UCHWAŁA NR IV/34/2018
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art.
10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490 i poz. 1669) Rada Miasta Brzeziny
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Maślanko
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Załącznik do uchwały Nr IV/34/2018
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019
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Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Podstawa prawna Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
1) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3) Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Rozdział I Diagnoza problemu uzależnień
W październiku i listopadzie 2016 r. w Gimnazjum w Brzezinach została przeprowadzona ankieta,
służąca opracowaniu diagnozy problemu uzależnień wśród uczniów Gimnazjum. Wyniki badań
wskazują, że zaledwie 2% uczniów Gimnazjum mogło mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi narkotykami. Do substancji, których uczniowie sięgają najczęściej należą marihuana i haszysz. Podobne
tendencje wykazano w ogólnopolskich badaniach ESPAD 2015 r., z których wynika, że z marihuaną
i haszyszem miało styczność 25% młodszych uczniów szkół gimnazjalnych i 43% uczniów klas
starszych. Do sytuacji w jakich uczniowie najczęściej przyjmują te substancje należą spotkania ze
znajomymi. Uczniowie, którzy mieli kontakt z narkotykami deklarują, że próbowali tych substancji raz
lub kilka razy w życiu. Nikt nie przyznał się do regularnego stosowania narkotyków.
Na pytanie o popularność narkotyków w szkole większość uczniów zgodnie odpowiada, że nie są one
popularne. Większość respondentów deklarowała również, że są przeciwnikami brania narkotyków i nie
planuje ich próbować.
Uczniów pytano również o kontakt z dopalaczami. Wyniki badań wskazują, że około 1% uczniów
Gimnazjum próbowało tych substancji. Na pytanie o popularność dopalaczy w szkole większość
uczniów odpowiadała, że nie są one popularne. Większość badanych deklaruje również, że są
przeciwnikami „brania” dopalaczy i nie planują ich próbować. Uczniów zapytano również o reakcję
rodziców, gdyby dowiedzieli się, że ich dziecko bierze narkotyki lub dopalacze. Większość uczniów
uważa, że rodzice wyciągnęliby konsekwencje z ich zachowania albo porozmawialiby z nimi
i próbowali pomóc. Ostatnim badanym aspektem relacji rodzinnych było zaufanie. W kryzysowej
sytuacji większość uczniów zwróciłaby się o pomoc do rodziców. Na drugim miejscu rozmawialiby
z przyjaciółmi lub pedagogiem szkolnym. Niewielki odsetek respondentów porozmawiałoby
z wychowawcą.
Przekonania ankietowanych uczniów dotyczące substancji psychoaktywnych - narkotyków,
przedstawia tabelka poniżej.
Twierdzenie
Dopalacze są mniej
szkodliwe niż narkotyki.
Od dopalaczy można
uzależnić się tak samo jak
od narkotyków.
Palenie marihuany jest
bezpieczne dla zdrowia.
Branie narkotyków
i dopalaczy jest modne.
Uzależniają się tylko
ludzie nieostrożni, którzy
nie znają umiaru.
Marihuana nie uzależnia.
Można bawić się dobrze
na imprezie bez
narkotyków i dopalaczy.
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Analiza ogólnych powodów przyznania pomocy przez MOPS w Brzezinach na przestrzeni lat 2015 –
2017 z przyczyn narkomanii.
Przyczyny trudnej sytuacji
życiowej
Narkomania
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Źródło: MOPS w Brzezinach
Rozdział II Cele i zadania programu
Celem Programu jest prowadzenie dalszych działań sprzyjających hamowaniu rozwoju i ograniczeniu
skali zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym. Zmniejszenie popytu na narkotyki i substancje
psychoaktywne w społeczności lokalnej, poprawa jakości życia osób używających narkotyki, osób
uzależnionych. Zadania realizowane w ramach Programu będą miały ponadto na celu udzielanie
specjalistycznej pomocy rodzinom osób mających problem narkotykowy. 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 przeciwdziałaniu 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. 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 coraz częściej pojawiają się
mieszkańcy, u których trudno jednoznacznie zdiagnozować jako uzależnionych wyłącznie od narkotyków
czy alkoholu.
Zadanie 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
1. Udzielanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób z problemem narkotykowym,
poprzez poradnictwo pracowników socjalnych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia
odwykowego poprzez działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Udzielanie wsparcia dla osób po zakończeniu terapii odwykowej poprzez udział w grupach wsparcia.
Wskaźniki monitoringu:
·liczba i rodzaj podjętych działań;
·liczba konsultacji motywujących do podjęcia leczenia;
·liczba spotkań w ramach grup wsparcia.
Zadanie 2
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 Zespołu
Interdyscyplinarnego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podejmowane działania będą miały na celu zwiększenie dostępności różnych form pomocy dla osób
uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem. Uwzględnia działania mające na celu podnoszenie
kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Udzielanie świadczeń
pomocy społecznej osobom używającym narkotyki szkodliwie oraz osobom uzależnionym będzie
realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
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1. Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla osób z problemem narkotykowym,
a także rodzin, w których występuje problem narkomanii oraz przemocy poprzez działalność podmiotów
realizujących zadania profilaktyczne.
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. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy specjalistycznej.
Wskaźniki monitoringu:
·liczba osób, które skorzystały ze specjalistycznej pomocy w związku z występującym problemem
narkotykowym;
·liczba miejsc, w których świadczona jest pomoc specjalistyczna;
·liczba dzieci i młodzieży, która wzięła udział w wypoczynku;
·liczba szkoleń, konferencji i seminariów;
·liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach;
·liczba materiałów edukacyjno – informacyjnych;
Zadanie 3
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 mieszkańców miasta, 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 zakresie zadania będą prowadzone edukacyjne kampanie społeczne oraz upowszechniane materiały
informacyjno-edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.
Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
1. Realizację i wspieranie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w szkołach.
2. Realizację programów interwencyjnych dla młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie
środków odurzających.
3. Wspieranie innych przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności ze
środowisk zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym.
4. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.
5. Zakup oraz dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki narkomanii
oraz zdrowego stylu życia.
6. Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-informacyjnych uwzględniających problematykę
narkomanii.
7. Organizację i dofinansowywanie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii adresowanych
w szczególności do pracowników pomocy społecznej, straży miejskiej, służby zdrowia, członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów i psychologów
szkolnych.
8. Organizację lokalnych narad, konferencji, szkoleń, seminariów w zakresie problematyki narkomanii,
w tym dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych działań.
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9. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców - prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz
konsultacji.
Wskaźniki monitoringu:
·liczba osób objętych programami profilaktycznymi;
·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.
Zadanie 4
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 Miasta Brzeziny. Celem zadania jest ich wspieranie w zakresie prowadzenia działań
profilaktycznych i pomocowych.
Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
1. Wspieranie podmiotów
przeciwdziałania narkomanii.

prowadzących

działalność

w zakresie

profilaktyki

uzależnień

oraz

2. Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji działań dotyczących profilaktyki selektywnej w miejscach
o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami.
3. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjno – informacyjnych, przekazywanym instytucjom
oraz organizacjom pozarządowym działającym w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
narkomanii.
4. Zakup narkotestów do wykrywania obecności narkotyków dla instytucji i organizacji zajmujących się
bezpieczeństwem publicznym oraz ww. problematyką.
Wskaźniki monitoringu:
·liczba osób z problemem narkotykowym korzystających z pomocy podmiotów działających w zakresie
profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii oraz pomocy społecznej;
·liczba osób objętych programami leczenia;
·liczba zakupionych narkotestów.
Zadanie 5
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez:
1. Rozpowszechnianie wiedzy o miejscach pomocy ( plakaty, ulotki, broszury).
2. Pracę socjalną pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.
3. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej dla członków
rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków poprzez nawiązanie współpracy
z psychologiem.
Wskaźniki monitoringu:
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·liczba i rodzaj podjętych działań
·liczba członków rodzin którym udzielono pomocy psychologicznej
Rozdział III Środki finansowe
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 Brzeziny 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 2019.
Rozdział IV Realizatorzy programu
Realizatorzy programu:
1. Miasto Brzeziny.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.
4. Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
6. Szkoły.
Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez:
1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w tym Świetlicy ŚrodowiskowoTerapeutycznej „Świetlik”.
2. Zlecanie realizacji zadań szkołom funkcjonującym na terenie Miasta Brzeziny.
3. Zakup przez Miasto Brzeziny usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
4. Zakup materiałów profilaktycznych i wyposażenia.
Rozdział V Adresaci programu
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Miasta Brzeziny, a w szczególności następujące grupy
osób:
·osoby uzależnione od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
·dzieci i młodzież szkolna w tym ze środowisk zagrożonych uzależnieniami;
·rodziny w tym osoby współuzależnione oraz najbliższe otoczenie osób uzależnionych od narkotyków.
Rozdział VI Monitoring i ewaluacja
·Program podlega rocznej ewaluacji poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań
wynikających z programu merytorycznej komisji Rady Miasta Brzeziny w terminie do I kwartału za rok
poprzedni.
Wskaźniki realizacji programu:
·Ilość wykonanych działań i osób uczestniczących w zadaniach;
·Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu poprzez Pełnomocnika
Burmistrza ds. Uzależnień.
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Załącznik do Miejskiego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019

PRELIMINARZ BUDŻETOWY
do realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
§85153

§

Zwalczanie narkomanii

6.000,00

§ 4210

Zakup materiałów
i wyposażenia

3.000,00

§ 4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00
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