013 wśród uczniów
klas VI przeprowadzono ankietę dotyczącą uzależnień.
Z udzielonych odpowiedzi wynika , że 97% uczniów nigdy ich nie spożywało.
Pozostałe osoby miały jednorazowy kontakt z narkotykami i zażyły marihuanę lub środki
nasenne.
Większość uczniów (87%) nie orientuje się gdzie można zdobyć narkotyki. Pozostałe osoby
wskazały:
– pobliże szkoły – 18%
– szkoła i inne miejsce – 9%
– inne miejsce – 73%.
Ponadto 12% ankietowanych zna wśród swojego otoczenia osobę spożywającą narkotyki.
Niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym na podstawie wyników ankiet jest drastyczny
wzrost spożywania napojów energetyzujących. Wśród uczniów klas VI aż 74% je spożywało. Z
tego jeden raz – 41%, okazjonalnie – 48%, systematycznie – 11%.
Napoje te są najczęściej kupowane osobiście przez dzieci. 82% ankietowanych zaznaczyło, że
rodzice wiedzą o spożywaniu przez nich takich napoi.
Również pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie
Pomorskim w swojej pracy spotykają osoby i rodziny z problemem narkotykowym. Na przestrzeni
ostatnich trzech lat liczba ta kształtuje się na poziomie 6 osób.
Z informacji uzyskanych z Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim wynika, że na
terenie gminy zdarzają się sytuacje zatrzymania osób w związku z posiadaniem narkotyków.
W roku 2013 do końca miesiąca października na terenie gminy przeprowadzono:
-1 postępowanie o prowadzenie hodowli marihuany,
- 5 postępowań o handel narkotykami.
Zabezpieczono narkotyki : marihuana – 39,85 gram tj. ok. 160 porcji; amfetamina 63,05 gram tj. ok
630 porcji; Konopie indyjskie 11 krzaków.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej
oraz jednostki samorządu terytorialnego. Do zadań gminy należy:
1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem poprzez :
a) działalność i współfinansowanie poradni profilaktyki i terapii dla osób uzależnionych od
narkotyków i ich rodzin;
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychologicznej i
prawnej;
c) szerokie upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwościach i procedurze
administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży:
a) organizowanie szkoleń, narad, konferencji, warsztatów dla rodziców i podmiotów realizujących
program, imprez lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów
narkotykowych;
b) organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o
podłożu narkotykowym dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców i psychologów
oraz innych podmiotów realizujących działania profilaktyczne, niezbędnych do prowadzenia pracy
profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą;
c) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży jako
najbardziej efektywnej formy profilaktyki:
- prowadzenie zajęć świetlicowych;
- umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu
wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych instruktorów
i wychowawców;
- realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży;
- koordynacja pracy świetlic działających na terenie gminy dofinansowywanych ze
środków przeznaczonych na profilaktykę;
- zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia
zajęć świetlicowych;
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach;
- uzupełnianie w miarę potrzeb sprzętu niezbędnego do funkcjonowania świetlic.
d) organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych traumatycznych
przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze znanymi
postaciami cieszącymi się
powszechnym szacunkiem i autorytetem, których stanowisko
wobec stosowania narkotyków i
innych używek jest wyważone i racjonalne;
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii:
a) wspieranie działań profilaktycznych podejmowanych przez placówki oświatowe na terenie
gminy poprzez finansowanie zakupu profilaktycznych spektakli teatralnych, programów
profilaktycznych, zajęć sportowych;
b) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez dofinansowanie
realizowanych przez nie
konkretnych działań profilaktycznych, organizację wypoczynku i
czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży, działań promujących zdrowy styl życia, działań
wspierających psychologicznie,
moralnie i duchowo dla społeczności lokalnej;

c) wspieranie i inicjowanie działań związanych z patrolowaniem szkół i okolic
kątem nielegalnej dystrybucji narkotyków oraz ich używania.

przyszkolnych,pod

V. Sposób realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem:
a) wsparcie finansowe działalności poradni profilaktyki i terapii uzależnień w zakresie
realizowanych programów profilaktycznych adresowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od
narkotyków oraz ich rodzin.
Wskaźniki monitoringu:
- liczba wspartych placówek zajmujących się pomocą terapeutyczną i rehabilitacją dla osób
uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem ;
- koszty poniesione na realizację programów;
- liczba osób objętych działaniami poradni;
- liczba osób z problemem narkotykowym;
- liczba porad i konsultacji udzielonych w powyższym zakresie.
b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej
i
prawnej:
c) dofinansowanie programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii.
Wskaźniki monitoringu:
- ilość programów
- ilość godzin realizacji zadania
- liczba osób objętych programami
- ilość porad, konsultacji,interwencji.
d) przeprowadzenie szkoleń w zakresie wczesnej interwencji psychospołecznej i prawnej
w kontekście problematyki narkomanii mających na celu zwiększenie kompetencji i wiedzy kadry
pedagogiczno-psychologicznej szkół oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Wskaźniki monitoringu:
- liczba zrealizowanych szkoleń;
- liczba przeszkolonych nauczycieli i pedagogów szkolnych;
- liczba przeszkolonych pracowników socjalnych.
2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności adresowanych do 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:
a) finansowanie lub dofinansowanie zorganizowanych zajęć pozaszkolnych m.in.: w świetlicach
środowiskowych, klubach młodzieżowych, placówkach oświatowych, a także dożywianie dzieci
biorących udział w w/w zajęciach;
b) dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień i przemocy;
c) dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież
m.in. pozalekcyjnych zajęć sportowych;
d) dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży narażonych na podejmowanie
ryzykownych zachowań;
e) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinie;
f) organizowanie i finansowanie lokalnych diagnoz, badań, sondaży pozwalających ocenić aktualny
stan problemów narkotykowych;
g) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych;
h) pokrywanie kosztów szkoleń, konferencji;
i) finansowanie i współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych

z profilaktyką uzależnień, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, konkursów,
konferencji prasowych i debat w lokalnych mediach;
j) dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w środowiskach osób zagrożonych
narkomanią: w pubach, klubach, dyskotekach oraz w miejscach spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież, w których istnieje zagrożenie kontaktu z narkotykami.
Wskaźniki monitoringu:
- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych;
- liczba odbiorców programu;
- liczba uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych;
- ilość kampanii i akcji profilaktycznych;
- ilość raportów dotyczących problematyki uzależnień;
- ilość uczestników zajęć świetlicowych;
- wielkość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na powyższe działania.
4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii:
a) udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i merytorycznego organizacjom
pozarządowym oraz instytucjom działającym w obszarze prewencji narkotykowej;
b) budowanie systemu współpracy, wymiana informacji;
c) zlecanie do realizacji zadań wynikających z Programu;
d) współpraca merytoryczna;
e) udzielanie rekomendacji.
Wskaźniki monitoringu:
- wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii;
- ilość konkursów i zadań w związku z realizacją zwalczania i przeciwdziałania narkomanii;
- liczba porad i konsultacji w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
- liczba udzielonych rekomendacji.

VI. Adresaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie, którzy
w życiu spotykają się z problemem narkomanii oraz jego konsekwencjami, a także do wszystkich
zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności:
– Dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka;
– Osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków;
– Rodzin z problemem narkotykowym;
– Pracowników zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem narkomanii ( pedagodzy,
nauczyciele, psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci).

VII. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest powoływany przez
Burmistrza
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie ds Przeciwdziałania
Narkomanii.
Podmiotami pomocnymi przy realizacji zadań są:
1. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,
4. Zespół Interdyscyplinarny ,
5. Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim,

6. Placówki oświatowe,
7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim,
8. Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim,
9. Poradnie i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,
10. Kościoły,
11. Punkty, Poradnie i Ośrodki Pomocy zajmujące się profilaktyką i leczeniem uzależnień,
12. Organizacje pozarządowe.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki
finansowe z budżetu gminy, zagwarantowane corocznie w uchwale budżetowej.
Organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów ich realizacji, który przedkłada radzie gminy, w
terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
E. Jasińska

