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Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 3 marca 2009 roku

PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
DLA GMINY PYZDRY
na rok 2009

I Wstęp
Ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie instytucji, jak i obywateli
gminy

i

miasta

Pyzdry

wywarło

upowszechnienie

się

reguł

gospodarki

wolnorynkowej. Intensywne przemiany minionej dekady spowodowały pojawienie
się także w naszej gminie nowych problemów społecznych, a wśród nich zjawiska
zażywania narkotyków.
Analizując literaturę z zakresu profilaktyki uzależnień można stwierdzić,
iż minął czas, kiedy zażywanie narkotyków miało swoje podłoże ideologiczne
(ideologie hippisowskie), czy później w latach osiemdziesiątych, gdy sięgano po nie
dla ich właściwości psychoaktywnych. Obecnie narkotyki stają się elementem
kultury młodzieżowej, która już dawno zasymilowała alkohol. Obecnie mamy do
czynienia bardziej ze współwystępowaniem napojów alkoholowych i narkotyków
w wzorach konsumpcji, niż z modelem ,.,konkurencji'' tych substancji.
Mając

świadomość

traktowania

zjawiska

narkomanii

jako

zjawiska

dotyczącego całego społeczeństwa, a tym samym i naszej gminy, znając również
szkodliwość substancji i niepożądane zjawiska społeczne jakie ze sobą niesie
podjęliśmy

działania

profilaktyczne

przeciwdziałające

zagrożeniu,

których

wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne.
Tworzeniu Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii towarzyszyło
przekonanie, że podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie wzrostowi
i rozprzestrzenianiu się problemu zażywanie narkotyków przez działalność
wychowawczą, edukacyjną i informacyjną.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 opracowany został
zgodnie z treścią Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz
założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

II Opis zjawiska na podstawie diagnozy
Na podstawie analizy powszechnych badań oraz rozpoznania
profilaktycznej strategii środowiskowej i lokalnych możliwości, dokonanego
w 2007 r. ocenia się, iż:


kontakt młodzieży gimnazjalnej z narkotykami rozpoczyna się w wieku około
13 lat, młodzież zażywa narkotyki eksperymentalnie,



wszystkie badane osoby miały kontakt z narkotykami w przedziale 1-2 razy
w życiu,



narkotyki spożywane są przez gimnazjalistów na dyskotekach



młodzież eksperymentuje łącząc tabletki z alkoholem i odurzając się
substancjami wziewnymi,



tylko
o

połowa

respondentów

niebezpieczeństwie

dla

życia

wśród
oraz

młodzieży
zdrowia

jest
używając

przekonana
substancji

psychoaktywnych, 10% to ci, którzy udzielili odpowiedzi, iż nie wiedzą czy
jest to zagrożenie dla ich zdrowia


osoby dorosłe biorące udział w badaniach plasują problem narkomanii na
ósmej pozycji wśród czternastu ważnych problemów społecznych



odpowiedzialnymi za zajmowanie się problemami narkomanii wśród
młodzieży według dorosłych respondentów są rodzice i szkoła, a także kościół,
policja i służba zdrowia



narkomanów należy leczyć i otaczać opieką



w środowisku ludzi dorosłych najbardziej rozpowszechnionymi substancjami
są leki uspokajające i nasenne



młodzież szkół ponadgimnazjalnych ucząca się poza miejscem zamieszkania
ma łatwy dostęp do narkotyków.

III Zdiagnozowane obszary problemowe

PROBLEM

SKUTEK

Drzewo problemów

Dezintegracja
rodziny

Wzrost przestępczości
związanej z zażywaniem
narkotyków (posiadanie,
handel, wymuszenia)

Eksperymentalne zażywanie narkotyków
przez młodzież i małe zaangażowanie
społeczności w zapobieganiu zjawiska

Mała wrażliwość społeczna
wobec zjawiska
zażywania narkotyków

PRZYCZYNY

Problemy
wychowawcze
w szkole i trudności
w nauce

Niezaspokojenie
podstawowych
potrzeb psychicznych
w rodzinie

Liczne ważne problemy
społeczne w lokalnej
społeczności

Mała proporcjonalnie
liczba osób zaangażowanych
w działania profilaktyczne

Niska świadomość
społeczeństwa – zwłaszcza
rodziców i nauczycieli
na temat istniejących
problemów związanych
z narkotykami

Ciekawość nowych
rzeczy i nowych
doświadczeń
wśród młodzieży

Wpływ grupy i chęć
naśladownictwa,
negatywne autorytety
idoli młodzieżowych

IV Definicja
Narkomanii:

celów

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Drzewo celów:
Cel ogólny

Zmniejszenie liczby eksperymentujących z narkotykami
i zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej
w problem zażywania narkotyków przez młodzież

Cel szczegółowy nr 1
Rzetelna edukacja
uczniów w szkołach

Działanie
Prowadzenie świetlic
socjoterapeutycznych
w szkołach
podstawowych
Czas realizacji
9 miesięcy

Cel szczegółowy nr 2
Udzielanie pomocy i
wsparcia osobom
borykającym sie z
problemami uzależnień
od narkotyków
Działanie
Działalność punktu
konsultacyjnego

Czas realizacji
12 miesięcy

V Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Działania informacyjne, edukacyjne, o charakterze interwencji kryzysowej,
zmian prawa lokalnego.
2. Rozwijanie różnych form pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, udzielanie porad
i konsultacji specjalistycznych, organizowanie zajęć o charakterze
terapeutycznym

3. Działania nastawione na kreowanie wśród młodzieży wolnego od uzależnień
stylu życia: organizowanie akcji środowiskowych promujących zdrowie,
organizowanie grupowych zajęć o charakterze rozwojowym stanowiących
alternatywę dla używania środków odurzających m. in. praca liderów
młodzieżowych i wsparcie dla dorosłych opiekunów liderów.
4. Edukacja dorosłych ( działania informacyjne, materiały informacyjne)
5. Programy specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców: udzielanie porad
i konsultacji specjalistycznych, organizowanie zajęć grupowych o charakterze
psychoedukacyjnym i terapeutycznym dla rodzin niewydolnych wychowawczo
oraz
rodzin
zagrożonych
uzależnieniem,
prowadzenie
działań
interwencyjno-mediacyjnych w sytuacji kryzysów w rodzinie.
Aby przedstawiony Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii mógł być
efektywnie i fachowo realizowany należy do jego realizacji założyć współpracę z:
1. Instytucjami Centralnymi:
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
2. Instytucjami Wojewódzkimi:
- Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego d/s Uzależnień.
3. Instytucjami i podmiotami Gminy Pyzdry:
- Policją,
-Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Szkołami Podstawowymi i Gimnazjum,
- Służbą Zdrowia,
- Poradnią Psychologiczną i Pedagogiczną we Wrześni.
4. Instytucjami i podmiotami Gminy i Powiatu Września:
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
5. Prokuraturą Rejonową w Słupcy i Wrześni, Sądem Rejonowym w Słupcy
i Wrześni,
Kuratorami zawodowymi i społecznymi i innymi instytucjami zajmującymi się
profilaktyką zapobieganiem narkomanii.

VI Monitoring i ewaluacja
Stały monitoring nad realizacją programu będzie prowadził przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Placówki,

realizujące

Gminny

Program

Przeciwdziałania

Narkomanii,

są

zobowiązane do złożenia sprawozdania z ich przebiegu podjętych działań
i osiągniętych rezultatów.

Preliminarz
kosztów wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
w gminie Pyzdry w 2009 roku
1. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych”
a) Samorządowe Szkoły Podstawowe w Lisewie, Wrąbczynkowskich Holendrach,
Górnych Grądach, Pietrzykowie, Pyzdrach
(2 godziny tygodniowo w każdej szkole,
5 wychowawców x 9 m-cy x 350/ .................................................. 15.750 zł
b) Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach (1 grupa po 1 godz.
tygodniowo, 1 wychowawca / 9 m-cy x 150 zł) ................................. 1.350 zł
1. Materiały papiernicze, biurowe
oraz organizacja imprez okolicznościowych ..................................... 3.500 zł
d) Ubezpieczenie sprzętu RTV ................................................................

300 zł

2. Koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego:
- zakup materiałów biurowych ...........................................................

200 zł

3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych ........................................................................... 1.000 zł
4. Realizacja profilaktycznych programów środowiskowych .................... 2.000 zł
Razem: 24.100 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/ - / Mieczysław Podlewski

