UCHWAŁA NR 42/IX/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art.
10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej
na lata 2011 - 2016, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uzasadnienie do uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Podkowy Leśnej na lata 2011 - 2016
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami), burmistrz w celu realizacji zadań
nałoŜonych na gminę z zakresu przeciwdziałania narkomanii opracowuje projekt Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt
1-3 ww. ustawy oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii (KPPN). Gminny Program uchwala Rada Miasta. PrzedłoŜony projekt jest
opracowany na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych w klasach I i II gimnazjum
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w 2010 r. oraz w zgodzie z KPPN na lata 2011-2016.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Załącznik do uchwały Nr 42/IX/2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2016
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii lata 2011 – 2016 opracowany został zgodnie
z treścią ustawy w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2011-2016 (Dz. U. z 2011 r. Nr 78 poz. 428).
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany na podstawie diagnozy
przeprowadzonej w maju 2010 roku w gimnazjum samorządowym naleŜącym do Zespołu
Szkół Samorządowych (załącznik do programu).
Opis zjawiska na podstawie diagnozy
Podkowa Leśna liczy 3994 mieszkańców – stałych i czasowych - (stan na 31.05.2011 r.)
w tym: dzieci w wieku od 6 do12 lat - 424.
Baza oświatowa to:
1. Zespół Szkół samorządowych - szkoła podstawowa licząca 279 uczniów oraz gimnazjum
liczące 147 uczniów,
2. Gimnazjum Nr 2 św. Hieronima Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) liczące 66 uczniów,
Szkoła Podstawowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus KIK licząca 106 uczniów, klasa „0”
liczącą 13 dzieci.
3. Przedszkole Miejskie z klasą „0” liczącą 48 dzieci.
Diagnoza została przeprowadzona metodą ankiet na populacji uczniów klas I i II gimnazjum
samorządowego (załącznik do programu).
Dodatkowym źródłem informacji był Komisariat Policji w Podkowie Leśnej, który podał
dane za 2010 r. Na terenie miasta zatrzymano 2 osoby dorosłe za posiadanie środków
odurzających, przeciwko którym skierowano akty oskarŜenia do sadu; nie zatrzymano osób
nieletnich.
Zdiagnozowane obszary problemowe
Problem : Eksperymentalne zaŜywanie narkotyków przez młodzieŜ
Diagnoza przyczyn problemu:
1. Ciekawość
2. Chęć zabawienia się
3. Poprawienie samopoczucia
Definicja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Po etapie analizy i diagnozy został określony problem główny oraz jego przyczyny.
Cel I: ograniczenie eksperymentalnego zaŜywania narkotyków

Sposób osiągnięcia:
1. kreowanie pozytywnych postaw „jestem czysty – nie biorę”
działanie
a. informowanie o szkodliwości uŜywania narkotyków
- szkolenia dla dzieci
- warsztaty dla dzieci
b. promowanie asertywnego zachowania
- warsztaty
- zajęcia na godzinach wychowawczych
2. zwiększenie zainteresowania otoczenia problemami dzieci i młodzieŜy
działanie
a. poprawa przepływu informacji policja - szkoła
b. poprawa przepływu informacji rodzice - szkoła
c. informowanie rodziców o objawach i szkodliwości zaŜywania narkotyków
- szkolenie dla rodziców
- warsztaty dla rodziców
- broszura informacyjna
Cel II . Ograniczenie dostępności narkotyków
1. propozycje spędzania wolnego czasu przez dzieci
działanie:
- udostępnienie miejsc do spędzania czasu wolnego – boisko szkolne, skatepark.
2. kontrola miejsc pobytu dzieci i młodzieŜy przez policję
działanie:
- monitoring niebezpiecznych miejsc w Podkowie Leśnej np. stacje WKD, okolice
sklepów prowadzących sprzedaŜ alkoholu, okolice parku
Cel III. Podniesienie poziomu wiedzy
narkomanii.

społeczności lokalnej dotyczącej problemu

Dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących problemu narkomanii poprzez propagowanie
informacji o placówkach udzielających pomocy osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom.

Cel operacyjny I.
Aktywizacja środowiska lokalnego do działań i współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii
Zadania
1.Tworzenie koalicji osób
działających na rzecz
przeciwdziałania
narkomanii,
reprezentujących
instytucje i organizacje
działające na terenie
miasta

-

-

-

Sposób realizacji
organizowanie cyklicznych
spotkań osób, zajmujących się
przeciwdziałaniem narkomanii
składanie raportów z realizacji
programu na forum Rady
Miejskiej

Wykonawca i termin
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Pełnomocnik Burmistrza ds. uzaleŜnień
2 razy w roku
1 raz w roku – styczeń

kontakty z lokalnymi mediami/
informacja o realizacji
realizatorzy programu
programu, promowanie działań/ w zaleŜności od potrzeb

-

poprawa przepływu informacji
między rodzicami- szkołą –
policja

Cel operacyjny II.
Ograniczenie eksperymentowania z narkotykami wśród młodzieŜy
Zadania
Sposób realizacji
1. Działania profilaktyczne -szkolenia rad pedagogicznych
skierowane do całej
społeczności szkolnej:
- pedagogizacja rodziców
uczniowie i ich rodzice,
personel szkół
- programy profilaktyki dla
poszczególnych szkół
-

rozszerzenie oferty
alternatywnego spędzania
wolnego czasu

Wykonawca i termin
Specjaliści zewnętrzni
1 raz w roku
Pedagog, psycholog szkolny
2 razy w roku
Pedagog, psycholog szkolny, wychowawcy
Terminy wynikające z
programów profilaktyki dla szkół
Rada Miasta, Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich, Dyrektorzy szkół,
Urząd Miejski

Cel operacyjny III.
Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej dotyczącej problemu narkomanii

Zadania
Dostarczanie rzetelnych
informacji dotyczących
problemu narkomanii

Sposób realizacji
akcja informacyjna dotycząca
placówek udzielających pomocy
osobom uzaleŜnionym i ich
rodzinom

Wykonawca i termin
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Pełnomocnik Burmistrza ds. uzaleŜnień

