UCHWAŁA NR XXX/233/2017
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2017-2020
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r.
poz.1875), art. 10 ust.2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017r.
poz. 783 z późn. zm.)
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
uchwala:
§ 1. Przyjąć Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017-2020
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Tadeusz Lazarek
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/233/2017
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 listopada 2017 r.
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ NA
LATA 2017- 2020
DIAGNOZA
CELE PROGRAMU:
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017 – 2020 zwany dalej
„Gminnym
Programem”
został
opracowany
w oparciu
o art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 783) w związku z art. 18 ust
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017. poz. 1875). Gminny
Program stanowi część Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020
przyjętej
Uchwałą
Rady
Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Nr
IX/37/2011
z dnia 14 czerwca 2011r.i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
DIAGNOZA
W maju bieżącego roku na zlecenie Gminy Goczałkowice-Zdrój została przeprowadzona diagnoza
lokalnych zagrożeń społecznych wśród różnych grup (dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców oraz
sprzedawców). Istotą przeprowadzonego badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych
problemów społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz zjawiska przemocy.
Diagnozę na terenie Gminy rozpoczęto od przeprowadzenia badań wśród uczniów oraz dorosłych
mieszkańców. Zostały one wykonane zgodnie z metodologią ilościową za pomocą metody PAPI (wywiad
bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety. Wykorzystana technika badawcza opierała się na
bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami przy wykorzystaniu narzędzia badawczego,
jakim był kwestionariusz ankiety. W ten sposób przebadano dorosłych mieszkańców. W przypadku uczniów
zastosowano badanie ankietowe za pomocą ankiety internetowej (CAWI). Przed przystąpieniem do
ankietowania dzieci i młodzieży szkolnej za każdym razem uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej.
W badaniu wzięło udział 411 osób. W tym 100 osób- dorośli mieszkańcy, 101 osób-uczniowie szkoły
podstawowej, 199 osób-uczniowie gimnazjum oraz 11 sprzedawców.
Przeprowadzenie badania oraz analiza zebranych ankiet umożliwiła rozpoznanie sytuacji dorosłych
mieszkańców, ich opinie i postawy względem wybranych zjawisk i zagrożeń społecznych. Zapoznanie się
z problemami uczniów, szczególnie ich postaw i doświadczeń związanych z wybranymi zagrożeniami
społecznymi oraz uzależnieniami. Zaznajomienie się z doświadczeniami sprzedawców alkoholu na temat
wybranych zjawisk, szczególnie związanych z problemem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy oraz
przemocy.
Na podstawie wniosków i rekomendacji przedstawionych w diagnozie działania profilaktyczne na
terenie gminy powinny mieć charakter długofalowy i różnorodny. Nie powinny one ograniczać się jedynie do
środowiska szkoły – uczniów, nauczycieli, ponieważ przyniosą wówczas znacznie mniejsze efekty.
Zdecydowanie korzystniejszym działaniem jest edukowanie mieszkańców poprzez różnego rodzaju akcje
ulotkowe lub plakatowe oraz kierowanie działań dla młodszych uczniów w celu kształtowania prawidłowych
postaw oraz świadomości względem istniejących zagrożeń społecznych.
Istotne jest kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Gminy,
które obejmują wszystkie grupy mieszkańców. Skuteczne rozwiązywanie problemów między innymi
narkomanii i dopalaczy zależy nie tylko od podmiotów i instytucji, które działają w tym zakresie lecz także
od społeczności lokalnej. Planowane działania powinny polegać na dostarczeniu informacji o możliwych
formach poszukiwania pomocy oraz funkcjonujących w tym zakresie instytucjach.
Szczególną uwagę należało by zwrócić na wsparcie kadry pracującej w instytucjach pomocowych,
szczególnie w zakresie rozwijania nowoczesnych form pomocy.
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Inną formą działań korzystnie wpływających na poprawę skuteczności i efektywności prowadzonych
działań profilaktycznych jest inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi
w obszarze uzależnień. Rekomendowane jest także angażowanie tych podmiotów w prowadzenie kampanii
społecznej i działalności edukacyjne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.
CELE PROGRAMU:
1. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez uświadamianie
o zagrożeniach i skutkach używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczających dostęp do tych
substancji poprzez pracę w środowisku lokalnym.
2. Dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (m.in. nauczycielom, pedagogom szkolnym,
rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią, agresją rówieśniczą i przemocą oraz
informowanie o dostępnych formach pomocy.
3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz walka
i środki psychoaktywne nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia.

z przekonaniem,

że

alkohol

4. Eliminowanie nowych okoliczności sprzyjających sięganiu po środki psychoaktywne
przeciwdziałanie obniżaniu inicjacji niekorzystnych i ryzykowanych zachowań dzieci i młodzieży.

oraz

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
PODMIOTY WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Placówki oświatowe.
4. Gminny Ośrodek Kultury
5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
GRUPA DOCELOWA
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Goczałkowice-Zdrój, a w szczególności młodzież
szkolna, rodziny osób dotkniętych problemem narkomanii, osoby uzależnione od środków
psychoaktywnych oraz przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień.
Podczas planowania a następnie realizowania działań profilaktycznych szczególna uwaga kierowana jest
na dzieci i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy realizują działania
prewencyjne, dotyczące zapobieganiu problemom społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki,
zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty.

Cel szczegółowy
I
Edukacja publiczna
w zakresie
przeciwdziałania
narkomanii.

Zadanie
1.Doskonalenie zawodowe
przedstawicieli różnych grup
zawodowych w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
2.Organizowanie i wspieranie
przedsięwzięć edukacyjnoinformacyjnych w zakresie
problematyki przeciwdziałania
narkomanii.
1.Współdziałanie z podmiotami
realizującymi zadania na rzecz
upowszechnienia wiedzy na temat
skutków stosowania środków
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Wskaźnik realizacji celu
·Liczba szkoleń,
konferencji dla
przedstawicieli różnych
grup zawodowych
·Liczba uczestników
szkoleń, konferencji
·Grupy zawodowe
uczestników szkoleń
konferencji w zakresie
przeciwdziałania
narkomanii

Termin
Cały rok
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psychoaktywnych.

II
Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych
od narkotyków i osób
zagrożonych
uzależnieniem.

III
Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy narkomanii,
pomocy
psychospołecznej
i prawnej;
IV
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej oraz
szkoleniowej dla
dzieci i młodzieży
w zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii.

1.Działania wspierające dla osób
uzależnionych od narkotyków
(zwrot kosztów przejazdu do
ośrodków leczenia uzależnień,
punktów konsultacyjnych).
2.Prowadzenie działań o charakterze
edukacyjnym dla rodziców poprzez
dostarczenie informacji w postaci
ulotek, broszur o substancjach
psychoaktywnych i uzależnieniu.

1.Integracja ze środowiskiem
lokalnym z wykorzystaniem pracy
socjalnej.
2.Konsultacje i porady
u psychologa.

1.Udział w ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych
związanych z problematyką
narkotykową i rozwiązywaniem
problemów społecznych związanych
z uzależnieniami
2.Dofinansowanie spektakli dla
dzieci i młodzieży o tematyce
związanej przeciwdziałania
narkomanii, agresji rówieśniczej ,
przemocy .

·Liczba osób
korzystających
·Liczba zakupionych
materiałów edukacyjnych

Cały rok

·Liczba osób
·Liczba konsultacji i porad

Cały rok

·Liczba ogólnopolskich
kampanii w których wzięła
udział Gmina
·Liczba udzielonych
dofinansowań
·Liczba zorganizowanych
festynów, wycieczek

Cały rok

3.Dofinansowywanie szkoleń
i kursów specjalistycznych
z zakresu tematyki narkotykowej dla
kadry pedagogicznej z terenu
Gminy.
4.Promowanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu poprzez
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imprezy
o charakterze rozrywkowym
(festyny, wycieczki krajoznawcze),
sportowym itp. dla dzieci
i młodzieży, których celem jest
propagowanie zdrowego trybu życia
wolnego od narkotyków, środków
psychoaktywnych oraz używek .
5.Dofinansowanie form czynnego
wypoczynku : rajdy, wycieczki,
festyny.
V
Wspomaganie
instytucji,
stowarzyszeń,
organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych, służących
rozwiązywaniu
problemów
narkomanii.
VI
Pomoc społeczna
osobom
uzależnionym
i rodzinom osób
uzależnionych
dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem
społecznym oraz
integrowanie ze
środowiskiem
lokalnym tych osób
z wykorzystaniem
pracy socjalnej
i kontraktu
socjalnego.

1.Wspieranie działalności
stowarzyszeń przeciwdziałających
narkomanii, propagujących
zdrowy styl życia.

·Liczba wspartych
organizacji
·Liczba przeprowadzonych kontroli

Cały rok

·Liczba
rozprowadzonych
plakatów, ulotek i broszur
·Liczba osób
korzystających z pomocy
psychologa i terapeuty

Cały rok

2. Nawiązanie współpracy z policją
w celu prowadzenia wspólnych
działań profilaktycznych m.in.
poprzez kontrolę miejsc narażonych
na działalność dealerów
narkotykowych, głównie szkół.
1.Rozpowszechnianie wiedzy
( plakaty, ulotki, broszury)
o możliwościach i procedurze
administracyjno-prawnej kierowania
osób uzależnionych na leczenie.
2.Zwiększenie dostępności
i skuteczności zorganizowanych
form pomocy psychologicznej
i terapeutycznej dla członków
rodzin, w których występuje
problem uzależnienia od
narkotyków poprzez nawiązanie
współpracy z psychologiem,
terapeutą.

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA
Zadania wynikające z Gminnego Programu realizowane będą z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój,
oraz ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków będzie
uwzględniana w uchwale budżetowej na dany rok.
MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU
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Monitorowanie stanu problemów narkotykowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój będzie
odbywało się poprzez:
- zbieranie danych statystycznych
- prowadzenie badań ankietowych dotyczących skali zjawiska (szkoła, Policja, OPS)
- analizę uzyskanych danych, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawuje nadzór nad realizacją
i podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Gminnego

Programu

Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju i przedstawia Wójtowi Gminy
i Radzie Gminy – do dnia 31 marca roku następującego po każdym roku realizacji programu.
Wykonywanie zadań wynikających z programu będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Goczałkowicach-Zdroju oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
REALIZATORZY PROGRAMU:
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowice-Zdrój,

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Tadeusz Lazarek
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