Uchwała Nr XII/110/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii na lata 2006-2009.

Na podstawie § 5 uchwały Nr XXXI/266/06 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie
gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii na lata 2006-2009, uchwala sie co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii na lata 2006-2009 za okres maj 2007 r. - styczeń 2008r.
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do Uchwały Nr XII/110/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 16 kwietnia 2008r.

Sprawozdanie z
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2006/2009
I. Uwzględnienie problematyki narkomanii w gminnych strategiach rozwiązywania
problemów społecznych, w szczególności w części dotyczącej diagnozy rozpowszechniania
używania narkotyków oraz planowanych działań zapobiegawczych.
1. Pracownicy SGPPL w ramach zadania:
 prowadzili w szkołach gminy zajęcia wychowawcze na tematy dotyczące
używania środków odurzających,
 prowadzili rozmowy indywidualne z uczniami z grupy ryzyka oraz z ich
rodzicami,
 pełnili w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżury w poradni dla osób
zainteresowanych,
 przeprowadzili wśród uczniów szkół podstawowych gminy, gimnazjum oraz
zespołu szkół ankietę oceniającą skalę zagrożenia uzależnieniem od alkoholizmu,
narkomani i nikotynizmu,
 brali udział w wyjazdach integracyjnych do Płonka uczniów klas pierwszych
Gimnazjum Publicznego.
2. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim:
 przeprowadzili 22 spotkania z rodzicami i nauczycielami,
 odbyło się 15 spotkań z uczniami szkół rejonu PP Kowalewo Pomorskie, w
których wzięło udział ok. 527 uczniów,
 systematycznie patrolowali rejon szkół na terenie miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie w ramach działań „Przyszkolny Patrol”,
 zabezpieczali wszystkie zgłoszone imprezy na terenie szkół oraz MGOK,
 na bieżąco utrzymywali kontakt z dyrektorami szkół oraz kierownikiem
MGOPS,
 dokonywali sprawdzenia wszelkich informacji o przestępczości narkotykowej,
 na terenie działania PP Kowalewo Pom., w 2007 roku ujawnili 1 przestępstwo
narkotykowe.
3. Pracownicy MGOPS:
W wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych udzielili pomocy społecznej
rodzinom oraz podejmowali działania w celu zapewnienia dzieciom warunków bytowych
w formie:
 dożywiania dzieci w szkole – 514 uczniów,
 pomocy okresowej w formie zasiłków okresowych,



pomocy celowej z przeznaczeniem na konkretne potrzeby.

4. Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej w ramach zadania:
Prowadzili pracę bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą (42 osoby) jak również z ich
rodzicami w zakresie:
 profilaktyka uzależnień,
 wyrównywanie szans edukacyjnych
Rozwijali zainteresowania uczniów prowadząc:
 kółko teatralne;
 kółko fotograficzne;
 organizacja półkolonii,
 zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, w siłowni oraz w terenie
 wyjazdy na basen
 uczestnicząc w akcjach i konkursach;
 prowadząc zajęcia plastyczno – techniczne;
 zajęcia komputerowe;
 organizując imprezy okolicznościowe;
 organizując czas wolny w czasie wakacji letnich i ferii zimowych;
 dożywianie.
5. Działania szkół koncentrowały się na:
- realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych mających na celu
zapobieganie demoralizacji młodzieży,
- prowadzeniu przez wychowawców w ramach godzin wychowawczych zajęć
profilaktycznych,
- organizowaniu zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe),
- udziału w konkursach plastycznych.
Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo:
 zorganizowano Dzień Sportu – propagowanie zdrowego stylu życia,
 prowadzono zajęcia wychowawcze dla klas IV – VI na temat AIDS,
 opracowano Program Wychowawczo-Opiekuńczy na lata 2007-2009 , w którym
umieszczono działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie demoralizacji
młodzieży,
 współpracowano ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się profilaktyką,
zapewnienie dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego (koła
przedmiotowe: plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, ortograficzne, teatralno –
muzyczne oraz UKS „SOKÓŁ”, zajęcia szachowe),
 systematycznie kontrolowano nieobecności uczniów,
 organizowano kalendarz imprez szkolnych na rok 2007/2008,
 udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Szkoła Podstawowa Pluskowęsy:
W roku 2007 podjęto następujące działania mające za zadanie zapobieganie narkomanii:
 promocję zdrowego stylu życia poprzez organizowanie dla uczniów wyjazdów na
basen, lodowisko i do kina,
 prowadzenie zajęć profilaktycznych:
 „Jestem wolny! Nie biorę!” dla klasy IV – 1h,
 „Umiem odmawiać” dla klasy VI – 3h,
 aktywizacji uczniów i włączenia w zadania akcji profilaktycznej „Zachowaj

trzeźwy umysł”,
 opracowania szkolnego „Programu profilaktyki”,
 włączanie uczniów w imprezy proponowane w „Kalendarzu imprez” na terenie
gminy.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące:
W ramach programu profilaktyki uzależnień realizowanego w szkole zostały przeprowadzone
zajęcia z uczniami na tematy:
- nikotynizm,
- alkoholizm,
- narkomania, lekomania, środki psychotropowe.
W ramach zajęć zwracano uwagę na szkodliwość zażywania używek, omówiono formy
pomocy w zwalczaniu nałogów, propagowano zdrowy styl życia.
Pogadanki zostały przeprowadzone przez wychowawców i nauczyciela przyrody przy
współpracy z pielęgniarką szkolną.
W czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z tematów profilaktyki antyalkoholowej
przeprowadzone zostały tematy:
– „Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu”,
– „Przyczyny i skutki nałogów”,
– „Zdrowy styl życia; szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu; jak nie zgubić się w
hipermarkecie świata”.
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim:
 prowadzenie zajęć wychowawczych na tematy dotyczące używania środków
odurzających,
 spotkania z rodzicami mające na celu przybliżenie zjawiska,
 utrzymywanie kontaktów z kierownikiem MGOPS w celu zapewnienia dzieciom i
młodzieży odpowiednich warunków bytowych,
 organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
 organizowanie zajęć świetlicowych w ramach programu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych”,
 tworzenie programów profilaktycznych mających na celu zapobieganie demoralizacji
młodzieży,
 szkolenie i dokształcanie kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom,
 udział w festynach integracyjnych, na których poruszany jest problem uzależnień,
 współdziałanie z organizacjami zapewniającymi spędzanie czasu wolnego dzieciom i
młodzieży:
 w UKSie,
 w kołach zainteresowań: plastyczne, szachowe, czytelnicze, teatralne i
muzyczne,
 organizowanie wycieczek szkolnych dla całych zespołów klasowych,
 kontrola dostępu do wiadomości o narkotykach w Internecie realizowana na lekcjach
informatyki,
 działalność stowarzyszenia „Tobie – My”
Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim:
 szkolenie teoretyczno – warsztatowe dla 499 uczniów gimnazjum – „Jak ustrzec się
przed narkotykami”,
 szkolenie dla około 400 rodziców „Jak ustrzec dziecko przed narkotykami”
(szkolenia realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i

aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”),
 realizacja Programu Profilaktyki obejmującego następujące zagadnienia:
 integracje grupy,
 kształtowanie poczucia własnej wartości,
 profilaktykę uzależnień,
 przeciwdziałanie agresji,
 przeciwdziałanie kradzieżom,
 dostrzeganie niebezpieczeństwa działalności sekt i subkultur młodzieżowych.
 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów:
 zajęcia sportowe,
 udział uczniów w konkursie plastycznym „Jestem bezpieczny i widocznu na
drodze”,
 kółko teatralne, informatyczne, europejskie,
 kółka przedmiotowe.
 organizowanie wyjazdów do kina, teatru i na basen,
 organizowanie wycieczek długoterminowych,
 skupianie młodzieży w grupach wolontariatu – „Caritas”,
 stała współpraca szkoły z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się problematyką
społeczną (MGOPS, SGPPL, MGOK),
 szkolenia 164 uczniów klas pierwszych Gimnazjum Publicznego dotyczące
bezpieczeństwa,
 wyjazdy integracyjne do Płonka dla uczniów klas pierwszych gimnazjum.
6. Pracownicy służby zdrowia (pielęgniarki szkolne):
Na terenie gminy zostały przeprowadzone przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
zagadnienia z profilaktyki zdrowotnej w szkołach o następującej tematyce:
 promocja zdrowia,
 życie w rodzinie,
 zdrowie psychiczne,
 życie bez nałogu,
 zdrowy styl odżywiania,
 bezpieczeństwo w codziennym życiu,
 higien osobista i higiena otoczenia,
 ruch w życiu człowieka.
W związku z przeprowadzoną profilaktyką przez pielęgniarki szkolne, SP ZOZ nie poniósł żadnych
kosztów finansowych.
II. Wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących
diagnozę problemu używania narkotyków na terenie szkoły i realizację adekwatnego do
potrzeb programu profilaktycznego.
1. Przeznaczenie w budżecie środków na dokształcanie i szkolenie kadry pedagogicznej w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:
 Udział w szkoleniu w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” - 2 przedstawicieli oświaty –
Szkolnych Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa.
2. Kontynuacja kampanii profilaktycznej:
 „Zachowaj trzeźwy umysł” - w konkursie wzięło udział łącznie 844 uczniów ze szkół

gminy Kowalewo Pomorskie.
3. Przeznaczenie w budżecie Gminnej Komisji ds. Rozpoznawania Problemów
Alkoholowych środków na działalność profilaktyczną w postaci:
 Prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego,
 Finansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej,
 Finansowanie punktu pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie,
 Finansowanie zadania – telefon pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska
linia”.
4. Zakupienie przez SGPPL filmowego pakietu edukacyjnego na DVD – „Lekcje
przestrogi”
5. Zakupienie przez SGPPL kompletu książek do realizacji programu wychowawczo –
profilaktycznego „Spójrz inaczej”.
III. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i
młodzieży stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.
1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach programu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych”
2. Organizowanie dzieciom i młodzieży:
- zajęć pozalekcyjnych,
- wyjazdów na basen, lodowisko, do kina,
- szeregu imprez kulturalnych, turystycznych (wycieczki), sportowych.
3. Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej rozwijali zainteresowania dzieci i
młodzieży proponując różnorodne zajęcia oraz prowadząc kółka zainteresowań.
4. W ramach zadania MGOK organizował szereg imprez kulturalnych, edukacyjnych,
turystycznych i rekreacyjnych, których adresatem były dzieci i młodzież:
 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 Uroczystości z okazji Świąt 1-3 maja,
 Spotkania Integracyjne Sportowo-Rekreacyjne,
 Gminny Dzień Dziecka,
 Ekobiesiada 2007 w ramach kampanii „Sprzątanie Świata Polska”,
 Spotkanie Mikołajkowe,
 Przegląd Kolęd i Pastorałek,
 Gminny Konkurs Ekologiczny,
 Gminny Konkurs Czytelniczy,
 Gminny Konkurs Recytatorski,
 Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej,
 Gminny Konkurs Historyczny,
 Konkurs – „Twórczość literacka Stanisława Wyspiańskiego”
 Plener artystyczny – „Barwy Kowalewa Pomorskiego”,
 Mini playback show,
 bale i zabawy dla młodzieży,
 koncerty,
 rajdy rowerowe,







spotkanie autorskie z Wandą Chotomską,
wyjazdy do opery, filharmonii, muzeum, ogrodu botanicznego, galerii
plastycznej, planetarium, gospodarstwa agroturystycznego,
kółka zainteresowań: czytelnicze, plastyczne, kulinarne
zajęcia: formacji tanecznej, ogniska muzycznego, orkiestry dętej,
wielopokoleniowego chóru, kursu tańca, nauki języka angielskiego, aerobiku,
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przygotował zajęcia w formie
półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i
zagrożonych marginalizacją społeczną pt. „Artystyczne spotkania z Domem
Kultury AKCJA LATA 2007” oraz cykl wyjazdowych festynów plenerowych
„Spokojni rodzice – bezpieczne dziecko – 900 uczniów”.

5. MGOPS zorganizował wypoczynek letni:
 półkolonie letnie w świetlicy socjoterapeutycznej (wyjazd pięciodniowy do
Mlewa- uczestniczyło w nim 50 dzieci w wieku 7 – 16 lat),
 w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim z bezpłatnego wypoczynku
letniego skorzystało 60 dzieci z rodzin popegeerowskich,
 wypoczynek letni dla 15-ga dzieci przy współpracy z Toruńskim Centrum
„Caritas”.
IV. Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem, oraz ich rodziców.
1. Ścisła współpraca SGPPL, MGOPS z instytucjami zajmującymi się osobami
uzależnionymi i ich rodzinami:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
 Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu,
 Sąd Rodzinny i Nieletnich w Golubiu-Dobrzyniu.
V. Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
1. Przeznaczenie w budżecie środków na kopiowanie materiałów w zależności od
potrzeb i treści programów:
 diagnoza skali zagrożenia uzależnieniem wśród uczniów szkół gminy
2. Opracowanie przez pracowników SGPPL tablicy informacyjnej z adresami instytucji
udzielających pomocy osobom zagrożony oraz uzależnionym.
VI. Identyfikacja, stałe uaktualnianie i upowszechnianie danych na temat rekomendowanych
programów profilaktycznych oraz placówek prowadzących działalność profilaktyczną
obejmującą problematykę narkomanii.
1. Rekomendowanie przez pracowników SGPPL w Kowalewie Pomorskim podczas
spotkań z rodzicami, placówek z którymi współpracują, a które zajmują się
problematyka społeczną.
2. Sporządzanie przez SGPPL listy instytucji udzielających pomocy dzieciom i
młodzieży, wywieszenie w miejscu dostępnym dla dzieci i rodziców.
3. Prowadzenie w każdy pierwszy piątek miesiąca Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego dla Ofiar Przemocy (60-65 osób rocznie).

4. Współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”.
5. Prowadzenie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach popołudniowych
dyżurów pracowników SGPPL.
VII. Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematyką narkomanii
adresowanych do określonych grup docelowych.
1. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”(uczniowie szkół gminy
Kowalewo Pomorskie – 844 osoby).
VIII. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii.

osób

realizujących

1. Udział pracowników SGPPL, MGOPS oraz Publicznego Gimnazjum w Kowalewie
Pomorskim w szkoleniu na temat tworzenia gminnych programów przeciwdziałania
narkomanii.

Podsumowanie
W ankiecie, przeprowadzonej w miesiącu grudniu 2007 roku wśród
reprezentatywnych grup młodzieży wszystkich typów szkół naszej gminy, wzięło
udział 241 osób( 119-dziewczęta, 122-chłopców ) w tym:
- 54 uczniów klas VI szkól podstawowych
- 44 uczniów klas I gimnazjum
- 46 uczniów klas II gimnazjum
- 65 uczniów klas III gimnazjum
- 32 uczniów klas ponadgimnazjalnych.
W poprzedniej ankiecie, przeprowadzonej w grudniu 2005 roku wzięło
udział 320 osób( 164-dziewczęta, 156-chłopców ) w tym:
-125 uczniów klas VI szkól podstawowych
50 uczniów z klas I gimnazjum
-52 uczniów klas Ii gimnazjum
-36 uczniów klas III gimnazjum
-57 uczniów klas ponadgimnazjalnych
O 0,25% w stosunku do poprzedniego badania, zwiększyła się liczba uczniów
klas VI SP zażywających narkotyki jeden raz. Ankieta nie wykazała częstszego
przyjmowania środków odurzających w tych klasach.
W klasach I gimnazjum liczba osób mających kontakt z narkotykami spadła,
zarówno w przypadku pojedynczego o 5,42%, jak i okazjonalnego o 1,92% zażycia
narkotyku.
Kl. II gimnazjum nastąpił spadek jednorazowego kontaktu z narkotykami o
3,35%, natomiast zwiększyła się ilość osób przyjmujących je okazjonalnie o 2,41% i
bardzo często o 2,17%.
W klasach trzecich gimnazjum jeden raz przyjęło narkotyk o 4,53% uczniów
mniej niż w ostatniej ankiecie. Przyjmowanie okazjonalne wzrosło o 0,04%, a bardzo
częste o 4,61%.
W szkole ponadgimnazjalnej zmniejszyła się ilość uczniów mająca
jednorazowy o 2,91% i bardzo częsty o 1,75% kontakt z narkotykiem, a zwiększyła
się mająca okazjonalny o 4,08% i codzienny o 1,75%.
Najwięcej osób z ankietowanych podało jako przyjmowany narkotyk
marihuanę, po jednej osobie zaznaczyło kleje, rozpuszczalniki, środki uspokajające,
nasenne i inne.

W klasach VI SP, I i II gimnazjum jedyny powód przyjmowania narkotyków to
ciekawość. W III klasach gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oprócz ciekawości
jest to chęć zaimponowania innym, namowa i problemy osobiste. W klasach tych
również najwięcej osób zaznacza ciekawość jako największy powód.
Ok. 30% badanych uczniów wie gdzie można nabyć narkotyki. Większość
osób zaznaczyła odpowiedź „w pubach na terenie miasta”, drugą najczęściej
udzielaną odpowiedzią było „od kolegów”, później „od znanej ci osoby dorosłej” i
„w szkole”.
Ponad 80% badanych zna zagrożenia związane z zażywanie narkotyków.
Na podstawie informacji uzyskanych od policji wnioskujemy, że w 2007 roku
zjawisko narkomanii zmniejszyło się istotnie w stosunku do roku ubiegłego. W
2006r. ujawniono siedem przestępstw narkotykowych, natomiast w roku 2007 jedno.
Potwierdzają to również wyniki z ankiety monitorującej skalę zagrożenia
narkomanią, alkoholizmem i nikotynizmem.
Szkoły i instytucje gminy Kowalewo Pomorskie prowadzą bardzo szeroką
działalność profilaktyczną organizując szereg działań tj. zajęcia profilaktyczne,
szkolenia, zajęcia wychowawcze. Organizują również zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów wskazując im różnorodne formy zachowań alternatywnych, kierunkując ich
zainteresowania na uprawianie sportu, zdrowy styl życia, itp.

Wnioski
Analiza danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań
monitorujących skalę zagrożenia wskazuje, że zjawisko stosowania środków
uzależniających w środowisku uczniów szkól naszej gminy nadal istnieje. W tym
celu należy:
- zwrócić szczególną uwagę na uczniów klas I gimnazjum, u których stwierdza się
okresową podatność na uzależnienia od używek, co w znacznym stopniu związane
jest ze zmianą środowiska szkolnego, a także uczniów szkól ponadgimnazjalnych, u
których niepożądane zachowania związane z zażywaniem substancji szkodliwych są
bardziej utrwalone. Bardzo słuszne wydają się działania dyrekcji Gimnazjum
Publicznego, która podjęła trud organizacji szkoleń dla pracowników, rodziców i
uczniów;
- przeprowadzić działania edukacyjne np. szkolenia dla sprzedawców, kontrole
sklepów (m.in.: sprzedaż kontrolowana), rozmowy ze sprzedawcami;
- respektować zakaz sprzedaży nieletnim alkoholu i nikotyny;
- prowadzić wśród nauczycieli i rodziców stałą akcję edukacyjną w celu zwiększenia
świadomości dotyczącej problemu;
- nadal systematycznie diagnozować problem;
- prowadzić działania profilaktyczne wśród młodzieży: programy profilaktyczne,
debaty młodzieży na temat problemu np. alkoholizmu czy narkomanii, happeningi,
spektakle, rozmowy z lekarzami, policją, przedstawicielami ośrodków dla
uzależnionych, praktykami w pracy z uzależnionymi, itp., rozmowy na temat
konsekwencji picia alkoholu;
- propagować trzeźwy i zdrowy styl życia.

