
Uchwała 114/5/XII/07

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Iłowa na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1 i art.10 ust. 3 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy  Iłowa na 2008 rok
wraz z ramowym preliminarzem wydatków.

§ 2. Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowią:
1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485

z późn. zm.).
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 z dnia 27 czerwca

2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1033).
3. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 przyjęty przez

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr II/9/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.

§ 3. Diagnoza sytuacji dotycząca narkomanii na terenie gminy Iłowa:
1. Dane ogólnopolskie

Zmiany społeczno - ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają
rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób
eksperymentujących   z  narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Obniża
się wiek zażywających środki psychotropowe. Swobodny dostęp do narkotyków mają już
dzieci w szkole podstawowej.
Według szacunkowych danych liczba ludzi po inicjacji narkotykowej wynosi w Polsce
około 1,2 mln, liczba uzależnionych i eksperymentujących sięga około 200 tys. zaś
leczących się w ośrodkach detoksykacyjnych wynosi około 100 tys.
Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się tego zjawiska wśród młodzieży. Panuje wśród
niej błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe
dla zdrowia  i nie prowadzi do uzależnienia.
Z przeprowadzonych badań wśród uczniów wynika, że co trzeci uczeń szkoły średniej i
gimnazjum (odpowiednio: 17,2% - gimnazjum, 38,2% -ZSP) miało kontakt z narkotykami.

 2. Dane lokalne
Diagnoza lokalna problemu uzależnienia od narkotyków została dokonana w oparciu o
Raport dotyczący badania socjologicznego przeprowadzonego wśród gimnazjalistów i ich
rodziców   w 2007 r., informacje uzyskane z Komisariatu Policji w Iłowej oraz rozeznania
środowiskowe pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat na terenie gminy policja ujawniła zaledwie dwie osoby,
które rozprowadzały narkotyki. Cztery  osoby zostało zatrzymanych za posiadanie środków
psychoaktywnych na własny użytek. Odnotowano trzy przypadki zatrzymania kierującego
pojazdem mechanicznym po zażyciu środka psychotropowego.
Z diagnozy środowisk objętych pomocą społeczną wedługg stanu na rok 2007 wynika, że
problem narkomanii wystąpił w 4 środowiskach z terenu gminy.  Wsparciem objęto 5
rodzin, w których jedną z dysfunkcji była narkomania.



Z raportu dotyczącego badania socjologicznego na temat skali występowania zjawisk
patologicznych na terenie gminy Iłowa, przeprowadzonego przez pedagogów szkół oraz
kierownika OPS-u wśród mieszkańców i uczniów wynika, że:
- 6,3% ankietowanych uczniów miało kontakt z narkotykami przy czym większość

tylko raz w życiu,
- narkotyki spożywane są przez gimnazjalistów w dyskotece i u znajomych,
- 21% ankietowanej młodzieży zna jedno lub kilka miejsc oraz osób gdzie można kupić

środki psychotropowe,
- 25% ankietowanych uczniów zna osobę zażywającą narkotyki,
- blisko 12% gimnazjalistów przyznało, że w ciągu ostatniego półrocza proponowano im

kupienie narkotyków bądź częstowano nimi, propozycje zakupu lub spożycia
narkotyków składały im osoby przygodne, ledwo znane (73,3%) oraz bliscy koledzy i
dealerzy (odpowiednio 46,6% i 20%),

- wśród osób dorosłych biorących udział w badaniach 14,3% przyznało się do zażywania
narkotyków z których ponad połowa zrobiła to incydentalnie,

-  blisko 86% osób, które zażywały bądź zażywają narkotyki robiły (robią) to najczęściej
na dyskotece, w klubie lub u znajomych,

- blisko 39% respondentów zna miejsca, osoby lub może się dowiedzieć, gdzie można
kupić narkotyki,

-  ponad 18% dorosłych zna osobę zażywającą narkotyki,
-  ponad 10% respondentów odpowiedziało, że w ciągu ostatniego półrocza proponowano

im kupienie narkotyków lub częstowano ich narkotykami. Najczęściej propozycje
składali dealerzy (10%), a także osoby przygodne, ledwo znane (20%) oraz bliscy
koledzy (20%).

Z posiadanych informacji wynika, że narkomania na terenie gminy nie jest tak
uwidoczniona i powszechna jak w innych większych aglomeracjach miejskich.
Biorąc pod uwagę dane ogólnopolskie problem narkomanii coraz częściej będzie dotykał
nowego środowiska. Dlatego też poprzez działania profilaktyczne należy stworzyć
społeczności lokalnej okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które
spowodują wzrost zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

§ 4. 1. Osobą odpowiedzialną za realizację programu  jest Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds.
Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2. Czas realizacji programu:  styczeń 2008 -  grudzień 2008 r.
3. Odbiorcy programu  społeczność miasta i gminy Iłowa.

§ 5.1. Ramowy preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2008 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

       2. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

       3.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Iłowej może być modyfikowany w
przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych. W zależności od charakteru zgłaszanych zmian wymagane są
także opinie lub uchwały Rady Miejskiej w Iłowej.

§ 6. Priorytety działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
  Mirosław Wdowiak



Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr114/5/XII/07

              z dnia 17.12. 2007 r.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII  NA 2008 R.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE kwota

1. Składki na ubezpieczenia społeczne

2. Składki na Fundusz Pracy

3. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 500,00

A wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w
szkołach oraz przeprowadzających kampanie przeciw uzależnieniom 1 500,00

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 800,00
A  materiały biurowe do punktu konsultacyjnego
B książki i czasopisma fachowe 800,00

6. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 900,00

A szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym: członkowie komisji;
pedagodzy szkolni; sprzedawcy; pracownicy OPS; wychowawcy świetlicy; 400,00

B
realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (teatry profilaktyczne,
kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczające narkomanię i inne uzależnienia
realizowane w szkołach na terenie gminy Iłowa)

1 500,00

OGÓŁEM 4 700,00



Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 114/5/XII/07
z dnia 17.12. 2007 r.

Priorytet I

Zwiększanie dostępności pomocy psychospołecznej, prawnej  i socjalnej
 dla osób zagrożonych  narkomanią oraz członków rodzin objętych

problemem

Beneficjenci: dzieci, młodzież, rodziny, społeczność lokalna

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

1 Upowszechnienie informacji dot.
adresów instytucji i miejsc, gdzie
można skorzystać z bez-płatnej
pomocy psychologicznej w
konkretnych sytuacjach
życiowych

1.1 Tablice informacyjne we
wszystkich placówkach
gminnych

OPS,
placówki oświatowe,
WCPR,
Ośrodki integracji
społecznej na wsiach

2 Współpraca organizacji i
instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem narkomanii

2.1 utworzenie zespołu
interdyscyplinarnego

Pełnomocnik ds. PU,
kierownik OPS-u,
pedagodzy szkół
dyr. WCPR -u

3 Współpraca w zakresie
finansowania pomocy
psychologicznej

3.1 Spotkania psychoterapeuty ds.
narkomanii z młodzieżą ZSP,
Gimnazjum

Pedagodzy ZSP,
Gimnazjum,
psychoterapeuta

4 Prowadzenie dla dzieci i
młodzieży zajęć
socjoterapeutycznych,
korekcyjnych, wyrównawczych

4.1 Realizacja programów
profilaktycznych

Realizatorzy programów
pedagodzy szkolni
wychowawcy świetlicy

5 organizowanie działań
środowiskowych – wywiadów
środowiskowych, socjalnych;
interwencji rodzinnych, współ-
pracy z rodzinami w miejscu
zamieszkania,

5.1 Wywiady kontrolne w
środowiskach zagrożonych,
podejmowanie interwencji w
rodzinach z dysfunkcją

Pracownicy socjalni OPS
policja

6 podjęcie i rozwijanie współpracy
z placówkami i instytucjami
zajmującymi się pomocą
psychologiczną, socjalną, prawną,
interwencją w kryzysie,
profilaktyką, terapią i
postrehabilitacją – spoza terenu
Miasta i Gminy Iłowa –
organizowanie pomocy
wykraczającej poza możliwości
lokalnego systemu pomocy

6.1 Współpraca z NZOZ
„Profil”w Żarach,
współpraca z PIK w Żaganiu,
współpraca z Oddziałem
odwykowym szpitala w
Żarach, Ciborzu oraz
Obrzycach

Gminna Komisja RPA,
Pełnomocnik ds. PU,
OPS,
Ośrodki integracji
społecznej na wsiach

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu I
- utworzenie jednego zespołu interdyscyplinarnego
- dostęp do informacji na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc,
- ilość osób, które skorzystały z pomocy psychoterapeuty
- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych
- ilość osób objętych realizacją w/w programów



Priorytet II
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w

zakresie wczesnej profilaktyki –  w szczególności dla dzieci i młodzieży; w tym prowadzenie
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz
wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zajmujących się

profilaktyką uzależnień.
Beneficjenci: społeczność lokalna

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

1 Inwestowanie w miejsca i placówki
kulturalne, sportu i rekreacji – oferta
zajęć rozwojowych, rekreacyjnych,
edukacyjnych, wychowawczych,
kulturalnych – stworzenie dostępnej dla
zainteresowanych mapy zajęć
pozalekcyjnych w szkołach i innych
placówkach

1.1

1.2

Wspieranie organizacji imprez
kult. , sportowych

Stworzenie w placówkach
oświatowych planów zajęć
pozalekcyjnych

GCKiS,  WCPR

Dyrektorzy szkół

2 Koordynowanie debaty młodzieżowej
przeprowadzonej na terenie szkół,
dotyczącej stanu rzeczy, potrzeb i
oczekiwań dzieci i młodzieży odnośnie
organizacji czasu wolnego, poprawy
sytuacji życiowej i rodzinnej i rozwijania
indywidualnych predyspozycji –
uwzględnienie wniosków z debaty w
planowanych przedsięwzięciach

2.1 Przeprowadzenie ankiety dla
młodzieży o oczekiwaniach i
potrzebach dotyczącej czasu
wolnego oraz osobistych
oczekiwań

pedagodzy szkół
Ośrodki integracji społecznej
na wsiach

3 Organizowanie ferii zimowych i letnich
dla dzieci i młodzieży: obozy
terapeutyczne i socjoterapeutyczne

3.1 Zapewnienie dzieciom i młodzieży
możliwości skorzystania z letniego
i zimowego wypoczynku

Organizacje pożytku
publicznego
Ośrodki integracji społecznej
na wsiach

4 Wspieranie placówek podlegających pod
gminę, realizujących zadania
opiekuńczo-wychowawcze i
socjoterapeutyczne – dofinansowanie
projektów zajęć, doży-wiania, remontów,
wyposażenia i materiałów

4.1

4.2

Współrealizowanie projektów
propagujących zdrowy styl życia,

Zakup materiałów – wyposażenia
do świetlicy socjoterapeutycznej
Ośrodki integracji społecznej na
wsiach

Pełnomocnik
Ośrodki integracji społecznej
na wsiach

dyr. WCPR
koordynator świetlicy
Ośrodki integracji społecznej
na wsiach

5 Zaplanowanie i zlecenie realizacji
programów i zajęć informacyjno-
edukacyjnych wczesnej interwencji na
wszystkich poziomach szkół oraz ich
monitorowanie i ewaluacja (dla dzieci,
młodzieży, rodziców)

5.1

5.2

Realizacja programów
profilaktycznych dot. życia bez
narkotyków

organizowanie spektakli
profilaktycznych o tematyce
antynarkotykowej

Realizatorzy programów
pedagodzy szkół

Pełnomocnik ds. PU

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu II
- ilość dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych
- ilość dzieci wyjeżdżających  na zorganizowane formy wypoczynku
- ilość dzieci korzystających z zorganizowanych form wypoczynku na miejscu



Priorytet III

Zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób przejawiających
zachowania ryzykowne, eksperymentujących z narkotykami
oraz używających szkodliwie substancji psychoaktywnych:

Beneficjenci: młodzież szkolna, rodzice, społeczność lokalna

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

1 rozwijanie oferty bezpłatnej
pomocy psychologicznej przez
punkty konsultacyjne,
poradnie, podmioty działające
w ochronie zdrowia, świetlice
środowiskowe:

1.1

1.2

Utworzenie punktu
konsultacyjnego dla osób
uzależnionych od
narkotyków

Wspieranie działania
ośrodków integracji
społecznej na wsiach

OPS

koordynatorzy
ośrodków

2 Kontynuowanie i rozwijanie
współpracy z instytucjami i
placówkami statutowo
zajmującymi się profilaktyką i
terapią narkomanii i
udostępnianie potrzebującym
informacji na temat
możliwości korzystania z ich
usług.

2.1 Realizacja programów
profilaktycznych dla osób z
grupy wysokiego ryzyka,
terapia krótkoterminowa
zorientowana na  rozwiązanie
problemu

Pedagodzy szkół
pełnomocnik
realizatorzy programów

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu III
- ilość osób korzystających z porad w punkcie
- ilość osób korzystających ze świetlic
- ilość osób objętych programami profilaktycznymi w szkołach



Priorytet IV

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej – zapobieganie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i

wyuczonej bezradności:

Beneficjenci: dzieci, młodzież, rodziny, społeczność lokalna

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

1 poradnictwo i konsultacje  w
punkcie konsultacyjnym,

1.1 Dyżury w punkcie
konsultacyjnym

Przeszkolony specjalista ds.
narkomanii

2 zajęcia edukacyjne dla
rodziców dzieci i młodzieży
eksperymentującej z
narkotykami,

2.1 Realizacja programu dla
młodzieży zagrożonej –
comiesięczne spotkania
terapeuty w ZSP

psychoterapeuta

3 organizacja i dofinansowanie
szkoleń, superwizji, kursów
specjalistycznych w zakresie
pracy z osobami
współuzależnionymi  i
rodzinami osób z problemu,

3.1 Przeszkolenie pracowników
OPS-u oraz policjantów

Organizacje zajmujące się
szkoleniami

4 współpraca z policją, sądem
rodzinnym i dla nieletnich oraz
kuratorami sądowymi w
zakresie resocjalizacji osób z
objawami demoralizacji i
niedostosowania społecznego.

4.1 Konsultowanie zagrożonych
środowisk z kuratorami
sądowymi

pedagodzy szkolni
pracownicy socjalni OPS

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu IV
-     ilość osób przyjętych przez terapeutę
- ilość osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
- ilość skierowanych wniosków do sądu



Priorytet V

Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji

pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

Beneficjenci: dzieci, młodzież, rodziny, społeczność lokalna

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

1 prowadzenie na terenie szkół
programów dla dzieci i
młodzieży z grup dużego
ryzyka,

1.1 prowadzenie na terenie szkół
programów dla dzieci i
młodzieży z grup dużego
ryzyka,

Pełnomocnik, realizatorzy
programów pedagodzy
szkolni, koordynatorzy
ośrodków integracji
społecznej

2 szkolenia  dla  osób  z
pierwszego kontaktu
środowiskowego w zakresie
rozpoznawania problemu,

2.1 Szkolenia dla pedagogów
szkolnych  w zakresie
rozpoznawania i przeciw-
działania narkomanii

Organizacje zajmujące się
szkoleniami

3 działalność policji związana z
ograniczeniem dostępności
narkotyków.

3.1 Kontrole miejsc szczególnie
narażonych na pojawienie się
i handel środkami
psychotropowymi
(dyskoteka, park )

Policja

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu V
- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych na terenie placówek oświatowych
- ilość przeszkolonych osób w zakresie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną
- ilość kontroli przeprowadzonych przez policję miejsc zagrożonych pojawianiem się narkotyków



Priorytet VI

Zwiększanie dostępności specjalistycznej i samopomocowej pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych i ich rodzin:

Beneficjenci: dzieci, młodzież, rodziny, społeczność lokalna

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

1 Udzielenie rodzinom z
problemem narkotykowym
pomocy psychospołecznej i
prawnej:

1.1 prowadzenie terapii rodzinnej,
bądź udzielanie informacji n/t
ewentualnych miejsc, gdzie
taką terapię można odbyć i
motywowanie do podjęcia
leczenia,

dyżury pracownika
socjalnego, psychologa,
terapeuty,
PIK w Żaganiu

2 udostępnienie i
upowszechnienie bazy danych
placówek, instytucji
zajmujących się detoksykacją,
leczeniem, rehabilitacją i
resocjalizacją osób
uzależnionych oraz pracą z
osobami współ-uzależnionymi
– osobom z tzw. pierwszego
kontaktu środowiskowego,

2.1 Sporządzenie bazy danych o
placówkach zajmujących się
leczeniem oraz resocjalizacją,
stworzenie tablicy w szkołach i
OPS-ie z informacją na ten
temat

OPS

3 współpraca z policją, sądami i
kuratorami sądowymi w
zakresie kierowania na
leczenie,  leczenia i
resocjalizacji osób
uzależnionych,

3.1 Kierowanie wniosków do
przymusowe leczenie do Sądu
Rejonowego oraz wniosków o
wgląd w sytuację rodzinną

Komisja
pedagodzy szkolni
OPS

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu VI

- ilość osób korzystających z dyżurów pracownika socjalnego
- ilość wniosków skierowanych do Sądu Rodzinnego
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