				Uchwała Nr VI/36/07
				Rady Miejskiej w Korfantowie
				Z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2012


Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr.23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, 
Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179 poz. 1485 ze zmianami:
Dz. U.  z 2006 roku Nr 66 poz. 469 Nr 120 poz. 826, Dz. U. z 2007 roku Nr 7 poz, 48)
Rada Miejska uchwala:

§ 1

	Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata2007-2012 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


          § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

						 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Przewodniczący:
                                                                                  /-/ Jan Oleksów












Załącznik do uchwały Nr VI/36/07Rady Miejskiej w Korfantowie
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Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485). Zgodnie z nią do zadań własnych gminy należy stworzenie odpowiedniej strategii postępowania w tym zakresie. 

Najważniejsze formy zadań obejmą:
- działalność profilaktyczną , edukacyjną i informacyjną,
- leczenie, rehabilitację  i reintegrację osób uzależnionych,
- tworzenie świadomości prozdrowotnej.

Celem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest konstruowanie i realizacja lokalnych zasad polityki społecznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zażywania narkotyków, przeciwdziałaniu powstawania i usuwaniu następstw nadużywania.

W naszej społeczności lokalnej problem narkotyków najbardziej dolegliwie wiąże się ze zjawiskiem szybko narastającego wśród młodzieży szkolnej rozpowszechnienia eksperymentowania z narkotykami. Większość działań powinna być więc skierowana na zahamowaniu tego wzrostu.
W tym zakresie zasadne jest podjęcie szeregu działań polegających na:
- formowaniu postaw społecznych sprzyjających profilaktyce,
- wspieraniu osobowościowego i społecznego rozwoju dzieci i młodzieży,
- realizowaniu specjalistycznych programów profilaktyki narkomanii dla dzieci 
 i młodzieży,
- szkoleniu osób zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym w zakresie zagrożenia narkomanią,
- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia.

Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych 
w Polsce. Niesie z sobą poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Jest związana z wieloma innymi problemami społecznymi takimi jak ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, bezdomność. Powszechnie znane są trudności w leczeniu, rehabilitacji readaptacji osób uzależnionych.

W ciągu  kilku ostatnich lat na terenie gminy Korfantów, podczas realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach diagnozowano stan zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków. 
W 1997 r. podjęto interwencje w sprawie zasygnalizowanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Korfantowie o incydencie sprzedaży uczniom narkotyków na terenie jednej z restauracji. Przeciw właścicielowi  lokalu Urząd Miasta i Gminy skierował sprawę do sadu. Utrata koncesji spowodowała zamknięcie restauracji. Podobny przebieg miały działania wobec właściciela innego lokalu. Z uwagi na podejrzenie,  że przebywającej tam młodzieży oferuje się narkotyki przeprowadzano liczne kontrole policji i Gminnej Komisji RPA. W 2001 r. nie przedłużono koncesji na sprzedaż alkoholu co spowodowało zamknięcie lokalu. 
W ostatnich latach na leczenie odwykowe terapeuta z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych skierował 2 osoby uzależnione od narkotyków.
W szkołach gminnych od 1998 prowadzone są corocznie 2 cykle programów profilaktycznych dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych , a obecnie także gimnazjów.
W roku ubiegłym  pracownia Psychoedukacji i Profilaktyki w Tychach przeprowadziła badania ankietowe  wśród 87 gimnazjalistów , uczniów 
klas III. Wynika z nich , że :
- 28% uczniów było już na imprezie, na której znajomi zażywali narkotyki,
- 24% uczniów uważa, że okazjonalne palenie marihuany nie jest szkodliwe dla zdrowia,
- 19% uczniów sądzi ,że amfetamina może pomóc w osiąganiu sukcesów życiowych,
- 59% uczniów wymienia marihuanę jako środek najczęściej używany przez uczniów w szkole, /41% środki wziewne, 21% leki uspokajające/,
- 17 z badanych sądzi ,że na terenie szkoły można bez trudu kupić narkotyki,
- 12 osób uważa, że można kupić, ale są utrudnienia, /pozostałe osoby nie wiedzą czy w szkole można kupić narkotyki,
Pierwszą próbę (czy próby) zażywania jakiegoś narkotyku ma za sobą 
19 uczniów, czyli 22% badanych.
Aż 34 osoby (tj. 39%) wie , gdzie można kupić narkotyki.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy  11 uczniów zażywało jakiś narkotyk.
Na pytanie – czy kiedykolwiek w szkole proponowano ci zakup narkotyków: 78% badanych odpowiedziało – nie,
7 osób - tak , jeden raz,
7 osób - tak, kilka razy,
4 osoby – tak , wielokrotnie.

Wnioski z tych badań:
- stale obniża się wiek inicjacji narkotykowej,
- miejscem szczególnej dostępności narkotyków są miejsca, w których odbywają się imprezy młodzieżowe np. dyskoteki oraz także szkoły,
- jako środek inicjacyjny badani wskazują:
- marihuanę,
- środki wziewne,
- leki uspokajające.




ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki, w szczególności dla dzieci 
i  młodzieży; w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach  opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie  działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Sposób realizacji :
-	inwestowanie w miejsca i placówki kultury, sportu i rekreacji wraz z ofertą zajęć rozwojowych,  edukacyjnych,  wychowawczych, kulturalnych 
i rekreacyjnych ,
-	wspieranie zajęć pozalekcyjnych w szkołach i innych placówkach, 
-	organizowanie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży – obozy terapeutyczne i socjoterapeutyczne,
-	wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych poprzez dofinansowanie projektów zajęć, remontów, materiałów użytkowych 
i dożywiania 

Realizatorzy :
Urząd Miejski, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej, Dyrektor MGOKSiR,
placówki oświatowe.
Termin realizacji – zadanie stałe.

2.Organizowanie  i  prowadzenie  na  terenie  placówek  oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich.

Sposób realizacji:
- organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców,
- prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie olimpiad, imprez, turniejów promujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu profilaktyki szkolnej,
- dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i innych osób zajmujących się prowadzeniem zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Realizatorzy: placówki oświatowe, Urząd Miejski.
Termin realizacji : zadanie stałe

3. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Sposób realizacji:
-	przeprowadzanie diagnozy problemowej w Punkcie Konsultacyjnym dla
osób uzależnionych,
-	udostępnianie i upowszechnianie bazy danych placówek zajmujących się detoksykacją, leczeniem, rehabilitacją i resocjalizacją osób uzależnionych indywidualna terapia osób po ukończeniu leczenia odwykowego, zapobieganie nawrotom i adaptacja społeczna.
Realizatorzy: pracownicy Punktu Konsultacyjnego, pracownicy OPS.
Termin realizacji: zadanie stałe.

4. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

Sposób realizacji:
- dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii,
- udzielanie pomocy w sytuacji kryzysowej,
- objęcie szczególną opieką małoletnich członków rodzin z problemem narkotykowym, dożywianie, pobyt w Świetlicy Socjoterapeutycznej, pomoc 
w nauce.
- współpraca z policją, sądem i kuratorami sądowymi w zakresie kierowania na leczenie osób uzależnionych nie wyrażających zgody na terapię,
- wsparcie rodzin z problemem  – prawne, socjalne, terapeutyczne,
- udzielanie informacji na temat placówek oferujący profesjonalna terapię członkom rodziny z problemem narkotykowym,
Realizatorzy: pracownicy Punktu Konsultacyjnego, pracownicy OPS, policjanci, pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Termin realizacji : zadanie stałe.

5. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem  problemów narkomanii.

Sposób realizacji:
- szkolenia dla osób pierwszego kontaktu środowiskowego w zakresie rozpoznawania problemu (policjantów, lekarzy, pielęgniarek),
- zaangażowanie mediów w działalność edukacyjno-informacyjną i sondażową,
- uczestnictwo gminy w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych kampaniach w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Realizatorzy : Urząd Miejski.
Termin realizacji: zadanie stałe.

Informacje z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostaną przedstawione Radzie Miejskiej łącznie ze sprawozdaniem w zakresie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów za 2007 rok  w terminie do 15 marca 2008 r. 



                                                                                 Przewodniczący:
                                                                                  /-/ Jan Oleksów



