
Załącznik do uchwały Nr XXX/ 126 / 2013 r.                                                                                                                                                                            
Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 stycznia 2013 roku 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu                                                                                                 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013r  
 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013r 
                                                             
 
                                                                                                                               
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, zwany dalej Programem, 
reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem 
narkomanii. Podstawą działań przedstawionych w Programie są założenia zawarte w 
Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016. 
 

I. Analiza problemu narkomanii w Brzezinach 
1. Młodzież a narkotyki 
Młodzież brzezińskich szkół spostrzega problem zażywania narkotyków przez swoich 
rówieśników, jako marginalny. Młodzi ludzie, jeśli już dostrzegają takie zjawisko, to 
głównie, jako pojedyncze przypadki. 
Kolejnym badanym obszarem był osobisty stosunek uczniów do narkotyków. Oto 
odpowiedzi na pytanie: „Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami 
odurzającymi”.  
 

 
 

Co szósty uczeń I klasy gimnazjum i co czwarty uczeń III klasy gimnazjum przyznaje się 

do kontaktów ze środkami odurzającymi.  

 

Jakie środki są najczęściej zażywane przez uczniów? Dla porównania podane są  
wyniki badań ogólnopolskich ESPAD (J.Sierosławski, A. Zieliński) w grupie wiekowej 
15-16-latków. 
 
 
 
 

 



 
Narkotyzowanie się nie jest przez uczniów spostrzegane, jako zjawisko 
powszechne, to jednak co szósty uczeń I klasy gimnazjum i co czwarty uczeń 
III klasy gimnazjum przyznaje się do kontaktów ze środkami odurzającymi 
(najczęściej jest to marihuana). 14% gimnazjalistów z klas I i 23% uczniów 
klas III gimnazjum miało kontakt ze środkami odurzającymi w okresie 30 dni 
przed badaniem . 
Mniej niż czterech na dziesięciu badanych uważa, że ich rówieśnicy posiadają 
wystarczającą wiedzę o narkotykach i skutkach ich działania. 

a) 8% uczniów III klas gimnazjum spotkało w szkole osobę rozprowadzającą 
narkotyki (poza szkołą – co czwarty uczeń), 

b) młodzi ludzie mają przekonanie, że w narkotyki można najprędzej zaopatrzyć 
się na dyskotece czy w pubie, ale kupno środka odurzającego w innych 
miejscach też nie nastręcza trudności. 

 
2. Dorośli a narkotyki 

a) 52% dorosłych ankietowanych mieszkańców Brzezin uważa, że w ich okolicy 
łatwy jest dostęp do narkotyków;  

b) zdecydowana większość dorosłych mieszkańców Brzezin (95%) uważa, że 
za posiadanie narkotyków powinno się karać (wśród młodzieży takie 
przekonanie podziela 79% badanych). 

 
II. Założenia Programu 
1.Ustala się następujące główne cele i zadania Programu: 
1) minimalizowanie problemów społecznych i zdrowotnych związanych  

z przeciwdziałaniem uzależnieniom; 
a) prowadzenie działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki szkolnej i rodzinnej, 
b) prowadzenie działań terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii 

indywidualnej i grupowej, 
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2) współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń         
i osób fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii;                                                                                                  

3) podniesienie kwalifikacji i kompetencji grup zawodowych mających styczność      
z osobami eksperymentującymi i uzależnionymi od narkotyków; 

 
2. Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu i planowane do realizacji 
działania: 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, poprzez: 
a) prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz 

używających narkotyków w sposób szkodliwy, 
b) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób eksperymentujących, 

uzależnionych oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy, 
c) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób 

uzależnionych oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy. 
 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, poprzez: 
a) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, które pod kierunkiem terapeuty uczą się 

radzić sobie z uzależnieniem występującym w rodzinie, 
b) wspieranie instytucji zajmujących się pierwszą interwencją w problemach 

narkotykowych, 
c) wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej 

do rodzin, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy. 
 
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, poprzez: 

a) wspieranie programów, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: 
zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

b) wspieranie szkolnych programów profilaktyki w zakresie działań 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom,                            

c) wspieranie realizacji programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, 
w szkołach i innych placówkach,        

d) wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, jako alternatywy 
dla uzależnień, 

                                                                                                                                                          

e) wspieranie działalności profilaktyczno – wychowawczej świetlic, w tym świetlic  
z programem zajęć korekcyjnych, 

f) organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych, 
happeningu, dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania narkomanii             
i przeciwdziałania przemocy.                                                                  

 
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez: 



a) organizowanie spotkań, konferencji i debat sprzyjających zawiązywaniu lokalnej 
koalicji w celu przeciwdziałania narkomanii,                                               

b) organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia 
świadomości dotyczącej problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, 
w tym wspieranie wczesnej interwencji,  

 
5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie                         
ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego, poprzez: 

a) organizowanie zajęć dla rodzin (indywidualnych lub grupowych) 
ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowania, które mogą utrudniać 
reintegrację społeczną. 
 

III.  Monitoring, ewaluacja, finansowanie i realizatorzy Programu 
1. Program podlega rocznej ewaluacji poprzez przedstawienie sprawozdania z 

realizacji zadań wynikających z Programu merytorycznej Komisji Rady Miasta w 

Brzezinach. 

2. Wskaźniki realizacji Programu: Ilość wykonanych działań i osób uczestniczących. 

3. Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu 

poprzez Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który 

koordynuje i monitoruje realizację programu. 

 

4. Zadania Programu finansowane będą ze środków pochodzących z opłat z 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                                           

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Programie             – 4.000, zł. 

   

5. Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez:  

1) zlecanie realizacji zadań szkołom prowadzonym przez Miasto; 

2) zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych; 

3) współpracę z Powiatowa Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Brzezinach, 

Policją  i innymi instytucjami. 

  

6. Realizatorzy  Programu: Urząd Miasta Brzeziny, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, MOPS w Brzezinach, Szkoły podstawowe, Gimnazjum, 

Stowarzyszenie Abstynenckie ,, Viola’’, Straż Miejska. 

 

 

 

 

 

Załącznik do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

                                                                             

 

 

Preliminarz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
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