Raport z realizacji w 2017 roku
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zjawisko narkomanii staje się obecnie jednym z najaktualniejszych problemów społecznych
oraz chorób XXI wieku. Liczba osób uzależnionych rośnie, co wynika ze statystyk, a są to głównie
osoby młode. Konieczność podjęcia działań profilaktycznych i edukacyjnych wynika wprost z ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.), na mocy
której na szczeblu Gminy Miejskiej Kościan powstał Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęty Uchwałą nr XX/229/17 z dnia
19 stycznia 2017 roku. Zadania programu w imieniu Burmistrza Miasta Kościana realizował i
koordynował Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana przy
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W 2017 roku w Gminie Miejskiej Kościan podjęto następujące działania:
 zorganizowano spotkanie z Panem Piotrem Adamiakiem- kierownikiem Ośrodka MONAR dla
dzieci i młodzieży w Łodzi, który przeprowadził szkolenie na temat „Dysfunkcyjne zachowania
i eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi, leczenie oraz motywowanie w sytuacjach
uzależnień”. Na szkolenie zaproszono rodziców, pracowników policji, straży miejskiej, szkół
i przedszkoli – w warsztatach uczestniczyły 102 osoby;
 210 uczniów klas I-III uczestniczyło w realizacji programu profilaktycznego pn. „Przyjaciele
Zippiego”. Program koordynowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji ma na celu promocję
zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci poprzez rozwój ich umiejętności
komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających im funkcjonowanie w grupie oraz radzenie
sobie z trudnościami życiowymi. Dzięki uczestnictwu w programie dziecko opanowuje/
wzmacnia umiejętności:
 określania własnych uczuć i rozmowy o nich,
 nawiązywania i utrzymywania przyjaźni,
 radzenia sobie z samotnością i odrzuceniem,
 rozwiązywania konfliktów,
 radzenia sobie ze zmianą i stratą - śmiercią bliskiej osoby,
 pomagania innym;
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 podczas ferii zimowych i letnich prowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne propagujące
aktywny tryb życia. Spotkania z uczniami wzbogacono o realizację treści z zakresu profilaktyki
uzależnień;
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 na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kościanie podjęto współpracę
w ramach spotkania profilaktycznego „Dopalacze niszczą życie”. Warsztaty o tematyce
uzależnień połączono z projekcją filmów pn. „Uzależnieni od Teatru”, „Kot Bob i ja”.
Z projektu skorzystało 175 gimnazjalistów, którzy dzięki tego typu zajęciom nabyli wiedzę na
temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych;
 na potrzeby Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Kościanie sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych, w tym
między innymi:
 „Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej”;
 „Terapia uzależnień - Podręcznik dla profesjonalistów”;
 „Odwykownia”;
 na potrzeby nauczycieli kościańskich szkół prenumerowano „Głos Pedagogiczny”, a na
potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - miesięcznik „Świat
Problemów”;
 w ramach działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla blisko 600 uczniów zorganizowano
spotkania ze specjalistą terapii uzależnień Martynem Jakubowskim. Celem warsztatów było:
 poszerzenie wiedzy uczniów na temat konsekwencji używania lub posiadania substancji
psychoaktywnych,
 uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z cyberprzestrzeni,
 poszerzenie wiedzy na temat faz i rozwoju uzależnienia,
 uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające się we własnej grupie
rówieśniczej,
 zwiększanie wiedzy na temat sygnałów świadczących o nadużywaniu gier
komputerowych,
 rozmowy na temat pasji i zainteresowań, a także o czynnikach chroniących przed
uzależnieniem.
Podsumowaniem warsztatów były spotkania z rodzicami i pedagogami kościańskich szkół;
 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie podejmowała
systematyczne działania informacyjne skierowane do różnych grup wiekowych mieszkańców
Kościana. Działania obejmowały między innymi rozpowszechnianie plakatów, broszur i ulotek
o tematyce uzależnień;

 w ramach działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie:
 prowadzono bezpłatne porady prawne między innymi z zakresu prawa rodzinnego,
opiekuńczego, karnego oraz świadczono pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną
z zakresu terapii uzależnień, przemocy i mediacji w rodzinie,
 Lokalne Centrum Wolontariatu:
1) przeprowadziło szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień,
2) zorganizowało „Pogotowie szkolne” dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami;
3) prowadziło w Klubie Wolontariusza sekcje tematyczne, w tym z zakresu
przeciwdziałania narkomanii,
4) zrealizowało program „Starszy Brat, Starsza Siostra” zawierający treści edukacyjne
o zagrożeniach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych,
 Klub Integracji Społecznej:
1) Zrealizował projekt „Tęcza” nakierowany na podnoszenie kompetencji opiekuńczowychowawczych rodziców, w tym doskonalący umiejętności zapobiegania
uzależnieniom w rodzinie,
2) prowadził grupę wsparcia pn. „Akademia Świadomego Rodzica” – uświadamianie
zagrożeń wynikających z uzależnień,
3) w ramach „Klubu Młodzieżowego” podejmowano działania edukacyjne na rzecz
wyeliminowania z życia niebezpiecznych używek.
 z rodzicami podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej prowadzono rozmowy na temat
rozpoznawania sygnałów świadczących o kontakcie dziecka z narkotykami
i „dopalaczami”;
 w ramach zajęć grup socjoterapeutycznych prowadzono z podopiecznymi rozmowy na
temat zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z zażywania środków
psychoaktywnych.
Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były dochody
budżetu Gminy Miejskiej Kościan pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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