Uchwała nr XLV/476/10
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005

Nr 179, poz. 1485 ze

zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, stanowiący
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1.01.2011 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

Załącznik
do Uchwały nr XLV/476/10
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 października 2010 r.

MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2011

I WPROWADZENIE
Narkotyki i narkomania są problemem zdrowotnym, który stanowi wyzwanie
cywilizacyjne

o

zasięgu

globalnym.

DuŜe

rozpowszechnienie

uŜywania

środków

psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są
w róŜnych sferach Ŝycia społecznego. Stąd wywodzi się postulat, aby działania
zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny i zrównowaŜonego podejścia pomiędzy
działaniami na rzecz ograniczenia popytu a ograniczeniami podaŜy.
Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa o
przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Krajowy Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2006-2011.
Głównym celem programu jest ograniczenie uŜywania narkotyków oraz związanych z
tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu
działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o
szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności wychowawczej i zapobiegawczej.

II CELE PROGRAMU

1. Ograniczenie popytu i podaŜy narkotyków na terenie miasta Kościana, szczególnie w
szkołach.
2. Zwiększenie wśród społeczności Kościana wiedzy i świadomości na temat konsekwencji
uŜywania narkotyków oraz zaangaŜowania w zapobieganie temu zjawisku.
3. Stworzenie lokalnej, systemowo działającej platformy anty-narkotykowej na bazie
instytucji, organizacji i innych podmiotów, wśród których kompetencji znajduje się
profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią.
4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.

III GŁÓWNE KIERUNKI I METODY REALIZACJI

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych i
osób zagroŜonych uzaleŜnieniem.

1. Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób zagroŜonych uzaleŜnieniem i uzaleŜnionych
od narkotyków.
2. Wspieranie i rozwijanie działań samopomocowych dla osób uzaleŜnionych i zagroŜonych
uzaleŜnieniem w przypadku zainteresowania tego typu formą działalności terapeutycznej.
3. Dofinansowanie – w miarę moŜliwości – szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie
profilaktyki i terapii osób zagroŜonych uzaleŜnieniem i uzaleŜnionych od narkotyków.
4. Upowszechnianie informacji o moŜliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy w
zakresie terapii i leczenia osób zagroŜonych uzaleŜnieniem i uzaleŜnionych od substancji
psychoaktywnych (narkotyków).
5. Wydanie informatora MKRPA uzupełnionego o dane adresowe placówek udzielających
pomocy osobom z problemami narkotykowymi w Wielkopolsce

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i
prawnej.

1. Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin osób
uzaleŜnionych od narkotyków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.
2. Wspomaganie instytucji i organizacji udzielających pomocy psychologicznej, prawnej i
socjoterapeutycznej dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii.
3. Wspieranie i rozwijanie działań samopomocowych dla członków rodzin osób
uzaleŜnionych i zagroŜonych uzaleŜnieniem.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i

rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Diagnozowanie i monitorowanie skali zjawiska narkomanii na terenie Kościana.
2. Wspieranie programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach m.in. program „Drugi
Elementarz, czyli program siedmiu kroków” (klasy V i VI szkoły podstawowej), „Między
Nami” (w klasach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
3. Organizacja i wspieranie szkoleń realizatorów programów z zakresu profilaktyki
narkotykowej – nauczycieli i pedagogów, a takŜe innych osób pracujących z młodzieŜą
zagroŜoną uzaleŜnieniem.
4. Wspieranie i dofinansowanie realizacji, wydawania i rozpowszechniania materiałów
edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki narkotykowej dla poszczególnych grup
wiekowych mieszkańców Kościana. Realizacja drugiej części kampanii informacyjnoedukacyjnej „Brałeś nie jedź”

koordynowany jest przez Krajowe Biuro ds.

Przeciwdziałania Narkomani.
5. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią.
6. Wspieranie alternatywnych form organizacji i spędzania czasu wolnego – konkursów,
festynów, zajęć rozwojowo-socjoterapeutycznych, kulturalno-sportowych, przedsięwzięć
promujących zdrowy styl Ŝycia.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1.

Współpraca z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, StraŜy Miejskiej w Kościanie, Oddziału
Całodobowego Leczenia UzaleŜnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w
Kościanie.

2. Zakup materiałów słuŜących do realizacji profilaktyki narkotykowej.
3. Wspomaganie działań w zakresie organizacji i spędzania czasu wolnego.

4. Współpraca z innymi organizacjami i placówkami w zakresie wymiany doświadczeń i
wspólnego realizowania programów i zadań w zakresie profilaktyki uzaleŜnienia od
środków odurzających i leczenia w tym zakresie.

Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem
lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1. Współpraca w powyŜszym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie,
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kościanie, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kościanie.

Podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów
narkotykowych nie ujętych w programie a ujawniających się w toku jego realizacji.

IV. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 realizuje Wydział
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

