UCHWAŁA NR VII/39 /2011
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie: Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2011 – 2015
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z póź. zm.) Rada Miejska Gminy
Nekla uchwala, co następuje:
§1 Uchwala się Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2011 – 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr VII/ 39 /2011
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 25 maja 2011 roku

Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób
realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485
z póź. zm.).
I Wstęp
„ Narkotyki” i terminy wywodzące się od tego pojęcia ( „ narkomania”,
„narkoman”) są najpowszechniej stosowane w odniesieniu do różnego rodzaju
najczęściej nielegalnie wytwarzanych i dystrybuowanych substancji, które są
używane w celu osiągnięcia pożądanej zmiany stanu psychiki. W medycynie pod
pojęciem narkomania rozumie się uzależnienie od substancji psychoaktywnych.
„ Narkomanią” nazywa się pewien styl życia, polegający na mniej lub bardziej
niekontrolowanym używaniu substancji psychoaktywnych i preferowaniu ich
używania nad inne. Pojęcie narkomanii rozszerza się na całokształt zagadnień
związanych z problemami zdrowotnymi, funkcjonowaniem w rolach społecznych,
konfliktami z prawem i dobrymi obyczajami, ekonomią. ( Zapobieganie Narkomanii
w Gminie, Warszawa 2007).
Światowa organizacja Zdrowia, a za nią wiele instytucji i organizacji, zaleca
używanie zamiast terminu „ narkotyki” określenia „ substancje psychoaktywne”.
II Ocena stanu problemu narkomanii w Gminie Nekla
Literatura podaje,iż od lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w naszym kraju
znaczny wzrost rozmiaru problemu narkotyków. Szybko rosło wśród młodzieży
rozpowszechnianie eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji
nielegalnych.
Gmina Nekla znajduje się w środkowej części województwa wielkopolskiego,
w powiecie wrzesińskim. Przez gminę przebiegają droga krajowa nr 92 Poznań –
Warszawa oraz linia kolejowa Poznań – Warszawa, od stolicy województwa –
Poznania, Nekla oddalona jest o około 36 km, natomiast od siedziby Starostwa
Powiatowego we Wrześni o 12 km. Gminę Nekla zamieszkuje 7051 mieszkańców
z czego 3521 to mieszkańcy Miasta, a pozostali 3530 to mieszkańcy wsi. Największe
ze wsi zamieszkuje średnio od 369 do 561 osób, są to m.in. Zasutowo, Podstolice
czy Targowa Górka, jednak są również takie wioski gdzie mieszka od 64 do 150
osób.
Bardzo istotną kwestią jest, iż w ostatnich latach występują silne migracje
ludności z dużych miast, szczególnie z Poznania. Traktują oni gminę jako tzw.
„sypialnię Poznania” co może mieć istotny wpływ na napływ narkotyków
z zewnątrz.

W gminie Nekla znajdują się trzy wioski popegeerowskie: Mystki, Opatówko,
Targowa Górka. Targowa Górka jest największą pod względem ludności wioską w
gminie. Mieszkańcy tych wiosek są w większości ludźmi niezamożnymi,
korzystającymi z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wielu z nich jest bez zawodu i bez
kwalifikacji, w związku z czym po likwidacji PGR-ów miało trudności ze
znalezieniem pracy.
Diagnozę narkomanii sporządzono w oparciu o ankiety, które
rozprowadzono w trzech szkołach: Zespół Szkół w Nekli, Zasutowie i Targowej
Górce wśród gimnazjalistów. Badaniami ankietowymi objęto grupę 158
gimnazjalistów w wieku od 13 – 15 lat
Wiedza o narkotykach współczesnej młodzieży jest dość duża, uczniowie
znają podstawowe narkotyki. Jednak ta wiedza nie jest wystarczająco szczegółowa i
dokładna. Głównym źródłem wiedzy o narkotykach dla Respondentów jest Internet,
telewizja. Respondenci wiedzą, że narkotyki są nałogiem, z którego trudno wyjść,
wiedzą także, że narkotyki są szkodliwe, prowadzą do śmierci, powodują zagrożenie
dla organizmu ,a także to, że nie powinno się ich zażywać, ponieważ można
przedawkować.
Respondenci uważają, że narkotyki pomagają w problemach, powodują
zmianę stanu emocjonalnego i osobowości. 7 % badanych uważa, że narkotyki są
dostępne w szkole, sięgnął po nie 1 % badanych. Natomiast 47 % badanych uważa,
że „ raczej” są dostępne. Respondenci sięgnęli po marihuanę, haszysz oraz LSD.
Jednakże nie tylko szkoła jest miejscem, w którym można spotkać narkotyki. Jest to
także dom oraz prywatka u znajomych. 63 % badanych uważa, że sporadyczne
zażywanie narkotyków jest niegroźne, co nie jest zgodne z prawdą, bowiem
każdorazowe sięgnięcie po narkotyk sprawia, że chce się go dalej zażywać.
Respondenci wiedzą do kogo się zwrócić w przypadku zauważenia
problemu narkotyków. 23 % badanych zwróciło by się z tym problemem do
rodziców. 18 % wybrało szkołę i nauczycieli jako godnych zaufania, 11 % kolegów i
koleżanki, 3 % telefon zaufania, 2% Kościół, 1 % MONAR.
Narkotyki dla respondentów nie są atrakcyjne, odpowiedziała tak
większość badanych. 25 osób odpowiedziało, że są atrakcyjne, ponieważ można się
poczuć kimś lepszym, ciekawszym, zapewniają akceptację grupy rówieśniczej,
nabiera się dystans do problemów oraz są modne.
Zagrożenie narkomanią jest nie wielkie, choć nie można powiedzieć, że
problem nie występuje, zważywszy na to, iż były odpowiedzi, że wśród grupy
znajomych respondentów są osoby zażywające narkotyki.
Respondenci uważają, iż narkomania jest ważnym problemem społecznym.
Zjawisko narkomanii w gminie Nekla, nie jest postrzegane jako duży problem.
Jednak mimo, iż nie jest to na razie duży problem, to jednak społeczeństwo się boi,
że z czasem to się zmieni. Ogólne wrażenie jest takie, że z młodzieżą coraz trudniej
mogą poradzić sobie zarówno rodzice, jak i nauczyciele.

W związku z powyższym społeczność jest bardzo otwarta na wszelkie
działania profilaktyczne.
III Zasoby Gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
–Gmina Nekla,
–Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
–Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
–Policja,
–Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
–Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego AMICOR oraz inne Ośrodki Zdrowia,
–Placówki oświatowe, szkoły,
–Nekielski Ośrodek Kultury,
–Organizacje pozarządowe,
–Kościół.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2010 roku nie odnotowano osób
z problemem zażywania narkotyków. W Ośrodku Zdrowia również nie odnotowano
osób z problemem narkotykowym.
W punkcie informacyjno – konsultacyjnym odbywają się rozmowy z osobami
uzależnionymi i współuzależnionymi, motywujące do podjęcia leczenia. Nie
odnotowano osób uzależnionych od narkotyków.
Posterunek Policji w Nekli w 2010 roku odnotował 9 przestępstw dotyczących
narkotyków wśród dorosłych.
IV Cele programu
1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania
środków psychoaktywnych,
2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu
życia wolnego od używek poprzez prowadzenie Świetlic Środowiskowych.
3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych,
4. Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii,
5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz informowanie o miejscach i możliwościach
uzyskania różnych form pomocy,
6. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych,
7. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych
uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii,
8. Ocena i interpretacja trendów epidemiologicznych (rozmiary zjawiska, wzory
używania, zachowania ryzykowne) oraz identyfikacja nowych zjawisk na scenie
środków odurzających i związanych z tym nowych zagrożeń.

V Adresaci programu
Społeczność lokalna, w szczególności: dzieci, młodzież – strefa profilaktyki,
osoby uzależnionei ich rodziny – sfera terapii.
VI Zadania i metody ich realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
a) kontynuacja działalności punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
b) upowszechnianie informacji wśród społeczności lokalnej dotyczących adresów
instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z pomocy terapeutycznej,
rehabilitacyjnej, uzyskać informację z zakresu problemów narkotykowych
( ulotki, informatory, telefony)
c) prowadzenie porad dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami
oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia szkód
w związku z używaniem narkotyków,
d) organizowanie w miarę potrzeb grup terapeutycznych i pomocy
psychospołecznej dla dzieci i młodzieży eksperymentującej i nadużywającej
narkotyków. Kierowanie do poradni leczenia odwykowego.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej poprzez:
a) pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:
- informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym
narkotyki,
- wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinie,
- uświadomienie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,
- dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach
dotkniętych problemem narkomanii,
b) wspieranie grupy wsparcia i udzielanie pomocy psychospołecznej dla rodziców
i dzieci,
c) udzielanie pomocy prawnej dla rodzin, w których występują problemy
narkomanii,
d) organizowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
e) organizowanie i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z problemem narkomanii.
f) stała współpraca z Policją, kuratorami, duchowieństwem, Ośrodkiem Zdrowia,
pedagogami szkolnymi, szkołami w celu diagnozowania problemu uzależnień
i podnoszenia skuteczności podejmowanych działań:
- nawiązanie życzliwego, nie oceniającego kontaktu z osobą wymagającą
wsparcia,
- informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia
odwykowego,

- motywowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia,
- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska narkomanii i udzielenie stosownego
wsparcia,
- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania problemu narkomanii,
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 wychowawczych poprzez:
- wspieranie funkcjonowania świetlic środowiskowych,
- przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej i sporządzenie
diagnozy problemów narkomanii i zażywania narkotyków w gminie,
- realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii
oraz edukacji na temat szkodliwości używania narkotyków i innych środków
psychoaktywnych skierowanych do młodzieży szkolnej,
- realizacji programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
i zagrożeń spowodowanych zażywaniem narkotyków dla nauczycieli i innych
grup zawodowych, a także rodziców,
- udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych i informacyjnych
oraz seminariach z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez
organizowanie imprez, festynów, turniejów, konkursów i innych działań
o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
- zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, literatury
fachowej, kaset szkoleniowych, testów narkotykowych, prenumerata prasy
fachowej,
- prowadzenie edukacji publicznej poprzez rozpowszechnianie ulotek, broszur,
współpracę z mediami,
- współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa w związku
z posiadaniem, handlem, rozpowszechnianiem narkotyków i dopalaczy.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez:
- współpracę samorządu lokalnego z: instytucjami, organizacjam pozarządowymi,
osobami fizycznymi oraz mediami w realizacji zadań gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w szczególności podczas realizacji programów
profilaktycznych, konkursów, happeningów i imprez propagujących zdrowy styl
życia wolny od narkotyków,
- udzielanie merytorycznego wsparcia instytucjom, organizacjom pozarządowym,
osobom fizycznym podejmującym działania służące rozwiązywaniu problemów
narkomanii,
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie
ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
VII Warunki realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011 – 2015
1. Realizatorem Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest
Gmina Nekla.
2. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów zawartych w Miejsko – Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi Miejsko – Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekli.
3. W realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
uczestniczy Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz jednostki organizacyjne gminy, instytucje, stowarzyszenia
oraz inne podmioty mogące wykonywać zadania Programu.
4. Program będzie realizowany przez cały rok. Środki finansowe na realizację zadań
określone są przez Radę Miejską Gminy Nekla w uchwale budżetowej, środki te
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Decyzje dotyczące wydatków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań
zawartych w programie, po uzyskaniu opinii Miejsko – Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy
Nekla poprzez akceptację preliminarza wydatków.
6. Rada Miejska Gminy Nekla otrzymuje sprawozdanie z wykonania Miejsko –
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
do końca pierwszego kwartału roku następnego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII / 39 /2011
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie: Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2011 – 2015
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r.
Nr 179, poz. 1485 z póź. zm.) nakłada na gminę zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3
obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. W
celu realizacji zadań, niezbędne jest podjęcie uchwały określającej Miejsko - Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii, w którym zawarty jest zakres zadań i sposób
ich realizacji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko –
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 jest
uzasadnione.

