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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA 2008 ROK

Do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii, które realizowane jest między innymi
przez działalność informacyjną, edukacyjną i zapobiegawczą, a także przez ograniczanie szkód
zdrowotnych i społecznych.
Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który
uchwala Rada Gminy. Program ten stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Działania w zakresie określonym w Gminnym Programie inicjuje i realizuje Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień.
Źródłem środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu są środki, które pochodzą
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
DIAGNOZA PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH
CZERWIONKA-LESZCZYNY.
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Skalę problemów określa diagnoza sytuacji przedstawiona w projekcie Gminnej Strategii
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2008-2010,
opracowana w ramach współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Diagnozę oparto na wynikach badań przeprowadzonych metodą ankietową na grupie 335 uczniów
klasy VI szkoły podstawowej, 312 uczniów klasy II gimnazjum, 265 uczniów szkoły średniej,
44 słuchaczy studium policealnego i 50 osób dorosłych a także na podstawie danych, uzyskanych
z Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, Sądu Rejonowego w Rybniku, Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i Czerwionce-Leszczynach oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach.
Komisariat Policji w 2006 roku prowadził 24 postępowania przygotowawcze w zakresie posiadania
narkotyków oraz osiągania korzyści majątkowej za udzielanie ich innej osobie. Skonfiskowane środki
narkotyczne to marihuana(47,8g), haszysz(25,7g), amfetamina(5,8g). Ustalono 27 osób podejrzanych,
którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa, kierując oskarżenia do Sądu Rejonowego
w Rybniku.
Sąd Rejonowy w 2006 roku prowadził 32 postępowania dotyczące posiadania, udzielania bądź
zażywania narkotyków. Wobec 5 podejrzanych zastosowany został areszt tymczasowy
a wobec 7 osób prowadzony jest nadzór.
W Zakładach Opieki Zdrowotnej zdiagnozowano 13 osób ze zidentyfikowanym problem narkomanii
oraz 5 osób uzależnionych od leków. Wobec 15 osób prowadzone były leczenia, rehabilitacje lub
programy ograniczenia szkód zdrowotnych.
Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgłosiły się 4 osoby z problemem uzależnień od środków
odurzających. Prowadzono terapię 2 osób.

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można stwierdzić, że głównym powodem użycia
substancji psychoaktywnych wśród uczniów jest ciekawość, zaś u osób dorosłych powodem jest brak
zajęcia i niechęć do odstawania od grupy.
CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

1. Podnoszenie wiedzy na temat problemów związanych z używaniem narkotyków oraz
możliwości zapobiegania temu zjawisku z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Zmniejszanie problemów narkomanii oraz radzenie sobie z już istniejącymi skutkami
związanymi
z używaniu narkotyków.
3. Monitoring i ewaluacja projektu Gminnej Strategii Przeciwdziałania Narkomanii.
ZADANIA PROGRAMU.
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej.
1. Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
2. Wspieranie działań placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i programy ograniczania
szkód zdrowotnych związanych z narkomanią.
3. Udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad
psychospołecznych i prawnych dla osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w tym dla dzieci i młodzieży.
1. Prowadzenie informacji o szkodliwości środków i substancji, których używanie może
prowadzić do narkomanii, a także o narkomanii i jej skutkach.
2. Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i problematyki narkomanii dla lokalnych animatorów działań profilaktycznych.
3. Prowadzenie w ramach programów szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży
problematyki narkomanii z uwzględnieniem elementów profilaktyki.
4. Udział w regionalnych i ogólnopolskich akcjach, kampaniach i projektach dotyczących
problematyki narkomanii, skierowanych do określonych grup społecznych.
5. Szkolenia osób do realizacji zadań w zakresie problematyki narkomanii.
III. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Tworzenie koalicji złożonej z przedstawicieli lokalnych instytucji do wdrażania zadań ujętych
w projekcie Gminnej Strategii Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Popieranie inicjatyw ograniczania szkód zdrowotnych u osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem oraz wspierania członków ich rodzin.
3. Wspieranie działań ograniczających handel środkami narkotycznymi.
IV. Pomoc społeczna 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.
1. Wspieranie realizacji działań prowadzonych w tym zakresie przez Ośrodek Pomocy
Społecznej poprzez punkt konsultacyjny oraz świetlicę środowiskową.

