
 

Uchwała  nr IV/28/2015 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2015 r. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    

(Dz. U z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 10 

ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii               

(Dz. U z 2012 r. poz. 124) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 

                  Grzegorz Kędzia 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały nr  IV/28/2015 

 Rady Miasta  Brzeziny  z dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii                      
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Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2015 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny styczeń 2015 r. 

 

 

 



 

Podstawa prawna programu: 

 

1.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2012r,poz.124); 

 

2.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. 2012 poz. 1356 poz. 473 z późn. zm.); 

 

3.Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2011r Nr 43,poz. 225 

z późn. zm.); 

 

4.Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005 r.     

Nr 180, poz.1493 z późn. zm.); 

 

5.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

t.j.(Dz. U. z 2014 r poz.1118 z późn. zm.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Wstęp 

  
Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, którego realizacja wynika    

z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124, 

z późn. zm.). 

 W myśl powyższej ustawy przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej,                  

a w szczególności przez: 

a działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,  

b leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,  

c ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii formułując zasady, tryb postępowania w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii określiła zadania jednostek samorządu terytorialnego w ww. obszarze. 

Zgodnie z art. 10 ustawy 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 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 programach opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych,  

4 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym  i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób                        

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 oraz Narodowy Program Zdrowia na lata            

2007 – 2015, a także Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015.  

Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych 

przez Miasto Brzeziny.  

 

 Pod pojęciem narkomanii rozumie się stałe lub okresowe używanie w celach innych niż 

medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,              

w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.  

 Używanie narkotyków, szczególnie przez młodzież gimnazjalną oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, niesie ze sobą powszechne znane szkody zdrowotne i społeczne. 

 

 

 

 



Problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. 

 Transformacja ustrojowa w Polsce przyniosła za sobą nie tylko zmiany prawne i gospodarcze,  

ale także nowe normy, wartości i wzorce zachowań. Procesowi temu towarzyszyło pojawianie się 

nowych znaczących autorytetów osobowych i instytucjonalnych. Wzrosły swobody obywatelskie, 

zmniejszyła się natomiast skuteczność instytucji kontroli społecznej.  

 Jedną z najpoważniejszych kwestii społecznych, przed którą stanęły instytucje zajmujące się 

wychowaniem i edukacją, a także osoby kreujące politykę w państwie jest używanie przez młodzież 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.  Badania pokazują, że w latach 90 mieliśmy w Polsce 

do czynienia ze znacznym wzrostem rozmiarów problemu używania narkotyków.  

 W literaturze psychologicznej i opracowaniach socjologicznych wielokrotnie podkreśla się 

współzależność pomiędzy trudnymi relacjami rodzinnymi i brakiem wsparcia oraz pomocy ze strony 

rodziców  i zachowaniami problemowymi związanymi z piciem alkoholu i sięganiem po narkotyki 

przez młodzież. 

Wobec nasilających się problemów, pod auspicjami Rady Europy  w 1995 roku uruchomiony 

został wielki europejski program badawczy obejmujący ponad 30 krajów naszego kontynentu ( w tym 

Polskę), dotyczący monitorowania zjawisk związanych z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków, 

paleniem tytoniu oraz zachowaniami prozdrowotnymi młodzieży.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Problem narkomanii na terenie Miasta Brzeziny 
 

 Skala problemu używania narkotyków i farmakologicznych środków psychoaktywnych jest 

statystycznie ujmując znacznie mniejsza niż w przypadku palenia papierosów, czy picia alkoholu. 

Problem ten jednak występuje wśród badanej populacji we wszystkich grupach wiekowych. 

Badana młodzież wykazała się ogólną wiedzą na temat narkotyków. Większość słyszała          

o najbardziej popularnych narkotykach typu: marihuana, haszysz, amfetamina, LSD, czy też o nowych 

środkach syntetycznych np. „pigułce gwałtu”. 

 We wszystkich grupach wiekowych odnotowano przypadki używania substancji 

psychoaktywnych w postaci leków uspakajających lub nasennych bez zalecenia lekarza. Najczęściej 

były to przypadki sporadyczne – 1-10 razy. Ogólnie można stwierdzić, że problem używania leków 

psychoaktywnych bez wiedzy lub niezgodnie z zaleceniem lekarza nie jest rozpowszechniony              

i dotyczy w równym stopniu chłopców  i dziewcząt. Ilustrujemy to na wykresie nr 1. 

Należy pamiętać o tym, że leki uspokajające lub nasenne mogą bardzo silnie działać               

na ośrodkowy układ nerwowy, bardzo szybko może też dojść do uzależnienia od niektórych z tych 

substancji. Należy zauważyć, iż niepożądane działania leków psychoaktywnych mogą być 

bagatelizowane zarówno przez dzieci jak i ich rodziców, a pokusa  do stosowania tego typu środków 

w kontekście coraz bardziej stresującego życia, jest duż 

Wykres 1. Odsetek osób, które zażywały środków nasennych lub uspakajających bez zalecenia 

lekarza. 

 

 

 

 

 Pierwszy środek uzależniający z jakim młodzież miała do czynienia to, oprócz nikotyny, 

alkoholu i leków, marihuana lub haszysz. I ten narkotyk pojawił się wśród wszystkich badanych grup. 

Niewielki odsetek chłopców oraz dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej przyznało się                      

do używania marihuany więcej niż 10 razy. 

Ilustruje to wykres nr 2. 

Wykres nr 2. Ile razy zdarzyło Ci się używać marihuany lub haszyszu? 

 

 Wyniki badań pokazują, że marihuana lub haszysz to najbardziej popularne narkotyki.         

Jest to najczęściej pierwszy narkotyk, z jakim młodzież miała do czynienia. Inne substancje 

psychoaktywne, które wskazane zostały jako pierwszy zażyty środek, to wspomniane wcześniej leki 

uspakajające lub nasenne oraz substancje określane przez respondentów jako nieznane. Pojawia się w 

tym momencie ważna refleksja-jak widać inicjacja narkotykowa bardzo silnie wiąże się                       



z obecnością w grupie. Często jest to próbowanie „jakiejś substancji”. Takie zachowanie młodego 

człowieka, kiedy sięga on po nieznane  mu środki tylko po to by „odnaleźć się w grupie” lub zyskać 

akceptację kolegów może wywołać szczególnie przykre lub niebezpieczne konsekwencje. 

Ilustruje to wykres nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 3. Jaki był pierwszy środek uzależniający, którego spróbowałeś? 

 

 

 

 

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż pierwsze narkotyki zażywane były przez respondentów     

„w grupie przyjaciół”. Narkotyki pochodziły od kolegi lub koleżanki. Przypadki,   w których 

respondenci przyznali się do kupowania narkotyków pojawiły się sporadycznie.  

Podczas badań podawane były  zróżnicowane odpowiedzi na temat szkodliwości używania marihuany 

lub haszyszu. Świadomość ryzyka wydaje się zmniejszać z wiekiem badanych. Należy podkreślić,               

że świadomość szkodliwości marihuany, jest znacząco większa niż alkoholu czy papierosów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 4. Możliwe ryzyko związane z paleniem marihuany „od czasu do czasu” 



  

 

 Dostępność narkotyków wydaję się stosunkowo łatwa. Wśród chłopców ze szkoły 

ponadgimnazjalnej 35 procent zna osoby, od których można kupić narkotyki, taki sam odsetek 

badanych stwierdził, że miał propozycję zakupu narkotyków. Wiedza na temat dostępności środków 

psychoaktywnych wzrasta z wiekiem badanych. 

Ilustruje to wykres nr 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Odsetek osób, które znają osoby, od których można kupić narkotyki, oraz odsetek 

tych, które spotkały się z propozycją zakupu narkotyków. 

 

 W każdej grupie badanych osób znaleźli się tacy, którzy mają wśród znajomych osoby 

używające marihuany. Problem ten wzrasta z wiekiem badanych. Wśród najstarszych chłopców         

co drugi zna kilku takich kolegów, kolejne 7,5 procenta stwierdziło, iż ma sporo takich znajomych. 

Wykres nr 6. Odsetek osób, które mają wśród znajomych osoby używające marihuany. 

 

 

 

III. Wnioski i implikacje 
 

 

 Papierosy i alkohol są najpopularniejszymi substancjami psychoaktywnymi dla brzezińskiej 

młodzieży . Młodzi ludzie, którzy używają narkotyków lub leków stanowią zdecydowaną 



mniejszość- jest ich na poszczególnych poziomach wieku do kilku procent ogółu młodzieży. 

Bardziej rozpowszechnione są leki zmieniające świadomość. Podstawowe narkotyki               

są młodzieży znane, ale niewielka część ankietowanych ich zażywała. Nawet z najbardziej 

popularną marihuaną kontakt miał niewielki odsetek badanych, i był to raczej kontakt 

sporadyczny. Tylko w grupie starszych chłopców (klasa III gimnazjum, II ponadgimnazjalna) 

pojawiły się wyraźne sygnały o zażywaniu marihuany w sposób powtarzalny lub wielokrotny. 

Pozostałe grupy narkotyków w zasadzie nie  są popularne i nie są też używane.  

 ankietowana młodzież ocenia swoją dostępność do substancji nielegalnych jako dość łatwą 

(głównie starsi uczniowie), a niektórzy wprost przyznają, że wśród ich znajomych są osoby 

zajmujące się sprzedażą narkotyków. Być może więc część ankietowanych nie ujawniła 

swego kontaktu z narkotykami, lub ujawniła go w sposób niepełny (wskazując na rzadszy 

kontakt z substancjami nielegalnymi lub informując jedynie o kontakcie z marihuaną).  

 Inicjacja narkotykowa odbywa się głównie w towarzystwie kolegów, przyjaciół, znajomych. 

Bardzo niepokojący jest to, że część młodych ludzi nie potrzebuje nawet wiedzieć, jakiej 

substancji zażywają podczas wspólnych spotkań czy zabawy.    

 Przekonania normatywne, dotyczące używania przez  kolegów  i przyjaciół różnych substancji 

psychoaktywnych są najcenniejsze również w grupie uczniów klas I gimnazjum. Najwięcej 

pracy profilaktycznej ukierunkowanej na zmianę niekorzystnych przekonań normatywnych 

wymagać będą najstarsi uczniowie-głównie chłopcy.  

 Wnikliwie analizując wyniki badań nietrudno zauważyć, że wiedza uczniów zakresie 

konsekwencji sięgania po używki jest niewystarczająca. Dotyczy to zarówno skutków palenia 

papierosów, jak i picia alkoholu czy sięgania po narkotyki.   

 Badana młodzież (głównie starsza) posługuje się już rozwiniętymi mechanizmami obronnymi 

sankcjonującymi sięganie po używki (alkohol, papierosy). Nawet ci, którzy przyznają,           

że nałogi są niebezpieczne, odnoszą zagrożenia częściej do innych osób niż do siebie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cele Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
 

Celem Programu jest doskonalenie oraz prowadzenie dalszych działań sprzyjających hamowaniu 

rozwoju i ograniczeniu skali zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym.  

 



 Zmniejszenie popytu na narkotyki w społeczności lokalnej, poprawa jakości życia osób 

używających narkotyków  szkodliwie i osób uzależnionych. Projekty realizowane w ramach 

Programu będą miały ponadto na celu udzielanie pomocy specjalistycznej rodzinom osób 

mających problem narkotykowy. 

 Edukacja społeczeństwa poprzez wzmacnianie postaw sprzyjających ograniczaniu używania 

narkotyków oraz informowanie o ryzyku związanym z używaniem narkotyków i środków 

zastępczych. 

 Szczególne działania będą kierowane do grupy młodzieży zagrożonej, która wymaga 

specyficznych oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych prowadzących do zmiany 

stylu życia i zaprzestania używania narkotyków. 

 

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii w mieście Brzeziny, będą  skoordynowane                  

z działaniami realizowanymi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, który szczegółowo określa zakres przedsięwzięć z  profilaktyki 

uzależnień.  

Na poziomie wczesnego zapobiegania podział na alkohol i narkotyki nie ma uzasadnienia, bowiem 

mechanizmy i motywy sięgania po środki psychoaktywne są bardzo zbliżone. W ostatnich latach 

upowszechnił się wzór konsumpcji polegający na mieszaniu środków legalnych i nielegalnych           

co powoduje, że w lecznictwie coraz częściej pojawiają się pacjenci, których trudno jednoznacznie 

zdiagnozować jako uzależnionych wyłącznie od narkotyków czy alkoholu. Nowoczesne podejście     

do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych obejmuje zatem różne środki (alkohol, 

narkotyki, itp 

 

V. Cele i zadania  

 

Zadanie 1 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

 

Celem zadania jest: 

 podejmowanie działań dotyczących udzielania pomocy 

specjalistycznej, skierowanej do osób mających problem narkotykowy oraz ich rodzin, 

m.in. w ramach pracy zespołów interdyscyplinarnych. Podejmowane działania będą 

miały na celu zwiększenie dostępności różnych form pomocy dla osób uzależnionych 

oraz osób zagrożonych uzależnieniem. Zadanie uwzględnia ponadto działania mające     

na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami 

uzależnionymi i ich rodzinami. 

 Udzielanie świadczeń pomocy społecznej osobom używającym narkotyków 

szkodliwie oraz osobom uzależnionym będzie realizowane przez Miejski Ośrodek   

Pomocy Społecznej,  

 

Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez: 

 



1. tworzenie, finansowanie i dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy 

dla osób z problemem narkotykowym a także rodzin,  w których występuje problem 

narkomanii oraz przemocy,  podmiotów realizujących działania terapeutyczne, 

 

2. organizację/dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

uzależnieniem, 

 

3. organizację lokalnych narad, konferencji, szkoleń, seminariów w zakresie udzielania 

pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii, 

 

4. organizację i dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla personelu prowadzącego 

terapię, rehabilitację i programy ograniczania szkód zdrowotnych, 

 

5. prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy 

specjalistycznej. 

 

Wskaźniki monitoringu: 

 

 liczba osób, które skorzystały ze specjalistycznej pomocy w związku 

         z występującym problemem narkotykowym oraz przemocą, 

 liczba miejsc, w których świadczona jest pomoc specjalistyczna, 

 liczba dzieci i młodzieży, która wzięła udział w wypoczynku, 

 liczba szkoleń, konferencji i seminariów skierowanych do specjalistów, 

 liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach, 

 liczba materiałów edukacyjno – informacyjnych, 

 liczba instytucji, którym przekazano materiały informacyjno – edukacyjne. 

 

Zadanie 2 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci                    

i młodzieży, 

 

W ramach zadania prowadzone będą działania skierowane do społeczności lokalnej mające na 

celu zwiększenie wiedzy na temat skutków używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i środków zastępczych, jak również kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

Realizowane projekty będą miały na celu wzmacnianie czynników chroniących i osłabianie 

czynników ryzyka, wspieranie inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży, którym celem 

jest zagospodarowanie wolnego czasu. Podejmowane będą działania skierowane do rodziców,      

w szczególności rozwijające umiejętności wychowawcze. Celem zadania będzie również 

podejmowanie działań, służących monitorowaniu skali zjawiska narkomanii, szczególnie 

wśród młodzieży szkolnej. 



W ramach zadania upowszechniane będą materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu 

promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii, prowadzone edukacyjne kampanie społeczne. 

Niżej wymienione sposoby realizacji zadania będą ściśle skorelowane z realizacją podobnego 

zadania zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, który uwzględnia również środki finansowe przeznaczone na ich realizację. 

 

Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez: 

 

1.realizację i wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych 

szkołach podstawowych, gimnazjum, rekomendowanych m.in. przez Krajowe Biuro               

do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ministerstwo 

Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 

2.realizację programów interwencyjnych dla młodzieży używającej eksperymentalnie lub 

okazjonalnie środków odurzających, 

 

3.wspieranie innych przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka:           

ze środowisk zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci                     

i młodzieży, 

 

4.wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci           

i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków, 

 

5.opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu 

promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii, zakup oraz rozdawnictwo materiałów 

informacyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki narkomanii oraz zdrowego stylu 

życia (broszury, ulotki, książki, itp), 

 

6.udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno - informacyjnych uwzględniających 

problematykę narkomanii, 

 

7.wspieranie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów 

profilaktycznych, 

 

8.organizację i dofinansowywanie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii adresowanych 

w szczególności do pracowników pomocy społecznej, straży miejskiej, służby zdrowia, 

 

9.organizację lokalnych narad, konferencji, szkoleń, seminariów w zakresie problematyki 

narkomanii, w tym dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych działań, 

 

10.podejmowanie działań edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców - prowadzenie szkoleń, 

warsztatów oraz konsultacji, 

 



11.prowadzenie badań i analiz pozwalających określić aktualny stan problemów 

narkotykowych, w tym przeprowadzenie badań ankietowych wśród dzieci i młodzieży, 

 

12.zbieranie i analizę danych statystycznych, monitorowanie problemu narkotyków                  

i narkomanii w  Brzezinach. 

 

Wskaźniki monitoringu: 

 

 liczba osób objętych programami profilaktycznymi, 

 wykaz programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, 

 liczba projektów skierowanych do rodziców, 

 liczba rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, lokalnych narad, konferencji, seminariów, 

 liczba uczestników szkoleń, lokalnych narad, konferencji, seminariów, 

 liczba kampanii, w których wzięto udział, 

 liczba i nakład materiałów informacyjno – edukacyjnych, 

 liczba instytucji, którym przekazano materiały informacyjno – edukacyjne, 

 wyniki monitoringu opublikowane w formie corocznych raportów. 

 

Zadanie 3 

 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych 

uzależnieniem. 

 

Działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane są przez różne podmioty 

funkcjonujące na terenie naszego miasta. Celem zadania jest ich wspieranie w zakresie 

prowadzenia działań profilaktycznych  i pomocowych. 

Podniesienie poziomu rehabilitacji osób uzależnionych w istotny sposób wpływa na wzrost 

skuteczności pozostałych działań. Daje możliwość poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania  

społecznego osób uzależnionych od narkotyków oraz używających narkotyków w sposób 

szkodliwy. 

 

Realizacja zadania odbywać się będzie m.in. poprzez: 

 

1.wspieranie podmiotów prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 

przeciwdziałania narkomanii, 

 

2.wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji działań dotyczących profilaktyki selektywnej       

w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami, 

 



3.wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujących 

zadania publiczne dotyczące profilaktyki uzależnień i pomocy osobom uzależnionym oraz ich 

rodzinom, 

 

 

4.zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjno - informacyjnych przeznaczonych 

na pakiety przekazywane instytucjom oraz organizacjom pozarządowym działającym             

w zakresie profilaktyki uzależnień  i przeciwdziałania narkomanii, 

 

5.dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, z zakresu problematyki narkomanii dla 

specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi, 

6.zakup testów do wykrywania obecności narkotyku w płynach ustrojowych dla instytucji        

i organizacji zajmujących się problematyką uzależnień, 

 

7.współpracę z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem 

Psychiatrii i Neurologii oraz z innymi organizacjami i instytucjami. 

 

Wskaźniki monitoringu: 

 

 liczba osób z problemem narkotykowym korzystających z pomocy podmiotów 

działających w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii, 

 liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych      w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, którym zlecono realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki 

uzależnień i pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, 

 liczba osób uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki 

uzależnień 

        i pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, 

 liczba osób objętych programami leczenia, 

 liczba dofinansowanych szkoleń, 

 liczba osób, którym dofinansowano szkolenia. 

 

 

 

Zadanie 4 

 

Wydzielenie w budżecie miasta Brzeziny  środków finansowych przeznaczonych            

na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 



Na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą zabezpieczane 

w budżecie Miasta środki finansowe pochodzące  w szczególności z opłat za korzystanie         

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań Programu określona jest na podstawie 

preliminarza w uchwale budżetowej Miasta Brzeziny na rok 2015. 

 

Rozdział VI  Realizatorzy programu  

1. Realizatorzy programu 

 Miasto Brzeziny 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach 

 Szkoły Podstawowe 

 Gimnazjum w Brzezinach 

 Stowarzyszenia Abstynenckie 

2.Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez: 

 Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w tym Świetlicy 

Środowiskowo-Terapeutycznej  „Świetlik” 

 Zlecanie realizacji zadań szkołom prowadzonym przez Miasto Brzeziny 

 Zakup przez Miasto Brzeziny usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych 

 Zlecanie realizacji zadań jednostkom wyłonionym w drodze konkursu organizowanego           

w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 

Rozdział VII Adresaci programu 

1.Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Miasta Brzeziny, a w szczególności 

następujące grupy osób: 

 Osoby uzależnione od : narkotyków, alkoholu. 

 Dzieci i młodzież  szkolna   w tym ze środowisk zagrożonych uzależnieniami : alkoholizm       

i narkomania. 

 Rodziny w tym osoby współuzależnione oraz najbliższe otoczenie osób uzależnionych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII   Monitoring i ewaluacja   

 

 Program podlega rocznej ewaluacji poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji 

zadań wynikających z programu merytorycznej komisji Rady Miasta w Brzezinach. 



 Wskaźniki realizacji programu: ilość wykonanych działań i osób uczestniczących          

w zadaniach. 

 Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu. 

 

 

 


