Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za 2012 rok.
Realizując

zadania

Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok, przyjętego uchwałą

Nr XVI/175/11, Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia
2011 roku, podjęto następujące działania:
I. W zakresie zwiększania dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania rodzinom,
w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:
1. Współpraca z placówkami realizującymi programy ograniczania szkód
zdrowotnych związanych z narkomanią, w celu tworzenia diagnozy problemów
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2013 rok.
2. W Punkcie Konsultacyjnym udzielano informacji o możliwościach pomocy
i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób
z problemem narkomanii.
II. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalność informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w ramach pomocy przy rozwiązywaniu problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Udział placówek szkolnych oraz świetlicy środowiskowej w ogólnopolskiej
kampanii medialnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2012”.
W realizacji zadań akcji brało udział 2.981 uczniów zdobywając 12 nagród.
2. Przeprowadzenie w ramach akcji ogólnopolskiej programu profilaktycznego pt.
„Napoje energetyczne – Dzieciom taka moc niepotrzebna”.
3. Udział w bezpłatnym trzy częściowym cyklu szkoleniowym „Monitorowanie
rozwiązywania problemów uzależnień na poziomie lokalnym” - 4 osoby.
4. Dofinansowanie akcji lokalnej „Razem Raźniej – Stop Narkomanii” w ramach
VII Turnieju Piłki Nożnej, poprzez zakup nagród dla 210 uczestników.
5. Przekazanie zaprenumerowanego miesięcznika „Remedium” – wydawnictwa
z zakresu profilaktyki uzależnień dla gimnazjów do realizacji profilaktycznych
programów szkolnych.
III. W zakresie wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów narkomanii
oraz integracji ze środowiskiem osób uzależnionych i ich rodzin.
1. Wymiana doświadczeń w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym
poprzez udział gminy w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień i Kapitule
Trzeźwego Umysłu.
Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku
z budżetu gminy wydatkowano ogółem – 4.613,78 zł

