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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
NA 2011 ROK
Do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii, które realizowane jest między innymi
przez działalność informacyjną, edukacyjną i zapobiegawczą, a także przez ograniczanie szkód
zdrowotnych i społecznych.
Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych. Zadania w zakresie określonym w Gminnym Programie inicjuje i realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez działania koordynatora w zakresie wykonywania zadań przy
realizacji Gminnego Programu.
Źródłem środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu są środki, które pochodzą
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
DIAGNOZA PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY.
Skala problemów została określona w diagnozach problemów przedstawionych w raporcie z Badań
Monitoringowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 2004 roku oraz w projekcie Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2008-2010,
opracowanym w ramach współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Diagnozy zostały oparte na wynikach badań przeprowadzonych metodą ankietową na
reprezentatywnej grupie losowej 395 uczniów klasy VI szkoły podstawowej, 372 uczniów klasy II
gimnazjum, 325 uczniów szkoły średniej, 44 słuchaczy studium policealnego i 150 osób dorosłych,
a także na podstawie danych, uzyskanych z Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, Sądu
Rejonowego w Rybniku, Zakładów Opieki Zdrowotnej w Katowicach, Gliwicach, Rybniku i CzerwionceLeszczynach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach.
Dane uzyskanych z ankiet i wywiadów oraz wymienionych powyżej instytucji wskazują, że na terenie
gminy istnieją problemy narkotykowe, z którymi stykają się mieszkańcy:
1. Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach prowadzi postępowania przygotowawcze
w zakresie posiadania narkotyków oraz osiągania korzyści majątkowej za udzielanie ich innej
osobie oraz konfiskuje środki narkotyczne w postaci marihuany, haszyszu, czy amfetaminy.
Ustala także osoby podejrzane, którym przedstawia zarzuty popełnienia przestępstwa,
kierując oskarżenia do Sądu.
2. Sąd prowadzi postępowania dotyczące posiadania, udzielania bądź zażywania narkotyków,
a wobec osób podejrzanych stosowany jest areszt tymczasowy lub prowadzony jest nadzór.
3. Zakłady Opieki Zdrowotnej diagnozują osoby ze zidentyfikowanym problem narkomanii oraz
osoby uzależnione od leków. Wobec tych osób prowadzone są leczenia, rehabilitacje lub
programy ograniczenia szkód zdrowotnych.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi terapię uzależnień od środków
odurzających.
5. W środowisku znane są przypadki narkomanii i problemy z tym związane. Znane są narkotyki,
możliwości ich nabycia, a także osoby będące narkomanami.
W 2009 roku z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
korzystały 2 rodziny z powodu narkomanii.
Podejmując działania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji profilaktyki
problemów narkomanii, zrealizowano 2 programy profilaktyczne „Broń się. Nie trać wiary – profilaktyka
nie prelekcja”, w których uczestniczyło 600 uczniów gimnazjów oraz 30 nauczycieli.

W profilaktyce środowiskowej „Dyskoteka bez używek” udział wzięło 50 dzieci i 5 opiekunów.
Zrealizowano szkolenia dla grupy: 45 uczniów, 49 nauczycieli, 88 rodziców, 3 członków GKRPA
i 3 przedstawicieli samorządu w zakresie problemów narkomanii, narkotyków i dopalaczy.
CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU.
1. Podnoszenie wiedzy na temat problemów związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy
oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Zmniejszanie problemów narkomanii oraz radzenie sobie z już istniejącymi skutkami
związanymi z używaniem narkotyków oraz innych środków i substancji tego typu.
3. Kontynuacja działań poprzez udział w „Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień”.
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 w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
2. Wspieranie działań placówek prowadzących 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 tym 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. Prezentacja teatralnych i innych artystycznych form programów profilaktycznych dotyczących
problemów narkomanii.
5. Organizacja oraz udział w różnych konkursach z zakresu wiedzy problemowej oraz profilaktyki
i promocji zdrowego stylu życia.
6. Udział w regionalnych i ogólnopolskich akcjach, kampaniach i projektach dotyczących
problematyki narkomanii, skierowanych do określonych grup społecznych.
7. Szkolenia osób do realizacji zadań w zakresie problematyki narkomanii.
III. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Tworzenie koalicji złożonej z przedstawicieli lokalnych instytucji do wdrażania zadań ujętych
w projekcie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010.
2. Popieranie inicjatyw ograniczania szkód zdrowotnych u osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem oraz wspierania członków ich rodzin.
3. Wspieranie działań ograniczających nielegalny handel środkami narkotycznymi.
IV. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom tych osób, którzy zostali dotknięci ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1. Wspieranie realizacji działań prowadzonych w tym zakresie przez Ośrodek Pomocy
Społecznej poprzez punkt konsultacyjny oraz świetlice środowiskowe.

