
UCHWAŁA NR 30/5/V/07 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 23 lutego 2007 r. 

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy 
Iłowa na 2007 rok” 

Na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Gminny program przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na 
2007 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik do uchwały Nr 30/5/V/07 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dn. 23 lutego 2007r. 

 
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM 
 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
w IŁOWEJ 

 
 na rok 2007 

 



Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. 
zmianami), z której między innymi wynika, Ŝe przeciwdziałanie narkomanii realizuje się 
przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-
wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

- działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzaleŜnionych, 

- ograniczanie szkód zdrowotnych. 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2006 - 2010 (Dz. U. z 2006 r. Nr. 143, poz.1033) oraz Wojewódzki 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010 

Zgodnie z art.10.1 wyŜej cytowanej ustawy przeciwdziałanie narkomanii naleŜy do 
zadań własnych gminy, obejmujących: 

2) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych 
i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem, 

3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 

4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, 
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz 
doŜywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych, 

5) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych słuŜących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

6) pomoc społeczną osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

Finansowanie programu będzie realizowane z dochodów z opłat za zezwolenia 
wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 ustawy z 
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm). 



I. OPIS PROBLEMU Z UśYCIEM DANYCH EPIDEMIOLOGICZNYCH 

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzieŜ i osoby dorosłe i 
psychospołeczne skutki skupione wokół tego problemu powoli wychodzą z wstydliwego 
ukrycia. Dzieje się tak nie tylko dlatego, Ŝe problem ten dotyczy coraz młodszych grup 
wiekowych, a mit narkomana, który wegetuje na marginesie Ŝycia społecznego blaknie, ale do 
tego obnaŜenia zjawiska przyczynia się w znacznym stopniu fakt, Ŝe uŜywanie środków 
psychoaktywnych współegzystuje z zachowaniami niedostosowanymi, zagraŜającymi 
zdrowiu i Ŝyciu, destrukcyjnymi i przestało dotyczyć środowisk głęboko patologicznych – 
zatacza coraz szersze kręgi, obejmując swym zasięgiem bliŜsze i dalsze środowisko osób 
uŜywających i uzaleŜnionych. 

Badania porównawcze ESPAD z roku 2003 (Europejski Program Badań Ankietowych 
w Szkołach, IPZ, Janusz Sierosławski, W-wa 2003, z próbą z lat 1995, 1999) przeprowadzone 
przez Instytut Psychiatrii i Neurologii na próbie reprezentatywnej gimnazjalistów pokazują 
m.in.: 

- obniŜenie wieku inicjacji narkotykowej, 

- miejsca szczególnej dostępności narkotyków: szkołę, dyskotekę, bar, ulicę, 

- szeroki wachlarz narastających problemów związanych z narkotykami – 
doświadczanych przez młodzieŜ tj. problemy z rodzicami, przyjaciółmi, w szkole; 
kłopoty z policją; seks bez zabezpieczenia; kłótnie i sprzeczki; przepychanki i bójki; 
niechciane doświadczenia seksualne; interwencje lekarza bądź pogotowia 
ratunkowego, 

- jako środek inicjacyjny badania wskazują: marihuanę, haszysz, środki uspokajające i 
nasenne, amfetaminę, lsd, ecstasy, 

- duŜą znajomość działania róŜnych środków przez badanych, bez świadomości 
skutków ich zaŜywania dla organizmu i funkcjonowania psychicznego i społecznego, 

- postawę akceptacji dla środków nielegalnych tj. marihuana, haszysz, amfetamina, 
ecstasy, 

- małą skuteczność przeprowadzanych programów profilaktycznych w szkołach i 
konieczność elastyczności, innowacyjności i dostosowania treści oddziaływań 
profilaktycznych do specyfiki środowisk lokalnych z uwzględnieniem wyników 
diagnozy problemowej zjawisk oraz trudności charakterystycznych dla okresów 
rozwojowych odbiorców programu ( rekomendacje ), 

- konieczność kształcenia i doskonalenia kadry i środowisk zainteresowanych 
podejmowaniem działań profilaktycznych w związku ze zmianami trendów i 
specyfiki problemu. 

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, Highlight on health, 
W-wa 2005) wszystkie substancje psychoaktywne, niezaleŜnie od tego czy są legalne czy nie 
– są groźne dla zdrowia społecznego. Myślenie o problemie narkomanii wymaga szerszego 
oglądu i uwzględniania w planowaniu, realizowaniu i ewaluacji działań ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie narkomanii oraz pomoc osobom uzaleŜnionym i ich bliskim takich 
wskaźników, które są zgodne z rekomendacjami i wnioskami z badań, tj.: 

- rozmiar i zasięg problemu, specyfika zjawiska – diagnozowanie, 

- świadomość zagroŜenia problemem w poszczególnych grupach społecznych, 

- problemy współwystępujące (tj. degradacja, izolacja, brak motywacji, przestępczość, 
współuzaleŜnienie, przemoc, wypadanie z ról), 



- zasadność filozofii przeciwdziałania narkomanii a nie minimalizowania szkód, 

- efektywność profilaktyki środków inicjacyjnych i zastępczych – papierosów i 
alkoholu, 

- profesjonalizm i etykę osób zawodowo zajmujących się pomocą osobom 
zagroŜonym, eksperymentującym i uzaleŜnionym oraz ich rodzinom (uprawnienia, 
superwizja pracy socjoterapeutycznej i klinicznej, doskonalenie)  

-  zaangaŜowanie środowiska w organizowane działania profilaktyczne – współpraca i 
spójność celów (rodzice, liderzy młodzieŜowi, nauczyciele, wychowawcy, 
pracownicy socjalni, pracownicy słuŜby zdrowia, pracownicy świetlic 
środowiskowych i instytucji kulturalnych, pracownicy poradni psychologiczno-
pedagogicznych i punktów konsultacyjnych) oraz stworzenie im moŜliwości 
rozwoju, 

- ewaluacja i doskonalenie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

- realne, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami planowanie i poszerzanie oferty dla 
osób z problemu. 

Efektywność profilaktyki narkomanii nigdy nie jest dziełem przypadku, chaotycznych 
działań jednostek. Stąd wskazaniem do realizacji planowanych działań jest ustanowienie 
koordynatora programów, który potrafiłby ogarnąć całość oddziaływań. Skuteczność 
podejmowanych działań, jeśli są planowe, celowe i rzetelnie przeprowadzone da się zmierzyć 
i przenieść na czytelny obraz: 

- stanu popytu odbiorców tych działań na substancje psychoaktywne, 

- zmianę bądź utrwalenie postaw wobec uŜywania narkotyków, 

- poprawę funkcjonowania społecznego, 

- spadek przestępczości związanej z narkotykami, 

- oceny atrakcyjności i przydatności tworzonych miejsc sportu, rekreacji, oddziaływań 
kulturalnych promujących zdrowy, alternatywny do narkomanii styl Ŝycia i rozwój 
osobisty dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych – poszerzanie oferty spędzania czasu 
wolnego w sposób bezpieczny i twórczy. 

Na przeciwdziałanie narkomanii składa się szereg działań z zakresu: 

- szeroko rozumianego wspierania w rozwoju dzieci i młodzieŜy, 

- udostępniania osobom potrzebującym moŜliwości korzystania z konsultacji, pomocy 
psychologicznej, socjalnej, prawnej – dostosowanej do zdiagnozowanego problemu, 

- upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki treściowo 
dopasowanych do grupy odbiorców, 

- koordynowanie działań profilaktycznych podejmowanych przez róŜne gremia 
społeczne, 

- promocji zdrowego stylu Ŝycia, 

- rozpoznania i opracowywania na bieŜąco strategii rozwiązywania problemów 
społecznych i ekonomicznych środowiska lokalnego, 

- szkolenia i doskonalenia osób zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieŜy, osobom 
dorosłym z problemu.  

 



II. REALIZACJA WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W USTAWIE  
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII – GŁÓWNE CELE I ZADAN IA 

STRATEGII PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

Cele ogólne: 

- opóźnienie inicjacji narkotykowej, 

- promocja zdrowego stylu Ŝycia, 

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z uŜywaniem substancji 
psychoaktywnych, 

- diagnoza i aktualizacja problemów związanych z zagroŜeniem uŜywaniem substancji 
psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki środowiskowej, 

- unowocześnienie programów profilaktycznych i dostosowanie ich do 
zdiagnozowanych potrzeb.  



III. PRIORYTETY I CELE DZIAŁANIA 

Priorytet I 

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

 
Beneficjenci: dzieci, młodzieŜ, rodziny, społeczność lokalna 

 
Cel Działanie 

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Realizatorzy 

1 Upowszechnienie informacji dot. 
adresów instytucji i miejsc, gdzie 
moŜna skorzystać z bezpłatnej 
pomocy psychologicznej w 
konkretnych sytuacjach Ŝyciowych 

1.1 Tablice informacyjne we 
wszystkich placówkach 
gminnych 

OPS,  
placówki oświatowe 
WCPR 

2 Współpraca organizacji i 
instytucji zajmuj ących się 
przeciwdziałaniem narkomanii 

2.1 utworzenie zespołu 
interdyscyplinarnego 

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

3 Współpraca w zakresie 
finansowania pomocy 
psychologicznej 

3.1 Spotkania psychoterapeuty ds. 
narkomanii z młodzieŜą ZszP, 
Gimnazjum 

Pedagodzy ZszP, 
Gimnazjum,  
psychoterapeuta 

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

4.1 Realizacja programów 
profilaktycznych  

Realizatorzy programów 
pedagodzy szkolni 
wychowawcy świetlicy 

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

5.1 Wywiady kontrolne w 
środowiskach zagroŜonych, 
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 moŜliwości 
lokalnego systemu pomocy 

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

Komisja RPA, 
pełnomocnik, 
OPS 

 
Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu I 

1) utworzenie jednego zespołu interdyscyplinarnego 

2) dostęp do informacji na temat miejsc, w których moŜna uzyskać pomoc, 

3) ilość osób, które skorzystały z pomocy psychoterapeuty 

4) ilość zrealizowanych programów profilaktycznych  

5) ilość osób objętych realizacją w/w programów  



Priorytet II 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej  
w zakresie wczesnej profilaktyki – w szczególności dla dzieci i młodzieŜy;  

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, działań na rzecz 
doŜywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo - wychowawczych  

i socjoterapeutycznych oraz wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych  
i osób fizycznych zajmujących się profilaktyk ą uzaleŜnień. 

 
Beneficjenci: społeczność lokalna 

 
Cel Działanie 

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Realizatorzy 

1.1 Wspieranie organizacji imprez 
kult., sportowych 

GCKiS 
klub sportowy 

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 

1.2 Stworzenie w placówkach 
oświatowych planów zajęć 
pozalekcyjnych 

Dyrektorzy szkół 

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

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

pedagodzy szkół 

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

3.1 Zapewnienie dzieciom i 
młodzieŜy moŜliwości 
skorzystania z letniego i 
zimowego wypoczynku 

Organizacje poŜytku 
publicznego 

4.1 Współrealizowanie projektów 
propagujących zdrowy styl Ŝycia, 

Pełnomocnik 4 Wspieranie placówek 
podlegających pod gminę, 
realizujących zadania opiekuńczo-
wychowawcze i 
socjoterapeutyczne – 
dofinansowanie projektów zajęć, 
doŜywiania, remontów, 
wyposaŜenia i materiałów 

4.2 Zakup materiałów – wyposaŜenia 
do świetlicy socjoterapeutycznej 

Dyr. WCPR 
Koordynator świetlicy 

5.1 Realizacja programów 
profilaktycznych dotyczących 
Ŝycia bez narkotyków 

Realizatorzy programów 
pedagodzy szkół 
 

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

5.2 organizowanie spektakli 
profilaktycznych o tematyce 
antynarkotykowej 

Pełnomocnik 

 
Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu II 

- ilość dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych 

- ilość dzieci wyjeŜdŜających za 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 uŜywających szkodliwie substancji 

psychoaktywnych: 
 
Beneficjenci: młodzieŜ szkolna, rodzice, społeczność lokalna 

 
Cel Działanie 

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Realizatorzy 

1.1 Utworzenie punktu 
konsultacyjnego dla osób 
uzaleŜnionych od narkotyków 

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

1.2 Wspieranie działania świetlic 
środowiskowych na wsiach 

opiekunowie świetlic 
wiejskich 

2 Kontynuowanie i rozwijanie 
współpracy z instytucjami i 
placówkami statutowo 
zajmującymi się profilaktyką i 
terapią narkomanii i udostępnianie 
potrzebującym informacji na temat 
moŜliwości 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, młodzieŜ, rodziny, społeczność lokalna 

 
Cel Działanie 

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Realizatorzy 

1 poradnictwo i konsultacje w 
punkcie konsultacyjnym, 

1.1 DyŜury w punkcie 
konsultacyjnym 

Przeszkolony specjalista 
ds. narkomanii  

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

2.1 Realizacja programu dla 
młodzieŜy zagroŜonej – 
comiesięczne spotkania terapeuty 
w ZszP  

psychoterapeuta 

3 organizacja i dofinansowanie 
szkoleń, superwizji, kursów 
specjalistycznych w zakresie pracy 
z osobami współuzaleŜnionymi  
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 zagroŜonych 
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 słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 
 

Beneficjenci: dzieci, młodzieŜ, rodziny, społeczność lokalna 

 
Cel Działanie 

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Realizatorzy 

1 edukacja lekarzy rodzinnych w 
stosowaniu metod wczesnej 
diagnozy i interwencji w 
problemach narkomanii, 

1.1 Zakup literatury fachowej 
dotyczącej rozpoznania i 
diagnozy dla Zespołów Lekarzy 
Rodzinnych w gminie 

pełnomocnik 

2 Prowadzenie na terenie szkół 
programów dla dzieci i młodzieŜy 
z grup duŜego ryzyka, 

2.1 Realizacja programów 
profilaktycznych na terenie 
placówek oświatowych w gminie 

Realizatorzy programów 
pedagodzy szkolni 

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

3.1 Szkolenia dla pedagogów 
szkolnych w zakresie 
rozpoznawania i przeciwdziałania 
narkomanii  

Organizacje zajmujące się 
szkoleniami 

4 działalność policji związana z 
ograniczeniem dostępności 
narkotyków. 

 

4.1 Kontrole miejsc szczególnie 
naraŜonych 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 uzaleŜnioną 

- ilość kontroli przeprowadzonych przez policję miejsc zagroŜonych pojawianiem się 
narkotyków 



Priorytet VI 

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

 
Beneficjenci: dzieci, młodzieŜ, rodziny, społeczność lokalna 

 
Cel Działanie 

Wyszczególnienie Wyszczególnienie Realizatorzy 

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 moŜna odbyć i 
motywowanie do podjęcia 
leczenia, 

dyŜury pracownika 
socjalnego, psychologa, 
terapeuty, 
PIK w śaganiua 

 

2 Udostępnienie i upowszechnienie 
bazy danych placówek, instytucji 
zajmujących się detoksykacją, 
leczeniem, rehabilitacją i 
resocjalizacją osób uzaleŜnionych 
oraz pracą z osobami 
współuzaleŜnionymi – osobom z 
tzw. pierwszego kontaktu 
środowiskowego, 

2.1 Sporządzenie bazy danych o 
placówkach zajmujących sie 
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 uzaleŜnionych, 

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 dyŜurów pracownika socjalnego  

- ilość wniosków skierowanych do Sądu Rodzinnego 


