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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2007 ROK

Do zadań własnych gminy należy, przeciwdziałanie narkomanii, które realizowane jest między
innymi przez działalność informacyjną, edukacyjną i zapobiegawczą, a także w zakresie ograniczania
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 ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Źródłem środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu są środki pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Diagnoza problemów wynikających z narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Skalę problemów określono w Raporcie z Badań Monitoringowych przeprowadzonych na zlecenie
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2004 roku przez firmę EKSTER.
Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na reprezentatywnej grupie losowej uczniów
w szkołach podstawowych (klasy VI), w gimnazjach (klasy III) i w szkole średniej (klasy II), 60%
młodzieży uważa narkomanię za najważniejsze zagrożenie społeczne. Taki pogląd podziela jedynie
26% dorosłych mieszkańców gminy.
Mimo, iż uczniowie dostrzegają problem zażywania narkotyków w swoim środowisku jako pojedyncze
przypadki, to jednak, co czwarty uczeń III klasy gimnazjum i II klasy szkoły średniej przyznaje się do
kontaktów ze środkami odurzającymi.
Ankietowani uczniowie mają przekonanie, że najłatwiej w narkotyki można się zaopatrzyć na
dyskotece, ale ich kupno w innych miejscach też nie stwarza trudności.
Wiedzę wśród młodzieży o narkotykach i skutkach ich działania, 65% badanych uczniów uważa za
niewystarczającą, odczuwając deficyt w tym zakresie.
Jedynie 28% uczniów rozmawia o narkotykach z rodzicami, 86% z nich stwierdza, że rodzice w ogóle
by nie pozwolili im na używanie narkotyków, zaś pozostałe 14% przyznaje, iż nie zna odpowiedzi na to
pytanie.
Cele i założenia Programu
1. Podniesienie wiedzy na temat problemów związanych z używaniem narkotyków i możliwości
zapobiegania temu zjawisku z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Zapobieganie używaniu narkotyków, zmniejszanie problemów z tym związanych oraz radzenie
sobie z już istniejącymi skutkami.
3. Budowa 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, działającymi na terenie gminy w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego.
2. Nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy z placówkami prowadzącymi 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 szczególności 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 i kampaniach uwzględniających problematykę
narkomanii, skierowanych do określonych grup docelowych.
5. Szkolenia grup zawodowych oraz osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące
problematykę narkomanii oraz wynikające z niej patologie.
III. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Udział w ogólnopolskim projekcie szkolenia zespołu osób do opracowania gminnej strategii
przeciwdziałania narkomanii przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.
2. Stworzenie koalicji społecznej złożonej z przedstawicieli lokalnych instytucji zaangażowanych
we wdrażanie strategii przeciwdziałania narkomanii.
3. Popieranie inicjatyw ograniczania szkód zdrowotnych u osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem oraz wspierania członków ich rodzin.
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 oraz Świetlicę Środowiskową.

