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I. Wprowadzenie
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Przeworsku na lata 2006 - 2008 określa lokalną
strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających
z nadużywania narkotyków.
Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania
narkomanii obejmują poniższe działania:
1/ zwiększenie 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 społeczną osobą uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII
Z danych Komendy Powiatowej Policji wynika, że ujawnione są przestępstwa dotyczące łamania
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
Zagadnienie
Z uwagi na zagrożenie występowaniem zjawiska narkomanii, istnieje pilna potrzeba rozbudowania
sieci placówek terapeutycznych oferujących zróżnicowaną pomoc w formie prowadzonej terapii .
Należy kontynuować tworzenie sieci ośrodków profilaktycznych oferujących dzieciom
i młodzieży możliwość spędzenia wolnego czasu, pomoc terapeutyczną i socjalną. Zmiany
w systemie oświaty nakładają na szkoły obowiązek tworzenia i realizowania programów
profilaktycznych. Zarówno ten fakt, jak i konieczność podnoszenia kwalifikacji w zakresie
profilaktyki sprzyjają współpracy szkół z organizacjami zajmującymi się profesjonalnie
przeciwdziałaniem uzależnieniom.
Istnieje zatem potrzeba stałego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności
interpersonalnych w kontaktach z uczniem, co pozwoliłoby na pozyskanie sympatii i zaufania
uczniów, a co za tym idzie umożliwiłoby wczesne rozpoznanie zagrożeń i udzielanie pomocy
młodzieży.
Podstawowe założenia programu
1. Program należy traktować w szerokim kontekście zapobiegania patologiom społecznym.
2. Program jest ukierunkowany przede wszystkim na profilaktykę oraz na bezpośrednie i czynne
zapobieganie patologiom społecznym.
3. Realizacja programu wymaga rozpoznania potrzeb środowiska, poprzez ustalenie potrzeb
i braków w zakresie infrastruktury związanej z działaniami na rzecz profilaktyki, leczenia
i readaptacji.
4. Realizacja Programu obejmuje trzy podstawowe obszary: profilaktykę, leczenie, rehabilitację
i ograniczanie szkód zdrowotnych oraz badania , monitoring i ewaluację.
5. Program swym działaniem obejmuje szereg grup docelowych, skierowany jest do osób
używających narkotyki jak również do ogółu społeczeństwa, ale przede wszystkim do dzieci
i młodzieży, w tym młodzieży z grup ryzyka.
III. CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów.
Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

IV. CELE STRATEGICZNE PROGRAMU
1. Zwiększenie zaangażowania społeczności Miasta Przeworska w zapobieganiu używania środków
psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych
i opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
3. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.
4. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód
zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów.
5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej
i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
V. CELE SZCZEGÓLOWE PROGRAMU
CEL SZCZEGÓŁOWY: I
Działania zmierzające do ograniczenia szkód zdrowotnych ; leczenie uzależnionych od narkotyków.
ZADANIE
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem w zależności od posiadanych :
- informacji o rozmiarach narkomanii rozumianej jako uzależnienie bądź regularne używanie
narkotyków w sposób rodzący poważne problemy dostarczają dane statystyczne lecznictwa
- informacji o liczbie leczonych z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych pochodzą
z lecznictwa psychiatrycznego.
Metody realizacji:
1.1 Wsparcie rozwoju placówki z programem leczenia osób uzależnionych od narkotyków oraz
ograniczenia szkód zdrowotnych.
1.2. Edukacja lekarzy i pracowników służby zdrowia (dofinansowanie szkoleń).
1.3.Wspieranie realizacji zajęć terapeutycznych dla uzależnionej młodzieży i ich rodzin.
CEL SZCZEGÓŁOWY: II
Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych podejmowanych wobec zagrożeń
funkcjonowania rodziny na skutek pojawienia się w niej narkotyków.
ZADANIE
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej
Metody realizacji:

2.1. Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:
- informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,
- uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii.
2.2. Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych
problemem narkomanii.
2.3. Wspieranie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
i terapeutycznego.
2.4. Dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących
z narkotykami.
2.5. Wspieranie funkcjonowania telefonu zaufania Towarzystwa Powrót z ,,U” .

CEL SZCZEGÓŁOWY: III
Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych
psychoaktywnych.

w zapobieganiu

używania środków

ZADANIE
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.
Metody realizacji:
3.1. Wspieranie przedszkoli , szkół podstawowych oraz gimnazjum w rozwijaniu działań
profilaktycznych.
3.2. Prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów alternatywnych jako
element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3.3. Dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców.
3.4. Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów
profilaktycznych.
3.5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych
w szczególności do określonych grup docelowych (młodzież szkół podstawowych
i gimnazjum ).
3.6. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów
psychoprofilaktycznych w szkołach . Wspieranie stowarzyszeń sportowych w organizacji
systematycznych zajęć szkoleniowych , sportowych i rekreacyjnych .

3.7. Prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów,
promujących zdrowy styl życia bez nałogów.
3.8. Organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych
z narkomanią dla pedagogów szkolnych, wychowawców, i nauczycieli, niezbędnych do prowadzenia
zajęć z dziećmi i młodzieżą.
CEL SZCZEGÓŁOWY: IV
Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie problemu narkomanii
ZADANIE
Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Metody realizacji:
4.1. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji:
- programów profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
w tym z grup podwyższonego ryzyka;
- programów profilaktyczno- terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- programów szkoleniowych dla osób pracujących z osobami zagrożonymi i uzależnionymi od
narkotyków.
4.2. Współpraca z instytucjami w zakresie współrealizacji zadań wynikających z miejskiego
programu zapobiegania narkomanii.
VI. MONITORING I EWALUACJA:
Stałe monitorowanie sytuacji w zakresie używania i eksperymentowania z narkotykami dostarcza
podstaw do planowania działań profilaktycznych oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
Monitorowanie stanu problemów narkotykowych na terenie miasta Przeworska we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których zadania są zbieżne z celami niniejszego
programu poprzez:
- stworzenie sieci wymiany informacji między tymi instytucjami,
- zbieranie danych statystycznych,
- prowadzenie badań ankietowych dotyczących skali zjawiska w rytmie gwarantującym uzyskanie
wyników porównawczych w czasie,
- analiza uzyskanych danych, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy.
Burmistrz Miasta Przeworska przedkłada raport z wykonania w danym roku Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Radzie Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następującego po
roku , którego dotyczy raport .
Raport zawiera informację na temat realizacji zadań z podaniem kosztów .

VII. REALIZATORZY PROGRAMU
Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny,
a szkody z nim związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Stąd wywodzi się
postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny. Niezwykle istotna jest ich
stała, pozioma koordynacja.
Odpowiedzialnymi za realizację programu są : Burmistrz Miasta Przeworska oraz wyznaczony
przez Burmistrza koordynator realizacji programu .
Przy realizacji poszczególnych zadań istotną rolę odgrywać powinny organizacje pozarządowe
i inni partnerzy zapraszani do współpracy w zależności od celu i rodzaju zadania
a w szczególności :
- szkoły i placówki oświatowe ,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku,
- Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku ,
- Straż Miejska w Przeworsku ,
- Uczniowskie Kluby Sportowe i inne stowarzyszenia współpracujące z władzami miasta .
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Przeworsku ,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Przeworsku ,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku ,
- Komisja Użyteczności Publicznej Rady Miasta Przeworska .
VIII. KORELACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZE
STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2005-2015
DLA MIASTA PRZEWORSKA ORAZ ROCZNYMI PROGRAMAMI PROFILAKTYKI
IROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE PRZEWORSKU .
Program Przeciwdziałania Narkomani stanowi element realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2005-15 . W swojej istocie dotyka podobnych sfer działalności
profilaktycznej jak Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest swoistym
jego uzupełnieniem .
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