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Wstęp
Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często
związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich
latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi,
substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami.
Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania
i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane
z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób
uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami.
Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich narkotyków) ceny
spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych
kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu.
Z informacji uzyskanych ze szkół, policji, ośrodka pomocy społecznej wynika, że na terenie
naszej gminy niewielki jest wzrost notowań osób używających środków psychoaktywnych,
jednak mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza
profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków.
Główne cele i zadania realizacji programu
Głównym celem programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania
narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.
I tak w zakresie:
1) Podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku:
- prowadzenie kampanii i happeningów edukacyjnych obejmujących problematykę
narkotykową adresowanych do określonych grup docelowych
- podjęcie działań koalicyjnych pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz
profilaktyki uzależnień.
2) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
- informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i
broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia,

- współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych,
w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny.
3) Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej polegającej na:
- udzielaniu rodzinom informacji przez punkt konsultacyjno-informacyjny Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Iłowo-Osada o
możliwości uzyskania fachowej pomocy psychospołecznej i prawnej,
-

organizowanie konferencji, narad, warsztatów itp. dla rodziców o charakterze
profilaktycznym i możliwościach rozwiązywania problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych.

4) Prowadzenia

profilaktycznej

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej

oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.:
- organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,
- organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
- udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,
- promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach,
- organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące
program profilaktyki,
- działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi,
młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie
konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,
- diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie wystąpiłby problem narkomanii.
5) Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów
(fizycznych i prawnych), służących rozwiązywaniu problemów związanych z
narkomanią w ramach programów realizowanych przy udziale gminy.
6) Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii
poprzez organizację bądź współfinansowanie szkoleń, wymianę doświadczeń,
zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych,
poprzez:

- szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące
problematykę narkomanii, w szczególności dla pracowników szkół, pracowników
ośrodka pomocy społecznej, wychowawców świetlic.
- szkolenie rad pedagogicznych na poziomie szkół gimnazjalnych i podnadgimnazjalnych w zakresie metody wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po
środki psychoaktywne
- współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.

Partnerzy programu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Iłowie-Osadzie
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Placówki oświatowe na terenie Gminy Iłowo-Osada
NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie
Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
Sąd Rejonowy w Działdowie

Źródła i zasady finansowania
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są
środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy Iłowo-Osada.
Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i
podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Pełnomocnik
Wójta Gminy Iłowo-Osada ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

lata 2017-2019 będzie realizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Iłowie-Osadzie.

