1
UCHWAŁA Nr IV/18/2011
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Lubiewo na rok 2011.
Na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U
z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm. oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Przyjąć Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na rok 2011
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubiewo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok 2011r. oraz podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubiewo
/ - / Henryk Hoppe
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii
podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest
niezbędne w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką narkomanii, które
należą do zadań własnych gmin. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci
gminnego programu uchwalonego przez Radę Gminy.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Lubiewo
Nr IV /18./2011
z dnia 31 stycznia 2011

PROGRAM
Przeciwdziałania Narkomanii

dla Gminy Lubiewo

na rok 2011
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Wstęp.
Podstawy prawne programu.
Cele programu.

Diagnoza lokalna.
1.Narkotyki w środowisku lokalnym

2.Dzieci i młodzież, a substancje psychoaktywne
3. Zachowania związane z zażywaniem narkotyków
Analiza bazy i zasobów.
Punkty konsultacyjne pomocy rodzinie ,,KROKUS” w Lubiewie
i w Bysławiu.
Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze.
Szkoły na terenie Gminy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Działania profilaktyczne w 2011r.
Harmonogram zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizatorzy Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Postanowienia końcowe.
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I. Wstęp.

NARKOTYK to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która
przyjęta przez człowieka, wpływa na działanie układu nerwowego, a przez to zaburza
jedną lub kilka funkcji organizmu. Efektem przyjmowania może być zależność
fizyczna i psychiczna oraz szkodliwe następstwa dla zdrowia fizycznego i
psychicznego.
Narkotyk może być przyjmowany do organizmu w różny sposób:
1. w iniekcji (dożylnie);
2. poprzez palenie, poprzez wcieranie;
3. doustnie (jedzenie, picie);
4. wąchanie (inhalacja).
Modele przyjmowania substancji psychoaktywnych
1. używanie eksperymentalne
2. używanie rekreacyjne
3. używanie okolicznościowo-sytuacyjne
4. używanie intensywne
5. używanie kompulsywne
Zespół uzależnienia
Zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, w którym zachowania
związane z używaniem substancji psychoaktywnych uzyskują wyraźną przewagę nad
innymi.
Narkotyki stają się podstawowym celem i motorem działania
1. Pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji psychoaktywnych
„głód”.
2. Trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem
substancji, jego rozpoczęcia, zakończenia i ilości.
3. Objawy

zespołu abstynencyjnego

typowego dla danej substancji po

przerwaniu lub zmniejszeniu jej ilości.
4. Stwierdzenie tolerancji (poprzednio stosowane dawki są niewystarczające).
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5. Zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności, zwiększona ilość czasu
poświęcanego

na

zdobywanie

lub

przyjmowanie

substancji

albo

na

odwracanie następstw jej działania.
6. Przyjmowanie substancji mimo wiedzy o jej szkodliwych następstwach
7. Zawężenia wzorców zachowań związanych z przyjmowanie substancji

GŁÓWNE PRZYCZYNY UŻYWANIA NARKOTYKÓW

1. chęć przeżywania „odmiennych stanów świadomości”;
2. ciekawość i moda;
3. chęć poprawienia nastroju, uzyskania lepszego samopoczucia;
4. ucieczka od codzienności, trosk, doznawanych trudności, frustracji czy stresu;
5. poszukiwanie „mocnych wrażeń”;
6. wpływ kolegów – środowiska – subkultury;
7. chęć bycia akceptowanym i uznawanym w grupie;
8. nadmierne odczuwanie lęku przed wyzwaniami i obowiązkami codziennego
życia;
9. brak wiary we własne siły, niska samoocena;
10. brak odpowiednich emocjonalnych, więzi rodzinnych;
11. z powodu trudności w szkole, na studiach i w pracy;
12. brak autorytetów (dom, szkoła, środowisko);
II. Podstawy prawne programu.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem obowiązkowo
uchwalanym przez Radę Gminy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,poz. 1485 z póżn. zm). Uchwalony
program uwzględnia kierunki działań gminy wynikające z Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010 oraz stanowi część składową
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy
w zakresie przeciwdziałania narkomanii należy w szczególności:
1. zwiększenie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i

dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

rehabilitacyjnej
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2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej

w

zakresie

rozwiązywania

problemów

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie
ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
III. Cele programu.
Cele ogólne to:
profilaktyka;
badania i monitoring.
Cele szczegółowe to:
1. Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania
zjawisku.
2. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji
odurzających wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży szczególnie grup podwyższonego ryzyka.
4. Wspieranie szkolnych działań profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży.
IV. Diagnoza lokalna
1. Narkotyki w środowisku lokalnym
Badania zostały przeprowadzone przez Studium Diagnozy i Profilaktyki wspólnie z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Temat narkotyków jest bliższy mężczyznom niż kobietom w gminie Lubiewo. Należy
jednak zaznaczyć, że większość mieszkańców gminy nigdy nie zażywała
narkotyków, a samo zdobycie narkotyków oceniają oni jako trudne, ale możliwe.
Zapytano respondentów, ile znają osób w swoim otoczeniu, które zażywają narkotyki.
70 kobiet w ogóle nie zna nikogo, kolejno 5 kobiet zna do 5 osób, 3 kobiety – do 10
osób, i tylko dwie – więcej niż 10. Jeśli chodzi o mężczyzn – 12 z nich nie zna
nikogo, ale już 7 mężczyzn zna do 5 osób,4 z nich więcej niż 10, a jeden zna do 10
osób.
Wspólne podliczenie odpowiedzi kobiet i mężczyzn wygląda następująco:

Zdecydowana większość (82%) nie zna nikogo, również 4% znających do 10 osób, i
8% znających więcej niż 10 osób to umiarkowany wynik. Można wnioskować, że
zażywanie narkotyków w gminie Lubiewo nie jest dość poważnych problemem
społecznym.
W badaniu tym interesowano się również, czy respondenci wiedzą, gdzie i u kogo
można kupić narkotyki. Podobnie jak w powyższym zestawieniu mężczyźni wykazali
się nieznacznie większą wiedzą, 3 badanych (15%) wie do kogo się udać w celu
zakupu narkotyków, natomiast zdecydowana większość kobiet – aż 94% nie wie,
gdzie należałoby się zgłosić.
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W ogólnym przekroju, większość mieszkańców gminy Lubiewo nie wie, gdzie można
zaopatrzyć się w narkotyki, natomiast wyraźnie trzeba zaznaczyć, że zdecydowanie
więcej mężczyzn niż kobiet zna takie miejsca, co zapewne jest też związane z tym,
że mężczyźni częściej po nie sięgają, o czym świadczą wyniki podsumowujące
następne pytanie: „Czy kiedykolwiek zażyłeś narkotyk?”. Aż 35% mężczyzn
przyznaje się do tego czynu, natomiast żadna kobieta nie odpowiedziała twierdząco
na to pytanie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że przyznanie się do używania
narkotyków (lub nawet do jednorazowej próby) jest w istocie przyznaniem się do
czynu karalnego w Polsce. Ponadto używanie narkotyków nie jest czymś
powszechnie akceptowanym, dlatego można by spodziewać się raczej niewielkiego
odsetka odpowiedzi twierdzących. Ogólna tendencja kształtuje się na umiarkowanym
poziomie, gdyż mniej niż co dziesiąty mieszkaniec gminy Lubiewo próbował już
narkotyków. Zdecydowana większość mieszkańców nie miała do czynienia z
narkotykami.

W tym miejscu warto odwołać się do sondażu Centrum Badania Opinii
Publicznej „Postawy Polaków wobec wybranych substancji psychoaktywnych” z
2007r. Spytano respondentów, czy kiedykolwiek próbowali narkotyków. Nieznacznie
mniej niż w przypadku gminy Lubiewo było odpowiedzi „tak” – jedynie 4% (w
stosunku do 7% naszych respondentów) Aż 96 % populacji w 2007 r. nie próbowało
narkotyków. Warto również zwrócić uwagę, że narkotyki używali głównie mężczyźni
(6%) i tylko 1% respondentek – podobnie jak w naszym badaniu mężczyźni sięgają
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po narkotyki częściej niż kobiety. Zapytaliśmy również o dostępność narkotyków w
środowisku lokalnym. Odpowiedzi na to pytanie wykazały niewielkie zróżnicowanie ze
względu na płeć. Dla mężczyzn zdobycie narkotyku wydaje się stosunkowo
łatwiejszym zadaniem.
Tabela 1. Dostępność narkotyków w środowisku lokalnym.
Kobiety

Mężczyźni

…
bardzo
trudno

8%

0

raczej trudno

22 %

20%

trudno, ale jak się zna
odpowiednie osoby, to
można

34 %

40%

raczej łatwo, nie
wymaga to dużego
wysiłku ani znajomości
łatwo, właściwie każdy
może nabyć

12 %

15%

0

5%

Czy uważasz, że w
Twoim otoczeniu nabyć
narkotyki jest

2. Dzieci i młodzież, a substancje psychoaktywne
Badanie miało na celu analizę stopnia używania substancji psychoaktywnych
przez dzieci i młodzież. Analiza dotyczyła rozpowszechnienia palenia papierosów,
picia alkoholu oraz zażywania narkotyków, a także okoliczności towarzyszących tym
zachowaniom i postaw wobec substancji psychoaktywnych. Nasilenie wymienionych
zjawisk w poszczególnych grupach wiekowych na terenie gminy Lubiewo ilustruje
poniższa tabela:

Tabela 2. Nasilenie określonych problemów społecznych w poszczególnych
grupach wiekowych.
Problem
społeczny

Szkoły Podstawowe

Gimnazjum

N

%

N

%

Picie alkoholu

10

26

89

79

Palenie
papierosów

5

16

41

37

11
Używanie
narkotyków

0

0

4

3,5

N – ilość badanych

Z otrzymanych rezultatów wynika, że wraz z wiekiem rośnie odsetek osób
sięgających po wybrane rodzaje substancji psychoaktywnych. Do picia alkoholu
przyznaje się 10 % uczniów szkół podstawowych oraz 79 % gimnazjalistów. Wyniki
są zgodne z najnowszymi sondażami publikowanymi przez CBOS, wskazującymi
alkohol jako środek psychoaktywny najbardziej rozpowszechniony wśród młodych
ludzi w porównaniu z papierosami i narkotykami. Znacznie rozpowszechnione w
gminie Lubiewo jest również palenie papierosów – w grupie uczniów szkół
gimnazjalnych wyniosło 37%. Rezultaty są zgodne z wynikami ogólnopolskich
sondaży, wskazującymi na spadek popularności papierosów w grupie młodzieży i
wzrost odsetka osób niepalących. W sondażu przeprowadzony w 2008 roku przez
KBPN jedynie 38% młodych ludzi zadeklarowało palenie papierosów. Wyniki badań
wskazują na niewielki odsetek młodych osób sięgających po substancje odurzające.
Badania prowadzone w Polsce co kilka lat wskazują na obniżanie się problemu
narkotykowego wśród młodych ludzi. Sondaż KBPN z 2008 roku określił ilość
młodych ludzi mających kontakty z narkotykami na poziomie 15%. Otrzymane wyniki
byłyby więc znacznie niższe niż te uzyskane w sondażach ogólnopolskich. W
następnej kolejności zostaną dokładnie przeanalizowane formy używania przez
młodych ludzi substancji psychoaktywnych oraz okoliczności, w jakich mają one
miejsce.

3. Zachowania związane z zażywaniem narkotyków
Przeprowadzone badania wykazują, że żaden uczeń szkół podstawowych nie
miał kontaktu z narkotykami, zaś zaledwie czterech uczniów gimnazjum (sami
chłopcy) mieli doświadczenia z zażywaniem substancji psychoaktywnych. W
przypadku gimnazjalistów wiek inicjacji narkotykowej wyniósł 14,5 lat. Na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić, że zjawisko zażywania narkotyków jest
marginalne wśród młodych osób w gminie Lubiewo.
Problem zażywania narkotyków przez młodych ludzi widoczny jest również
przy pytaniu o to, ile zna się osób zażywających narkotyki. W szkołach podstawowych
13,5% osób przyznało, że zna co najmniej jedną osobę używającą narkotyków. W
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szkołach gimnazjalnych w podobny sposób odpowiedziało 20% uczniów. Otrzymane
rezultaty mogą potwierdzać informacje, że wraz ze wzrostem wieku młodzieży
problem narkotykowy staje się coraz bardziej rozpowszechniony. Przedstawione
wyniki sugerują, że w gminie Lubiewo jest on bardziej nasilony wśród uczniów
uczęszczających do szkół gimnazjalnych.

Jeżeli chodzi o dostęp do narkotyków wśród dzieci i młodzieży uczącej
się, na poziomie szkoły podstawowej zaledwie 5% uczniów twierdzi, że zakup
narkotyków byłby dla nich raczej łatwy. Opinia ta nie zwiększa się wraz z wiekiem – w
gimnazjum również w ten sposób odpowiedziało 5% nastolatków, choć wśród
gimnazjalistów 4% badanych stwierdziło, że zakup narkotyków byłby dla nich łatwy.
Podobnie jak miało to miejsce w przypadku alkoholu, dla uczniów szkół
gimnazjalnych zakup substancji odurzających jest łatwiejszym zadaniem niż dla
uczniów szkół podstawowych, którzy w większości określili je jako bardzo trudne.
Najliczniejszy odsetek uczniów z gimnazjum wskazywał jednak, że narkotyki
jest trudno kupić, jednak w sytuacji znajomości określonych osób jest to jak
najbardziej możliwe. Zapytaliśmy również badanych, czy wiedzą, u kogo kupić
narkotyki. Twierdząco odpowiedziało na to pytanie 8% uczniów szkół podstawowych
oraz 18% gimnazjalistów, co stanowiło dwukrotnie wyższy wynik niż w szkołach
podstawowych.
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Tabela 3. Dostępność narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży.

Bardzo trudno

66%

53%

Trudno

8%

14%

Trudno, ale jak się zna
odpowiednie osoby to
można

8%

20%

Raczej łatwo

5%

5%

Łatwo

0%

4%

Zapytano młodych ludzi o okoliczności pierwszego kontaktu z narkotykami.
Wśród uczniów szkół podstawowych żadna osoba nie miała nigdy kontaktu z
narkotykami. Spośród czterech gimnazjalistów przyznających się do kontaktu z
narkotykami, tylko dwie osoby udzielały odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania
dotyczące zażywania narkotyków. Dwie osoby z gimnazjum, które przyznały się do
zażywania narkotyków, wskazały na boisko szkolne oraz spotkanie ze znajomymi
jako miejsca pierwszego kontaktu z narkotykami. Uczniowie pytani byli również o
przebywanie pod wpływem narkotyków na terenie szkoły. Przyznało się do tego
jeden z uczniów gimnazjum, a zaprzeczył drugi. Jeżeli chodzi o inicjatywę
pierwszego kontaktu z narkotykami, obu uczniów gimnazjum namówili do zażycia
narkotyku znajomi. Gimnazjaliści ci odurzają się jedynie marihuaną, z tym, że jeden
robi to okazjonalnie mniej niż pół roku, a drugi spróbował tylko raz. Fakt, że tylko
czterech uczniów w grupie badanych miał kontakt z narkotykami, wskazuje, że
problem z narkotykami jest nie jest poważny wśród młodych mieszkańców gminy
Lubiewo. Zastanawiający jest jednak dość wysoko odsetek osób, które znają osoby
odurzające się narkotykami w swoim najbliższym otoczeniu.

Pozytywną informacją uzyskaną podczas badania są deklaracje większości
uczniów, że nie sięgnęliby po narkotyki, nawet gdyby zdarzyła się ku temu okazja. W
ten sposób odpowiadało 92% uczniów szkół podstawowych, 93,5% uczniów
gimnazjów. Informacje te mogą świadczyć o wzroście świadomości związanej ze
szkodliwością narkotyków oraz konsekwencjami ich zażywania wśród młodych ludzi.
Uczniowie zostali również poproszeni o ocenę wiedzy i postaw swoich rodziców
wobec narkotyków. W przeważającej części młodzi ludzie w gimnazjum ocenili
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wiedzę swoich rodziców o narkotykach jako średnią, odpowiedziało tak 49,5%
gimnazjalistów. Interesujący jest fakt, że uczniowie szkół podstawowych w 49%
uznali, że ich rodzice nie posiadają żadnej wiedzy w kwestii narkotyków. Być może
niewielkie nasilenie problemu zażywania narkotyków w tej grupie wiekowej sprawia,
że rodzice nie interesują się tym zagadnieniem bądź też takie sprawiają wrażenie
wobec własnych dzieci.

W przypadku pytania o reakcję rodziców na zażywanie narkotyków przez
własne dzieci, większość uczniów wskazywała odpowiedzi sugerujące aktywną
postawę krytyczną wobec takiego faktu i próbę znalezienia rozwiązania. Bardzo
niewielki odsetek młodych ludzi był przekonany, że ich rodzice nie zareagowaliby na
zażywanie prze nich narkotyków bądź też łatwo pogodzili się z takim faktem.
Negatywne reakcje rodziców wobec zjawiska zażywania narkotyków przez dzieci
mogą stanowić pozytywne modele dla młodych ludzi, kształtujące w nich właściwe
postawy wobec substancji odurzających. Problemem jednak okazuje się umiejętność
dostrzegania stanu dzieci przez rodziców, kiedy znajdują się one pod wpływem
narkotyków. Uczniowie pytani
substancji

odurzających,

o reakcję

rodziców

na

zażycie

przez

nich

najczęściej udzielili wszyscy gimnazjaliści, którzy mieli

kontakt z narkotykami. Zestawienie wyników dla tego zagadnienia przedstawione
zostało w tabeli.
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Tabela 4. Postawy rodziców wobec zażywania narkotyków w oczach uczniów.
Jak myślisz, jak
zareagowaliby
Twoi rodzice,
gdyby
dowiedzieli się,
że zażywasz
narkotyki?

Szkoły
podstawowe

Gimnazjum

Ukarali

44%

32%

Próbowali
pomóc
znaleźć
przyczynę

36%

48%

Pokrzyczeli
„odpuścili”

6%

2%

Zmartwiliby się

11%

17%

Nic by nie zrobili

3%

1%

Z danych przekazanych przez Posterunek Policji w Bysławiu wynika że:
w 2006r.
 zatrzymano trzy osoby dorosłe zajmujące się dystrybucją narkotyków,
 udowodniono popełnienie 31 czynów z ustawy o narkomanii,
 udowodniono popełnienie 21 czynów rozprowadzania środków odurzających,
 udowodniono popełnienie 10 czynów posiadania środków odurzających
W 2007r.
odnotowano dwa przypadki łamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
tj. posiadania środków odurzających. W szkołach prowadzono ankiety odnośnie
narkotyków, które wskazują na zainteresowanie młodzieży różnymi postaciami
narkotyków.
W 2008r.
odnotowano jedno przestępstwo związane z narkotykami.
W 2009r.
Odnotowano dwa przestępstwa związane z narkotykami.
W 2010r.
Odnotowano jeden przypadek posiadania środków odurzających
Analizując powyższe wyniki i dane z Posterunku Policji można wysunąć wnioski,
że problem związany z narkotykami nie jest problemem rozpowszechnionym na dużą
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skalę ale należy stosować profilaktykę oraz przekazywać informację dla rodziców,
dzieci i młodzieży o zagrożeniach związanych z przyjmowaniem narkotyków.

V. Analiza bazy i zasobów.
1. Punkty konsultacyjne pomocy rodzinie ,,KROKUS” w Lubiewie i w Bysławiu.
2. Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze.
3. Świetlica środowiskowa w Suchej.
4. Szkoły na terenie Gminy.
5. Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubiewie z filią w Bysławiu.
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Przychodnią Zdrowia w Lubiewie
i w Bysławiu.
Wyżej wymieniona baza realizuje zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz narkomanii.

VI. Działania profilaktyczne w 2011 r.
Działania profilaktyczne są

bardzo mocno powiązane z działalnością opisaną

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

na rok 2011
Do zadań, których realizacja ma przeciwdziałać uzależnieniom od narkotyków
należy:
1. Działalność terapeutyczna, prawna dla osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniami.
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez:
a) prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie w Lubiewie i Bysławiu,
b) finansowanie specjalisty terapii uzależnień oraz psychologa.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej poprzez:
a) wsparcie psychologiczne dla członków rodzin,
b) prowadzenie programów profilaktycznych dla rodziców, dzieci i
młodzieży,
c) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej

w

zakresie

rozwiązywania

problemów

narkomanii,
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w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów,
a) realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych
i gimnazjach uwzględniających problematykę narkomanii,
b) prowadzenie warsztatów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli
i pedagogów oraz członków gminnej komisji,
c) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych
informujących o szkodliwości środków i substancji.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,.
współpraca ze Stowarzyszeniem Koła Gospodyń Wiejskich w zakresie
realizacji programów profilaktycznych.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych

ubóstwem

i

wykluczeniem

społecznym

i

integrowanie

ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
udzielanie pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom
uzależnionym i ich rodzinom.

VII. Harmonogram zadań z zakresu Przeciwdziałaniu Narkomanii
w roku 2011.
Lp.

Zadania

Kwota
w zł

1.

Realizacja

1500,00

programów
profilaktycznych
w Zespole Szkół
w Bysławiu

2.

Realizacja

1500,00

programów
profilaktycznych
w Zespole Szkół
w Lubiewie.

3.

Realizacja

1200,00
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szkoleń

dla

nauczycieli

i

rodziców

i

członków
gminnej komisji.

4.

Zakup

800,00

materiałów
informacyjnych
Razem

5000,00

VIII. Realizatorzy Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.
1) Rada Gminy Lubiewo,

2) Wójt Gminy Lubiewo,
3) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) Placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy,
7) Biblioteka Publiczna w Lubiewie z filią w Bysławiu,
8) Komisariat Policji oraz sąd i prokuratura,
9) Środki masowego przekazu,
10) Organizacje pozarządowe,
11) Parafie na terenie gminy Lubiewo,
12) Służba Zdrowia.
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IX. Postanowienia końcowe.
1. Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
ma ścisły związek z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo
na rok 2011
2. Finansowanie Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbywać się będzie
z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
3. Wójt Gminy składa każdego roku sprawozdanie Radzie Gminy z wykonania
programu.
Przewodniczący Rady Gminy
Lubiewo
/ - / Henryk Hoppe
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