
UCHWAŁA NR XLII/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata      
2017 - 2018”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) w związku z art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii               
(Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017 - 2018" 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/334/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 23 listopada 2017 r.

Gminny programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017 - 2018

Wprowadzenie

Gminny program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017 - 2018 stanowi element Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 - 2020. Jego głównym celem jest 
ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych,   w obszarze 
profilaktyki zapobieganie używania wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych, szczególności przez dzieci 
i młodzież.

Program uwzględnia rekomendację zawarte w następujących dokumentach krajowych:

1) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783);

2) Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020;

3) Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2017.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeciwdziałanie narkomanii 
realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej 
i zdrowotnej, a w szczególności:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną;

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których 
używanie może prowadzić do narkomanii;

6) nadzór nad substancjami roślin, których używanie może prowadzić do narkomanii;

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem;

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

c) 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 opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;

d) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii;

e) pomoc społeczną 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.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020 zawiera cel operacyjny nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 
zachowaniami ryzykownymi. W założeniach tegoż programu przedstawiony jest katalog działań przewidzianych 
do realizacji w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gmina zamierza realizować 
przedstawione w programie zadania, odpowiadające swym zakresem potrzebom i oczekiwaniom.
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Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii bedą realizowane poprzez szeroko pojętą profilaktykę 
i edukację, terapię i rehabilitację oraz ograniczenie podaży i interwencję. Istotą programu jest pomoc, czyli 
skoordynowane działania pomocowe wszystkim zagrożonym i minimalizowanie skutków narkomanii. 
Profilaktyka, która koncentruje się na wspieraniu czynników chroniących (rodzina, szkoła, możliwości 
rozwijania zainteresowań, uprawiania sportu i zdrowego stylu życia). Przeciwdziałaniu, które opiera się na 
edukacji, uświadamianiu i wskazywaniu alternatywnych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną, 
konfliktową, na wskazywaniu, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję.

Program jest skoordynowany z działaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych Gminy Gogolin. Jego realizacja oparta jest na podobnych źródłach finansowania, 
zasobach ludzkich i instytucjonalnych, jakimi dysponuje Gmina Gogolin. Wyznacza sie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gogolinie na głównego realizatora i koordynatora programu.

Rozdział 1.
Diagnoza

Narkomania zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  to stałe lub okresowe 
używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od 
nich.

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie udzielił pomocy dwóm osobom uzależnionym od narkotyków 
( 2 rodziny). Wskaźnik ten utrzymuje sie od kilku lat na tym samym poziomie, nie ma tendencji zwyżkowej.

Na podstawie diagnozy skali zajwiska spożywania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych 
substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży dla Zespołu Szkół w Gogolinie przeprowadzonej w 2016 r. 
wskazuje się na zdecydowanie niższy niż w całym kraju poziom zażywania przez uczniów gimnazjum  substancji 
psychoaktywnych. Dwukrotnie mniej gimnazjalistów  zażywa marihuanę oraz leki. Niższy jest również odetek 
zażywających narkotyki tzw. twarde, jak heroina i kokaina. Natomiast badani licealiści nie wyróżniali się pod 
wzgledem stopnia zażywania substancji psychoaktywnych od populacji ogólnopolskiej uczniów liceów 
ogólnokształcących. Odsetek licealistów próbujących marihuany lub haszyszu w ciągu całego życia wyniósł 
w badanej grupie 29 %. W populacji generalnej licealistów w Polsce wynosi on 37 %. W badanej grupie 12 % 
zażyło w życiu substancje wziewne (wobec 6 % w populacji generalnej). Wyższe są w niej również (o 2 punkty 
procentowe) odsetki zażywajacych leki oraz alkohol z tabletkami.

Rozdział 2.
Cele Programu

1. Głównym celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania 
narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców oraz 
prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki oraz działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

2. Cele szczegółowe:

1) poszerzanie wiedzy i umiejętności realizatorów programu;

2) podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie problemu narkotykowego i związanych z nim 
zagrożeń;

3) ochrona rodzin poprzez profilaktykę uniwersalną i selektywną;

4) wspieranie osób i rodzin poprzez profilaktykę wskazujacą, terapię,  pomoc społeczną i poradnictwo 
psychologiczne;

5) wspieranie realizacji programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji;

6) wspieranie inicjatyw, które mają na celu obniżenie inicjacji narkotykowej dzieci i młodzieży;

7) wspieranie i rozwijanie wszelkich działań, które ograniczają podaż substancji psychoaktywnych w środowisku 
lokalnym;

Rozdział 3.
Zadania Programu

Przeciwdziałanie narkomanii w ramach gminnego programu obejmuje następujące zadania:
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1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem;

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 opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii;

5) 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.

Rozdział 4.
Adresaci Programu

Adresatami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są:

1) mieszkańcy Gminy Gogolin w zakresie profilaktyki uniwersalnej;

2) dzieci, młodzież, rodzice i opiekunowie w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej;

3) osoby i rodziny bezpośrednio dotknięte problemem narkomanii i zagrożone problemem uzależnienia;

4) przedstawiciele instytucji i służb realizujących gminny program przeciwdziałania narkomanii w zakresie 
poszerzania wiedzy i umiejętności.

Rozdział 5.
Realizatorzy Programu

1. Realizatorami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są:

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie;

2) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Urząd Miejski w Gogolinie;

4) placówki oświatowe, kulturalne i sportowo - rekreacyjne;

5) placówki służby zdrowia;

6) Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach;

7) inne podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii posiadające w swoich statutach zapisy 
umożliwiające realizację tych zadań.

Rozdział 6.
Źródła i zasady finansowania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 

2017 - 2018

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe budżetu gminy 
w tym  pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) określone w uchwale budżetowej na 2017 i 2018 
rok. Zadania mogą być również realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

Rozdział 7.
Monitoring Programu

1. Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana. Monitoring umożliwi wgląd w realizację 
podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje 
pozwolą na planowanie działań i rozwijanie programu w przyszłości. Monitorowanie programu będzie prowadzone 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu. 
Ostateczne efekty podsumowane zostaną w raporcie po zakończeniu jego realizacji.

2. Wybrane wskaźniki efektywności programu:
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1) liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu;

2) liczba osób korzystających z terapii w związku z zażywaniem środków psychoaktywnych;

3) liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy społecznej (świadczeń pienieżnych i niepieniężnych lub/i pracy 
socjalnej);

4) liczba działań interwencyjnych wobec osób i rodzin podjęta przez realizatorów programu;

5) liczba działań profilaktycznych zrealizowanych w ramach profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej;

6) liczba osób przeszkolnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
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