UCHWAŁA NR XLVII/393/2021
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372[1]) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miejska w Nowej Dębie, uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Komisja Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych
i Społecznych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Damian Diektiarenko

[1]

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/393/2021
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 30 grudnia 2021 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Narkotyki są jedną z najgroźniejszych używek, z jaką młodzi ludzie mogą mieć kontakt. Narkotyki to
nie tylko substancje nielegalne, do których dostęp jest utrudniony a posiadanie nielegalne, ale też
wiele leków i substancji, które można kupić w wielu sklepach. Problem związany z narkotykami może
rozpoczynać się w szkole średniej, a nawet w podstawówkach.
Od kilku lat mamy w Polsce do czynienia z bumem sprzedaży i używania narkotyków. Powszechną
zdaje się być moda na narkotyki, wręcz rodzi się wśród młodzieży styl życia z narkotykiem w kieszeni.
To zjawisko obserwowane jest szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Obserwuje się, że wiek inicjacji
narkomańskiej ma tendencję do obniżania się. Coraz częściej pojawiają się osoby uzależnione od
różnego rodzaju środków z obszaru szkoły podstawowej. Narkomania jest chorobą, która wymaga od
osób uzależnionych udziału w ambulatoryjnych programach leczenia bądź w stacjonarnych ośrodkach
rehabilitacyjnych. Należy więc podjąć walkę z tym problemem, a zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy
tak łatwo każde z dzieci może popaść w nałóg. To z kolei może doprowadzić do negatywnych, często
nieodwracalnych skutków zdrowotnych i społecznych w życiu młodego człowieka. Skutki te stanowią
największe niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia uzależnionego. W niektórych przypadkach by móc
rozpocząć leczenie, wymagane jest odtrucie organizmu. Ponieważ efektywność leczenia osób
uzależnionych od narkotyków jest mała na całym świecie, a więc także i w Polsce, a ryzyko
wystąpienia różnego rodzaju poważnych szkód zdrowotnych znacząco wzrasta, zasadnym jest
prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód oraz programów rehabilitacyjnych. Jednakże
najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona
w środowisku lokalnym.
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzona w gminie Nowa Dęba pokazuje, że
problem narkotykowy w społeczności istnieje i ze względu na widoczny odsetek osób przyjmujących
narkotyki (SPP - szkoły ponadpodstawowe – 18%) warto jednak przeprowadzać systematycznie
działania mające na celu uświadomienie młodym ludziom skutków przyjmowania tych substancji.
Szczególnie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
92% badanych mieszkańców Gminy Nowa Dęba twierdzi, że nie ma w swoim otoczeniu osób
przyjmujących substancje odurzające. Natomiast 8% deklaruje, że zna co najmniej jedna osobę. Jako
substancje odurzające przyjmowane przez znane osoby mieszkańcy wskazali: marihuanę i haszysz
oraz dopalacze.
Wyniki badań wskazują, że uczniowie szkół podstawowych w przeważającej większości
nie przejawiają problemów związanych z próbami przyjmowania narkotyków lub dopalaczy (SP klasy
4-6 100%, SP klasy 7-8 – 98%). Natomiast aż 18% starszych uczniów ma już za sobą inicjację
narkotykową (SPP - 5%).
Na pytanie: „Jak często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze?” uczniowie w większości
odpowiedzi deklarowali, że ten problem ich nie dotyczy. 100% uczniów klas 7-8 mając do czynienia
z tymi substancjami przyznało, że przyjmowało narkotyki lub dopalacze tylko raz w życiu. Niepokojący
jest fakt, iż wśród nich jest 38% uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy deklarują
codzienne przyjmowanie narkotyków.
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Substancje, które przyjmowały osoby deklarujące kontakt z narkotykami to głównie
marihuana (SP 7-8: 100%, SPP: 90%), a także haszysz i ekstazy (52% uczniów SPP).
Zdecydowana większość uczniów przyznaje, że nie wie czy łatwo jest kupić narkotyki
i dopalacze w ich środowisku.
Gminny Program ma na celu:
- ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych przez mieszkańców,
- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez redukcję dostępności do
substancji narkotycznych, zwłaszcza przez akcje edukacyjno-profilaktyczne w środowisku lokalnym,
- wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,
- wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania substancji psychoaktywnych,
- współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii,
- organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności
z grup podwyższonego ryzyka.
Zadania pomocnicze
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022 dostosowane są do aktualnych potrzeb lokalnych. Należą do nich:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych:
- współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, Policją, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wsparcie dla osób uczestniczących w programach leczenia uzależnienia;
- zamieszczanie na stronie internetowej gminy informacji o ośrodkach leczenia uzależnień od
narkomanii;
- dofinansowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencje w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe pomocy psychospołecznej
i prawnej:
- prowadzenie poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie przyczyn
sięgania po narkotyki oraz ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych używania narkotyków;
- szkolenia przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem uzależnień i przemocy
domowej;
- prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki narkotykowej poprzez rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych (broszur, ulotek);
- współpraca z Komisariatem Policji, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych:
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- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktycznych, działania
w zakresie edukacji i profilaktyki w szkołach zmierzające do uświadomienia skutków zażywania
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych skierowane do uczniów i ich rodziców;
- realizacja autorskich programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
- zakup materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do realizacji programów
profilaktycznych i profilaktyki środowiskowej;
- upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej tj. plakaty, ulotki, broszury;
- promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie przeciwdziałania
narkomanii (pogadanki, warsztaty, spektakle, itp.);
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form aktywnego spędzania
wolnego czasu poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób
dorosłych;
- podnoszenie kwalifikacji członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nowej Dębie poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty
udziału i dojazdu.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów narkomanii:
- dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemem uzależnień, podczas których realizowane będą programy profilaktycznoedukacyjne;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze przeciwdziałania narkomanii;
- wspieranie materialne podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką przeciwdziałania
narkomanii;
- wspieranie i inicjowanie działań związanych z patrolowaniem rejonów szkół i okolic przyszkolnych oraz
lokali gastronomicznych, pod kątem nielegalnej dystrybucji narkotyków.
Zamierzone efekty:
1. Zwiększenie
psychoaktywnych;

zaangażowania

społeczności

lokalnych

w zapobieganiu

używania

środków

2. Rozwój zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych;
4. Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii;
5. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych;
6. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych uwzględniających
problematykę zapobiegania narkomanii;
7. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód
zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów.
Sposoby
realizacji
zadań
ujętych
w Programie
dostosowane
są
do
potrzeb
i możliwości ich realizacji w gminie Nowa Dęba, w oparciu o posiadane zasoby. Źródłem finansowania
zadań Programu zgodnie z ustawą, są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe działania stanowią część
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, której cele w większości realizowane są
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Id: 8AACB494-6502-4894-A185-1D28905DE57E. Uchwalony

Strona 3

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez Referat Spraw
Komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy współpracy z instytucjami: Policją, Miejsko–
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej oraz placówkami oświatowymi.
DZIAŁANIA I PODZIAŁ ŚRODKÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2022
Lp.

Nazwa zadania

Działania

Kwota

Zwiększanie dostępności pomocy rehabilitacyjnej
i terapeutycznej
1.
Dofinansowanie do kosztów podróży
Dofinansowanie dla osób
3 500 zł
związanych z przejazdem na odbywaną
odbywających leczenie
terapię uzależnień w zamiejscowych
ośrodkach terapeutycznych, w tym szkolenia
i przejazd
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
2.
Promocja zdrowego stylu życia; w tym
Organizacja warsztatów
5 000 zł
organizacja ogólnodostępnych kampanii
i spektakli profilaktycznych
edukacyjnych
3.
Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej Podejmowanie działań
5 000 zł
narkomanii
o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla dzieci
i młodzieży.
Zakup materiałów
edukacyjnych.
Ogółem środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
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