UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie przyjecia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.
2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejskaw Kowarach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na rok 2012”
wraz z harmonogramem realizacji stanowiącym załącznik do programu.
§ 2. Główne założenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym.
Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym
związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego.
Narkomania ogranicza możliwości rozwojowe krajów biednych i pochłania nieproporcjonalnie wielkie
środki w krajach najbogatszych. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia psychicznego, szczególnie
w kontekście chorób infekcyjnych.
Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji
generalnej.
Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi takimi jak ubóstwo,
bezrobocie, prostytucja, przestępczość i bezdomność.
Z powodu wagi problemów związanych z narkomanią należy podjąć działania zapobiegające i powodujące
zmniejszenie ryzyka uzależnienia od narkotyków.
Dobra profilaktyka jest najskuteczniejszym i najtańszym a równocześnie najbardziej humanitarnym
sposobem rozwiązywania problemu alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
§ 3. Cel główny programu. Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z nim problemów.
Cele szczegółowe
1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.
3. Przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemów jej towarzyszących na terenie gminy.
4. Zmniejszenie dostępności do narkotyków młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
§ 4. Realizatorem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miejski w Kowarach.
§ 5. Źródła i zasady finansowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Finansowanie realizacji poszczególnych zadań wynikających z harmonogramu określa preliminarz wydatków
opracowany na dany rok.
Na realizację zadań Programu są przeznaczone środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 6. Opis zjawiska na podstawie diagnozy
Diagnoza
1. Cel ogólny
Zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec narkomanii.
Uzasadnienie celu
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Badanie sytuacji w zakresie narkotyków dostarcza podstaw do planowania działań profilaktycznych oraz
przesłanek do oceny ich skuteczności.
Dzięki systemowi badania i monitorowania problemów związanych z narkomanią stworzone zostanie zaplecze
informacyjne nie tylko dla władz miasta, ale także dla dyrektorów szkół, policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznejoraz dla społeczności lokalnej.
Metody badawcze
W ramach diagnozy sytuacji lokalnej przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów kowarskich szkół.
W badaniach tych ujęto następujące kwestie:
1. oszacowanie rozpowszechniania używania narkotyków i picia alkoholu,
2. określenie wzorów używania narkotyków,
3. ocena dostępności narkotyków i napojów alkoholowych,
4. analiza postaw wobec narkotyków i alkoholu.
Diagnozowana grupa, uczniowie:
Klas VI Szkół Podstawowych
Klas I i II Gimnazjum
Klas II Liceum Ogólnokształcącego
Łącznie 289 osób.
Termin badania: styczeń 2008r.
Analiza zebranych danych
1) 49 osób badanych miało kontakt z narkotykami – stanowi to 16,9%
2. ) 23 osoby miało kontakt z marihuaną - 7,9%
11 osób miało kontakt z amfetaminą - 3,8%
7 osób miało kontakt z heroiną - 2,4%
3) 14 osobom proponowano narkotyki na prywatce – stanowi to 4,8%
12 osób spróbowało narkotyku na podwórku - 4,1%
10 osób spróbowało narkotyku w domu - 3,4%
7 osób spróbowało narkotyku na dyskotece - 2,4%
4) 42 osobom proponowano kupno narkotyków - stanowi to 14,5% w tym:
w mieście 17 osób - 5,8%
na podwórku 10 osób - 3,5%
na ulicy 7 osób - 2,4%
5) . 21 badanych osób przyznało się do używania narkotyków – stanowi to 7,3%
w tym:
13 osób okazjonalnie - 4,5%
5 osób na „18 urodziny” - 1,7%
3 osoby częściej niż 1 raz w tygodniu - 1,03%
6) 86 osób twierdzi, że mają znajomych w szkole, którzy używają narkotykóww sposób systematyczny – stanowi
to 29,8% badanych
7) Wpływ na to, że młodzież decyduje się używać narkotyków mają następujące sytuacje:
chęć imponowania kolegom 165 osób 57,1%
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ucieczka od problemu 136 osób 47,1%
źle funkcjonująca rodzina 109 osób 37,7%
dostosowanie się do grupy 98 osób 33,9%
8) 114 osób – 39,4% uważa, że narkotyki są atrakcyjne dla młodych ludzi albowiem:
zapewniają akceptacje grupy rówieśników
- tak uważa 66 osób 22,8%
można się poczuć kimś innym, lepszym, ciekawszym
- tak uważa 40 osób 13,9%
są modne – 39 osób 13,5%
9) W przypadku problemu z używaniem narkotyków badane osoby oświadczyły, że
zwróciłyby sie o pomoc do:
rodziców 198 osób 68,5%
koleżanek i kolegów 109 osób 37,7%
szkoły 45 osób 15,6%
MONAR-u 33 osoby 11,4%
10) 58 osób uważa, że wśród bliskich i znajomych są osoby, które używają narkotyków; stanowi to 20,1%
badanych.
Zdiagnozowane obszary problemowe
Po przeprowadzeniu badań ankietowych wśród uczniów kowarskich szkół i przeprowadzonej analizie wyników
badań zdiagnozowano trzy obszary problemowe:
Obszar problemowy 1
Łatwa dostępność narkotyków
Diagnoza przyczyn problemu
- Bliskość granicy z Czechami i Niemcami.
Obszar problemowy 2
Używanie narkotyków przez dzieci i młodzież
Diagnoza przyczyn problemu
- Niewystarczająca opieka rodziców i opiekunów nad dziećmi i młodzieżą poza mieszkaniem
- Brak umiejętności właściwego gospodarowania czasem wolnym przez rodzinę.
- Zbyt mała wiedza społeczeństwa na temat szkodliwości używania narkotyków
Obszar problemowy 3
Zbyt mała wiedza o instytucjach udzielających pomocy osobom używającym narkotyki.
Diagnoza przyczyn problemu
- Mała świadomość o skutkach używania narkotyków.
- Brak informacji o instytucjach zajmujących się leczeniem, terapią i poradnictwem dla osób zainteresowanych
i ich rodzin.
Problem największy to używanie narkotyków przez dzieci i młodzież z uwagi na jego szkodliwość społeczną
i zdrowotną.
Jednostka ma największy wpływ na propagowanie informacji o szkodliwości używania narkotyków
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i na profilaktykę. Na częściowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin, promowanie
zdrowego stylu życia.
Natomiast jednostka nie ma wpływu na ograniczenie dostępności do narkotyków, jak również na utworzenie
placówki zajmującej się leczeniem osób uzależnionych od narkotyków.
§ 7. Zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zadanie 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
1. zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej we współpracy z Centrum
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach
2. udział w organizacji i finansowaniu innych działań związanych z terapią prowadzonych i organizowanych
przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
3. szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy
z problemem uzależnień,
4. prowadzenie indywidualnych rozmów profilaktycznych, motywujących z osobami zgłoszonymi przez
policję, MOPS, członków rodzin, prokuraturę i inne osoby – rozmowy prowadzone w trakcie posiedzeń Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. kierowanie uzależnionych do placówek odwykowych,
6. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,
7. utrzymanie współpracy z policją, kuratorami sądowymi, MOPS, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół
w celu monitorowania zjawiska narkomanii na terenie gminy Kowary.
Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
1. rozszerzenie działalności Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień o udzielenie pomocy osobom
uzależnionym od narkotyków,
2. rozszerzenie programów w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których występuje
problem narkomanii,
3. stworzenie atrakcyjnych alternatyw, zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność społeczną, sportową
i artystyczną.
Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej,
środowiskowej i rodzinnej.
1. wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup
zawodowych mających kontakt z problematyką uzależnień,
2. propagowanie wszelkich działań mających na celu zmianę modelu spędzania wolnego czasu,
3. organizowanie i finansowanie spektakli i widowisk związanych z problemem uzależnienia od narkotyków,
4. propagowanie pro zdrowotnych wzorców zachowań poprzez lokalną kampanię edukacyjną adresowaną do
określonych grup docelowych,
5. upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
narkomanii.
§ 8. Na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach” przeznacza się
w budżecie Miasta Kowary kwotę 20.000 złotych w tym na:
1. zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu
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- doposażenie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
- zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii
2. zakup usług pozostałych:
- prowadzenie terapii dla członków rodzin uzależnionych,
- realizacja programów w świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin,
w których wystepuje problem narkomani,
- stworzenie atrakcyjnych alternatyw spędzenia wolnego czasu: zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność
sportową, społeczną i artystyczną,
- wykorzystanie autorskich programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz grup zawodowych
majacych kontakt z problematyką uzaleznień,
- organizowania i finansowania spektakli i widowisk związanych z problemem uzależnienia od narkotyków.
3. Krajowe podróże służbowe:
- pokrycie kosztów delegacji służbowych za udział w szkoleniach na temat problematyki narkomanii
4. Szkolenie pracowników:
- szkolenie członków komisji oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się w środowisku pracy
z problemem uzależnień.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary..
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012r.
Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Miasta Kowary
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia .................... 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2012 r.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2005r.Nr 179 poz.1485) w art.10 ust.1
stanowi: Przeciwdziałanie Narkomanii należy do zadań własnych gminy , obejmujących:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomani 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 uczęszczających 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 dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym
i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i
kontaktu socjalnego.
Natomiast art.10 ust. 2 przywołanej ustawy stanowi m. innymi, że Burmistrz, w celu realizacji zadań, o których
mowa w ust. 1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjecie takiej uchwały.
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