UCHWAŁA NR XIII/55/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta
i Gminy Międzylesie na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.), Rada Miejska
w Międzylesiu uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Międzylesie o następujacej treści:
Rozdział 1.
Cele programu
§ 1. Zapobieganie rozszerzaniu się zagrożeń związanych z narkomanią, a tym samym
zmniejszenie rozmiaru współistniejących problemów na terenie Miasta i Gminy
Międzylesie poprzez:
1) zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów w zakresie
zagrożenia narkomanią;
2) nabycie umiejętności radzenia sobie w obliczu zagrożenia narkomanią;
3) przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży działania profilaktyczne;
4) zmniejszenie na terenie gminy ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego
wynikającego z narkomanii;
5) zmniejszenie na terenie gminy ilości przypadków uzależnienia od narkotyków;
6) wytworzenie wśród społeczeństwa świadomości dotyczącej relacji narkotyk –
człowiek oraz promowanie zdrowego trybu życia zwłaszcza wśród młodych osób.
§ 2. 1. Stworzenie możliwości uzyskania informacji dla rodzin zagrożonych
wystąpieniem lub, w których występują problemy związane z narkomanią w szczególności
poprzez:
1) wskazanie placówek, w których mogą uzyskać pomoc psychospołeczną;
2) wskazanie placówek, w których mogą uzyskać pomoc prawną.
2. Zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programu doskonalenia grup
zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii.
3. Budowanie wsparcia dla działań na rzecz wykreowania zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży między innymi poprzez opracowanie i przeprowadzenie programów
profilaktycznych np. na temat kształtowania nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych,
zwrócenia uwagi na prawidłowe odżywianie, higienę nauki i higienę ciała.
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Rozdział 2.
Diagnoza
§ 3. Opracowanie narzędzi diagnostycznych, oraz zdefiniowanie problemu narkotyków
w szkołach poprzez :
1) przeprowadzenie ankiet i wywiadów wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
2) omówienie wyników badań;
3) opracowanie wniosków do pracy opiekuńczo - wychowawczej;
4) informacja zwrotna od osób zainteresowanych;
5) realizacja wniosków w pracy nauczycieli i działaniach rodziców.
Rozdział 3.
Działania
§ 4. Działania ogólne mające na celu uzyskanie i zapobieganie zgubnym skutkom
narkomanii poprzez:
1) upowszechnianie materiałów informatyczno – edukacyjnych dla animatorów działań
profilaktycznych w społeczności lokalnej;
2) zakup książek i broszur związanych tematycznie z narkomanią, zapobieganiem
i profilaktyką;
3) upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki narkomanii;
4) prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących
zadania profilaktyczne, w szczególności dla pracowników placówek oświatowych;
5) prowadzenie zajęć na temat „uczenia dzieci sztuki odmawiania”:
a) prowadzenie lekcji, ścieżek edukacyjnych i apeli z uwzględnieniem profilaktyki
narkomanii;
b) systematyczne wydawanie gazetki szkolnej.
6) wykorzystanie ofert programów profilaktyczno – wychowawczych uwzględniających
inscenizację teatralną do przekazu treści profilaktycznych;
7) zapoznanie uczniów z elementami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
8) prowadzenie oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych poprzez udział uczniów
w warsztatach z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Kłodzku na oddziale
terapeutycznym, mającymi na celu głębsze poznanie problemu uzależnienia i trudności
związanych z wyjściem z nałogu.
9) udział uczniów w konkursach:
a) w kampaniach edukacyjno – profilaktycznych;
b) w programach ogólnopolskich.
10) opracowanie i realizacja Szkolnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.
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§ 5. Profilaktyka antynarkotykowa poprzez rodzinę, a to:
1) organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych dla rodziców;
2) zacieśnienie więzi pomiędzy rodzicami a szkołą:
a) pogadanki z rodzicami,
b) otwarte dyskusje z dziećmi, wychowawcami i rodzicami na temat zdrowego stylu
życia,
c) indywidualne kontakty
z narkotykami,

z rodzicami

uczniów,

którzy

mogą

mieć

kontakt

d) pomoc psychologa i pedagoga.
§ 6. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych poprzez:
1) organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli:
a) w zakresie rozpoznawania problemu narkomanii i udzielenia pomocy,
b) na temat psychologiczno – społecznych uwarunkowań agresji wśród młodzieży
z uwzględnieniem wpływu środków odurzających na wzrost zachowań agresywnych.
2) doposażenie biblioteki szkolnej w stosowną literaturę fachową,
3) przyłączenie się do koalicji organizacji i instytucji, chcących wspierać i podejmować
działania na rzecz przeciwdziałania przemocy wśród dzieci, będącej m.in. przyczyną
narkomanii.
§ 7. Współdziałanie szkoły z instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii:
1) Organizacja
spotkań
z przedstawicielami
w przeciwdziałanie narkomanii:

organizacji

zaangażowanych

a) sądowym kuratorem społecznym i zawodowym,
b) funkcjonariuszem Policji,
c) pielęgniarką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
d) pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej,
e) pracownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
2) Nawiązanie współpracy z:
a) z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bystrzycy Kłodzkiej,
b) z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
c) z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 8. Współpraca z lokalną służbą zdrowia.
1) Udostępnianie i przekazywanie szkołom materiałów informacyjnych ( broszur, ulotek
i innych publikacji) o tematyce antynarkotykowej.
2) Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się fachowym udzielaniem
pomocy osobom uzależnionym i działalnością profilaktyczną.
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3) Profilaktyka i przeciwdziałanie medycznym skutkom przyjmowania narkotyków.
4) Rozpoznawanie przypadków używania narkotyków.
5) Pomoc szkołom w zakresie diagnozowania uzależnień i prowadzenie działań
profilaktycznych.
6) Badania lekarskie dzieci i młodzieży.
7) Zorganizowanie przez lekarzy i higienistki spotkań z młodzieżą ( pogadanki,
dyskusje).
8) Wyjaśnienie dzieciom i młodzieży spirali uzależnień z medycznego punktu widzenia.
9) Indywidualne rozpoznawanie przypadków brania narkotyków przez młodzież.
§ 9. Prowadzenie działań rozpoznawczych i interwencyjnych.
1) Nadzór nad miejscami szczególnie zagrożonymi.
2) Spotkania z młodzieżą szkolną oraz pedagogami - prelekcje na temat zagrożeń
związanych z narkomanią.
3) Przekazywanie informacji o ewentualnym pojawieniu się dealerów.
4) Bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
5) Kontrola miejsc:
a) wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,
b) przebywania dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
§ 10. Zajęcia sportowe droga do zdrowego stylu życia.
1) Współpraca z rodzicami i wspieranie Klubów sportowych w zakresie organizacji zajęć
sportowych.
2) Organizacja imprez sportowych jako formy propagowania zdrowego stylu życia.
3) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych jako jedna z form promocji zdrowego
stylu życia np. „Dni Międzylesia”, „Dzień sportu i zdrowia”, „Przyjaźń na sportowo,
wesoło i zdrowo”.
§ 11. Organizowanie czasu wolnego dzieci stanowiące alternatywę wobec używania
narkotyków.
1) Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
2) Pogadanki na temat co sprzyja, a co zagraża zdrowiu - kształtowanie nawyku
zachowania ostrożności.
3) Podejmowanie różnorodnych form działań promujących zdrowy styl życia:
a) organizacja imprez i konkursów szkolnych,
b) zorganizowanie dla społeczności szkolnej i lokalnej przedstawień o tematyce
antynarkotykowej,
c) organizacja dyskotek,
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d) organizacja sportowych turniejów szkolnych,
e) organizacja konkursów plastycznych, literackich, recytatorskich itp.,
f) organizacja wycieczek, rajdów.
§ 12. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej poprzez:
1) prowadzenie grup motywujących do podjęcia leczenia,
2) organizowanie zajęć dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowania,
które mogą utrudniać reintegrację społeczną.
Rozdział 4.
Budżet Progranu na 2016 r.
§ 13. Podział środków przeznaczonych na realizację programu
Lp.

1
2

3

Zadanie wg. programu

Kwota
Termin zł.
Uwagi
realizac
ji
I. Diagnoza Finansowanie diagnozy i zdefiniowanie
Praca 300
problemów szkół w zakresie zjawisk narkomanii.
ciągła
II. Działania 1) działania ogólne mające na celu
Praca 2.500
ukazanie i zapobieganie zgubnym skutkom narkomanii, 2) ciągła
Profilaktyka antynarkotykowa poprzez rodzinę, 3)
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań
profilaktycznych, 4) Współdziałanie szkoły z instytucjami
zajmującymi się problematyka narkomanii, 5) Współpraca
z lokalną służba zdrowia. 6) Prowadzenie działań
rozpoznawczych i interwencyjnych. 7) Zajęcia sportowe droga do zdrowego stylu życia, 8) Organizowanie czasu
wolnego dzieci stanowiące alternatywę wobec używania
narkotyków.
III Dofinansowanie działalności Klubu Integracji
Praca 4.000
Społecznej, realizującego Gminny Program
ciągła
Przeciwdziałania Narkomanii
Razem
6.800
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii przekazuje się do realizacji dla
Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
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§ 16. Traci moc uchwała Nr XLIII/225/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia
30 października 2014 r; w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Miasta i Gminy Międzylesie na rok 2015 r.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2016 r.
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