Elektronicznie podpisany przez:
Mirosław Michał Wdowiak
dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 218/7/XXXI/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 ust. 1 i art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz. 224 i 437) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z ramowym preliminarzem wydatków stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 218/7/XXXI/16
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 7 grudnia 2016 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na rok 2017
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 określa lokalną strategię w zakresie
diagnozy, profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z braku
wiedzy o szkodliwości nadużywania narkotyków jak również innych środków psychoaktywnych.
Zgodnie z art.10 ust.1 wyżej cytowanej ustawy
własnych gminy, obejmujących szczegółowe zadania.

przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany głównie na płaszczyźnie diagnozy
i profilaktyki oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 04 sierpnia 2016r. (Dz.U.
z 2016r poz. 1492)
I. Diagnoza problemów narkomanii
Badania ankietowe dotyczące używania substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol,
narkotyki, dopalacze) przez młodzież szkolną realizowane są w Polsce co 4 lata i stanowią część
międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD).
W 2015 r. badania te zostały zrealizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy Instytutu
Psychiatrii i Neurologii. Badania przeprowadzono na reprezentatywnych losowych próbach uczniów klas
trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18
lat) naszego kraju.
Wyniki badań stanowią m.in. źródło informacji o zachowaniach ryzykownych młodych ludzi i są
wykorzystywane do tworzenia planów i strategii długofalowych oddziaływań profilaktycznych
realizowanych na różnych poziomach, a także do ich ewaluacji.
W przypadku nielegalnych substancji psychoaktywnych (narkotyki, „dopalacze”), większość badanej
młodzieży nigdy nie sięgała po nie. Z kolei wśród tych młodych osób, które kiedykolwiek w życiu
próbowały narkotyków, większość stanowią osoby eksperymentujące z marihuaną lub haszyszem. Na
drugim miejscu rozpowszechnienia substancji nielegalnych jest amfetamina.
Ogólne wnioski z badania sugerują pewne sukcesy w ograniczaniu dostępności alkoholu dla nieletnich.
Obserwuje się brak wzrostu rozpowszechnienia używania tzw. dopalaczy oraz zahamowanie
niekorzystnych tendencji w zakresie używania przetworów konopi.
(Wyniki ESPAD 2015 ze strony Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura Do
Spraw Przeciwdziałania Narkoman ii- Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w roku
2015)
UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015r.
W maju i czerwcu 2015 r. w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project
on Alcohol and Drugs” (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badanie ankietowe na losowej próbie
reprezentatywnej uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz drugich klas szkół
ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. Badania ESPAD podjęto po raz pierwszy w 1995 r.
z inicjatywy Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou
Group), działającej przy Radzie Europy.
Celem badań, powtarzanych co 4 lata, jest monitorowanie natężenia problemu używania przez
młodzież substancji psychoaktywnych, a także ocena czynników wpływających na rozpowszechnienie
ulokowanych zarówno po stronie popytu na substancje, jak i ich podaży.
Ważona próba ogólnopolska liczyła 3526 uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz 2770
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uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych.
Narkotyki
Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki badania wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia
używania substancji nielegalnych, niż legalnych, zwłaszcza alkoholu. Większość badanych nigdy po
substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość
stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu
całego życia używało tych substancji 24,3% młodszych uczniów i 37,3% starszych uczniów. Na drugim
miejscu pod względem rozpowszechnienia wśród substancji nielegalnych jest amfetamina - ok. 4,6%
wśród uczniów gimnazjów i 8,3% wśród uczniów szkół wyższego poziomu.
W klasach trzecich gimnazjów używa tego środka 19% uczniów, w klasach drugich szkół
ponadgimnazjalnych – 32%. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 10% uczniów klas trzecich
gimnazjów i 15% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu.
W zakresie używania przetworów konopi obserwowano podobne tendencje w obu grupach wiekowych,
jednak wyniki w 2015 r. sugerują odmienności. Wzrost wszystkich trzech wskaźników w młodszej grupie
uległ zahamowaniu, podczas gdy w starszej tylko odsetki używających w czasie ostatnich 30 dni nie
uległy zmianie. Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne
używanie, jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.
Inne wskaźniki problemu marihuany i haszyszu, takie jak postrzegana dostępność czy oferty tych
substancji, jak również zasięg używania ich w otoczeniu badanych, wykazują podobne tendencje jak
rozpowszechnienie używania. W młodszej grupie w 2015 r. zaznaczył się spadek, w starszej stabilizacja
lub lekki wzrost. Potwierdza to tezę o zahamowaniu trendu wzrostowego problemu używania
przetworów konopi wśród piętnasto-szesnastolatków oraz przynajmniej zmniejszenie tempa wzrostu w
starszej kohorcie (wyodrębniony z populacji z uwagi na zachodzące jednocześnie dla całego zbioru
wydarzenie lub proces w celu przeprowadzenia analizy).
W obszarze oceny ryzyka, związanego z używaniem substancji, obserwowano spadek odsetek
badanych, przypisujących używaniu marihuany lub haszyszu duże ryzyko. Ten niekorzystny trend w
2015 r. uległ zahamowaniu.
Dopalacze
Odsetki uczniów, którzy używali dopalaczy, są niższe niż odsetki używających przetworów konopi.
Nie odnotowano wzrostu tych odsetek między 2011 i 2015 r. Wśród uczniów ze starszej kohorty
obserwuje się nawet spadek rozpowszechnienia używania tych substancji na przestrzeni całego życia oraz
w czasie ostatnich 12 miesięcy.
Podsumowanie wyników:
Rozpowszechnienie używania substancji nielegalnych jest znaczne, chociaż o wiele niższe niż
legalnych – spośród substancji nielegalnych najbardziej rozpowszechnione są przetwory konopi.
Zahamowaniu uległ trend wzrostowy rozpowszechnienia używania przetworów konopi.
Nastąpił spadek dostępności przetworów konopi wedle opinii gimnazjalistów i lekki wzrost według
ocen starszej młodzieży.
Zahamowaniu uległ trend spadkowy przekonań o dużym ryzyku, związanym z używaniem przetworów
konopi, wśród gimnazjalistów.
Nie odnotowano wzrostu rozpowszechniania używania dopalaczy w stosunku do 2011 r. (źródło Janusz
Sierosławski PARPA Warszawa 26.11.2015 r.).
II. 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) wsparcie instytucji zajmujących się realizacją programów profilaktycznych dla uczniów placówek
oświatowych w gminie Iłowa,
b) prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz używających
narkotyków w sposób szkodliwy,
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c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz
używających narkotyków w sposób szkodliwy,
d) 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: ze środowisk
marginalizowanych, 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 pracujących na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Iłowa,
d) wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, jako alternatywy dla uzależnień,
e) wspieranie
wiejskich,

działalności

profilaktyczno

–

wychowawczej

świetlic,

w

tym

świetlic

f) organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji
zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom 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) prowadzenie grup dla osób eksperymentujących z narkotykami i grup motywujących do leczenia,
b) organizowanie zajęć dla rodzin (indywidualnych lub grupowych) ukierunkowanych na zmianę
nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację społeczną.
III. Cele programu:
1. Ograniczenie zjawiska używania narkotyków oraz substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy,
w szczególności przez dzieci i młodzież, poprzez realizację działań profilaktycznych.
2. Doskonalenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej, poprzez
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej.
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3. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania narkotyków
i innych środków psychoaktywnych.
IV. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej
- "Punkt Konsultacyjno-Informacyjny" dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar
przemocy domowej (dyżury specjalistów: psycholog, pełnomocnik, terapeuta – specjalista ds.
uzależnień),
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Burmistrza,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej,
- Policja,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
- Zespół Szkół w Iłowej,
- Kościół,
- Anonimowi Alkoholicy
- Świetlice środowiskowe- ośrodki integracji społecznej na wsiach
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żaganiu; Punkt Interwencji Kryzysowej;
Na terenie placówek oświatowych, w OPS-ie, ośrodkach integracji społecznych na wsiach
w
gminie Iłowa zakłada się realizację programów i przedsięwzięć o zasięgu gminnym o charakterze
lokalnym, mające na celu zwiększenie świadomości oraz edukację mieszkańców w różnym wieku.
Wynikają one z potrzeb miejscowych społeczności, w tym z zapotrzebowania na działania
profilaktyczno-edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone są one zarówno wśród uczniów
Zespołu Szkół w Iłowej jak również szkoły ponadgimnazjalnej. Mają charakter spotkań jednorazowych
lub długotrwałych kampanii prewencyjnych.
Osobą odpowiedzialną za realizację
Przeciwdziałania Uzależnieniom.

programu

jest

Pełnomocnik

Burmistrza

Iłowej

ds.

Czas realizacji programu: styczeń 2017 - grudzień 2017 r.
Odbiorcy programu - społeczność miasta i gminy Iłowa.
Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowią dochody
gminy z opłat o których mowa w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487).
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Iłowej może być modyfikowany w przypadku
uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów mających związek z
używaniem narkotyków.
W zależności od charakteru zgłaszanych zmian wymagane są także opinie lub uchwały Rady Miejskiej
w Iłowej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 218/7/XXXI/16
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 7 grudnia 2016 r.
RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY IŁOWA NA 2017 ROK (rozdz.85153)

Lp.
Wyszczególnienie
1 Wynagrodzenia bezosobowe
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci
i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom
wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania
Uzależnieniom
umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800
zł x 12 miesięcy)/2 - Klików
umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800
zł x 12 miesięcy)/2 - Czyżówek
umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800
zł x 12 miesięcy)/2 - Borowe
umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800
zł x 12 miesięcy)/2 - Czerna
umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800
zł x 12 miesięcy)/2 - Konin Żagański

h)

umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800
zł x 12 miesięcy)/2 - Szczepanów

2

Składki ZUS

projekt 2017 r.
37 960
3 160
6 000
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800

3 700
RAZEM:

Id: 9DEC327C-6C4E-4ED7-BC2B-985E07D6CE12. Podpisany

41 660

Strona 1

