UCHWAŁA NR XXXIII/401/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 r. stanowiącego część
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Krapkowice na rok
2022 stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata
2016-2025, jako załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bernard Friedla
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Załącznik nr 1
Do Uchwały nr XXXIII/401/2021
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 16.12.2021 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Krapkowice na 2022 rok
stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie
Krapkowice na lata 2016-2025
WSTĘP
Obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii należy
do zadań własnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29
lipca 2005 r .
Zadania Programu :







zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem.
udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej.
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 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.
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
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.
Istotą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skoordynowane działania
skierowane do wszystkich osób zagrożonych narkomanią i minimalizowanie skutków
narkomanii. Profilaktyka koncentruje się na wspieraniu czynników chroniących (rodzina,
szkoła), umożliwieniu rozwijania zainteresowań, zdrowego stylu życia. Przeciwdziałanie
narkomanii opiera się na edukacji, uświadamianiu, wskazywaniu alternatywnych sposobów
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii skoordynowana jest z działaniami
określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2022 r.
Planując działania w ramach Gminnego Programu uwzględniono zadania wskazane do
realizacji przez Narodowy Program Zdrowia.
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Podstawy prawne Programu :






Ustawy:
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
2050),
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119);
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.);
z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 183 ze
zm.);
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711
ze zm.).

Programy krajowe:
1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025
CZĘŚĆ I

Diagnoza
Ogólna charakterystyka gminy Krapkowice
Położenie, dane administracyjne, dane demograficzne

Gmina Krapkowice to gmina miejsko-wiejska, położona w województwie opolskim,
w powiecie krapkowickim.
Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina Krapkowice liczyła 22 337
mieszkańców; z czego 51,93% stanowią kobiety (11 600), a 48,07% mężczyźni (10 737).

Wykres 1. Podział mieszkańców na płeć

Przyrost naturalny:
Gminę Krapkowice charakteryzuje ujemny przyrost naturalny, który na koniec roku 2020
wyniósł -109. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,85 na 1000 mieszkańców gminy.
Uściślając, w 2020 roku w gminie odnotowano 178 urodzeń dzieci; w tym 98 dziewcząt oraz
2
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80 chłopców. W tym samym czasie doszło do 287 zgonów, co odpowiada 12,77 zgonom na
1000 mieszkańców.
Migracje ludności:
W 2020 roku na terenie gminy Krapkowice zarejestrowano 148 zameldowań w ruchu
wewnętrznym oraz 256 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi
-108.
Rynek pracy:
Dane statystyczne na koniec roku 2020 wskazują, że 60,30% mieszkańców z terenu gminy
Krapkowice jest w wieku produkcyjnym, 14,90% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,80%
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Na koniec 2020 roku zarejestrowane były 603 osoby bezrobotne, w tym: 355 kobiet oraz 248
mężczyzn.
1. Zasoby gminy w obszarze zdrowia i pomocy społecznej
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach
 Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach
 Poradnia Leczenie z Uzależnienia i Współuzależnienia ul. Szkolna w Krapkowicach
 Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach
 Świetlice środowiskowe (prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży)
 Klub Abstynenta - w Punkcie Konsultacyjnym ul. Krasickiego 4 w Krapkowicach
(Grupa AA, Grupa Al- Anon)
 Stowarzyszenie Trzeźwościowo -Turystyczne w Krapkowicach
Liczba rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach
LATA

2018

2019

2020

Liczba rodzin korzystających z pomocy

742

683

793

47

41

46

3

1

5

8

6

6

finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej
Liczba rodzin korzystających z pomocy
finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej, objętych
pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania
alkoholu przez co najmniej jednego z członków
rodziny
Liczba rodzin korzystających z pomocy
finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej, objętych
pomocą z powodu problemu narkotykowego
Liczba rodzin korzystających z pomocy
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finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej, objętych
pomocą z powodu przemocy w rodzinie
Tabela 1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Działalność Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym
i ich rodzin.
Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z
problemem alkoholowym i ich rodzin
LATA

2018

2019

2020

Osoby z problemem alkoholowym

40

40

40

Dorośli członkowie rodziny - osoby

21

28

26

Osoby doznające przemocy w rodzinie

26

11

9

Osoby stosujące przemoc w rodzinie

20

10

5

współuzależnione od alkoholu

Tabela 2 Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z problem alkoholowym
i ich rodzin

Poradnie odwykowe w Krapkowicach
Poradnia
Leczenia Uzależnień
ul. Jagiellońska
w Krapkowicach
Liczba osób

2018

2019

2020

260

210

76

2019

2020

71

52 ( w tym
online)

Tabela 3. Liczba osób, które skorzystały z terapii

Poradnia
Leczenie Uzależnień i Współuzależnień
ul. Szkolna 3
w Krapkowicach
Liczba osób

2018

76

Tabela 4. Liczba osób, które skorzystały z terapii

W roku 2020 - spotkania odbywały się 3 razy w tygodniu. Grupa AA liczyła 40 osób, AlAnon 26 osób. W czasie nasilenia epidemii Covid 19 grupy nie spotykały się. W roku 2019 spotkania odbywały się 3 razy w tygodniu. Grupa AA liczyła 40 osób, Al-Anon 20 osób.
W roku 2018 - spotkania odbywały się 3 razy w tygodniu. Grupa AA liczyła 40 osób, AlAnon 20 osób.
Działalność Świetlic środowiskowych na terenie gminy Krapkowice
W gminie Krapkowice funkcjonowały 3 świetlice środowiskowe. Świetlice zapewniają
dzieciom i młodzieży opiekę w godzinach popołudniowych. W ramach dożywiania dzieci
4
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otrzymują podwieczorek. W świetlicach prowadzona jest działalność profilaktyczna
z elementami socjoterapii.
Świetlice środowiskowe
Ściborowice
Krapkowice ul. Damrota 2
Krapkowice ul. Kościelna (salka katechetyczna)
w sumie

2018
40
70
25
135

2019
45
60
12
117

2020
48
20
0
68

Tabela 5. Liczba dzieci, które otrzymały wsparcie w ramach działalności Świetlic środowiskowych w latach 2018-2020

2. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy
Bezpieczeństwo stanowi nieodłączny element funkcjonowania społeczności lokalnych,
wyraża się ono w zaspokojeniu podstawowych jego potrzeb w tym potrzeby bycia
bezpiecznym w sensie podmiotowym jak i przedmiotowym.
Liczba interwencji związanych z nadużywaniem
alkoholu w roku:

2018

2019

2020

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w
stanie nietrzeźwości
Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po
spożyciu alkoholu

43

36

42

104

123

88

93
6

87
8

120
4

Zakłócanie porządku publicznego
Podejmowanie czynności zawodowych pod
wpływem alkoholu
Liczba wypadków pod wpływem alkoholu
Przestępstwa popełnione przez nieletnich pod
wpływem środków odurzających
Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem

56
0

50
0

43
0

286

254

205

Osoby nieletnie zatrzymane do wytrzeźwienia

18

14

4

Tabela 1. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu.

Przestępstwa na terenie gminy

2018

2019

2020

kradzież z włamaniem

84

79

55

fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną

14

16

16

pobicie

7

5

1

uszkodzenie mienia

25

15

20

kradzież pieniędzy wraz z dokumentami

12

7

1

kradzież mienia

62

47

66

inne

5

7

4

Tabela 7. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu
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CZĘŚĆ II
1.

Problem narkomanii na terenie gminy Krapkowice

Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców gminy Krapkowice

Problemy społeczne

Ważność problemu

Alkoholizm

3,58

Narkomania

3,20

Wzrost przestępczości

3,31

Nowe substancje psychoaktywne (dopalacze)

3,21

Bezrobocie

3,37

Ubóstwo

3,46
Tabela 8. Ocena ważności problemów społecznych na terenie gminy Krapkowice

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2021r, ankietowani mieszkańcy w hierarchii
problemów najwyżej, po raz kolejny usytuowali problem alkoholizmu, którego ważność
ocenili na poziomie 3,58. (waga punktowa wynosiła 5 przy problemie uważanym za „bardzo
istotny” do 1 przy „nieistotnym”). Najwyższa pozycja zjawiska alkoholizmu jednoznacznie
wskazuje priorytetowy kierunek działań, jakie powinien podejmować samorząd w ramach
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Porównując badania przeprowadzone w 2018 r. do aktualnych nie zmieniła się hierarchia
problemów społecznych w świadomości dorosłych mieszkańców Krapkowic. Natomiast
nastąpiła wyraźna zmiana wobec problemów istotnych w 2018 r tj. narkomania
i zanieczyszczenie środowiska na rzecz bezrobocia i ubóstwa jako aktualnie bardzo istotne
problemy społeczne.
2. Problem narkomanii w świadomości dorosłych mieszkańców z terenu gminy
Krapkowice
Analiza danych uzyskanych od badanych mieszkańców gminy Krapkowice pokazuje
problem narkomanii na terenie gminy. Połowa badanych mieszkańców uważa, iż problem
narkomanii jest zauważalny na terenie gminy, natomiast są to nieliczne przypadki.
 Według 14,75% nauczycieli w ich szkole są uczniowie, którzy mieli kontakt
z narkotykami.
 55,74% badanych nauczycieli oraz 76,29% badanych rodziców nie ma pojęcia czym są enarkotyki.
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83,61% badanych nauczycieli uważa, że wśród uczniów można zaobserwować
niepokojące zachowania, które mogą sugerować np. problemy depresyjne, problemy
z uzależnieniem.
39,34% badanych nauczycieli dobrze ocenia swój poziom wiedzy w zakresie
rozpoznawania objawów odurzenia alkoholowego lub narkotykowego.
17,53% badanych rodziców nie potrafi rozpoznać osoby pod wpływem narkotyków.
46,39% rodziców rozmawia z dziećmi rzadko na temat konsekwencji związanych
z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
Zdecydowana większość badanych mieszkańców tj. 80,25% nie posiada wiedzy na temat
tego, gdzie można nabyć narkotyki.
32,48% ankietowanych mieszkańców przyznało, że zna osoby zażywające narkotyki.
12,74% mieszkańców przyznało się do eksperymentowania z narkotykami.
75,80% mieszkańców oraz 58,25% rodziców nie posiada wiedzy na temat instytucji
pomagającym osobom uzależnionym.

Badania zrealizowane wśród mieszkańców pozwoliły stwierdzić, iż problem narkomanii
w niewielkim stopniu dotyczy mieszkańców z terenu gminy Krapkowice. Aby uniknąć
rozpowszechnienia się problemu, zasadne jest podejmowanie działań takich jak:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
Realizowanie lokalnych kampanii społecznych na temat działania substancji
psychoaktywnych.
Rozpowszechnianie rzetelnych informacji na temat substancji odurzających i ich szkodliwości
poprzez lokalną prasę, tablice informacyjne, media.
Promowanie wśród społeczności lokalnej zdrowego stylu życia.
Zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkotykowej.
Współpraca lokalnych instytucji w zakresie podejmowania działań na rzecz ograniczania
rozmiarów zjawiska narkomanii.
3. Postawy uczniów wobec substancji psychoaktywnych
Procent zażywania substancji psychoaktywnych wzrasta dość dynamicznie wraz
z wiekiem badanych uczniów.
Poniższa tabela obrazuje procent uczniów poszczególnych klas, którzy odbyli już inicjację
alkoholową i nikotynową.
Substancje psychoaktywne

Uczniowie klas
piątych i szóstych

Uczniowie klas
siódmych i ósmych

Spożywanie alkoholu

11,34%

24,32%

Palenie papierosów

9,28%

21,05%
(w tym osoby palące
tradycyjne papierosy
i e-papierosy)

Tabela 9. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów
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•

Spośród osób mających za sobą inicjację alkoholową, 20,27% uczniów klas siódmych
i ósmych piło alkohol za namową osób trzecich.
• Wśród okoliczności sprzyjających sięganiu po alkohol, uczniowie najczęściej wskazywali
okres wakacyjny. Osoby, które przyznały się do picia alkoholu najczęściej deklarowały,
że spożywały alkohol tylko raz (50,00%).
• Spośród osób mających za sobą inicjację nikotynową, 42,11% uczniów klas siódmych
i ósmych zapaliło pierwszego papierosa za namową osób trzecich.
• Wielu ankietowanych biorących udział w badaniu zadeklarowało, że zna osoby
niepełnoletnie mające do czynienia z substancjami psychoaktywnymi. Pozyskane
w trakcie badania dane wskazują, iż takie znajomości poszerzają się wraz z wiekiem
badanych.
Poniższa tabela obrazuje procent znajomości osób zażywających substancje
psychoaktywne wśród uczniów.
Znajomości osób zażywających substancje
psychoaktywne

Uczniowie klas piątych
i szóstych

Uczniowie klas
siódmych i ósmych

Spożywanie alkoholu

22,68%

57,24%

Palenie papierosów

40,21%

70,07%

Zażywanie narkotyków

4,12%

14,80%

Tabela 10. Znajomość osób zażywających substancje psychoaktywne

Wraz z wiekiem wzrasta również możliwość dostępu do substancji psychoaktywnych.
Poniższa tabela obrazuje ocenę dostępności substancji psychoaktywnych przez uczniów
poszczególnych klas.
Dostępność substancji psychoaktywnych

Uczniowie klas
piątych i szóstych

Uczniowie klas
siódmych i ósmych

Zakup alkoholu
- bardzo łatwy
- raczej łatwy

7,22%
8,25%

14,14%
8,55%

Zakup papierosów
- bardzo łatwy
- raczej łatwy

5,15%
6,19%

16,12%
16,45%

-

2,30%
6,25%

Zakup narkotyków
- bardzo łatwy
- raczej łatwy

Tabela 11. Ocena dostępności substancji psychoaktywnych

•
•

Zdecydowana większość ankietowanych zaprzeczyła, iż używała narkotyków. Do
zażywania narkotyków przyznało się 11 osób.
Badani uczniowie prezentują stosunkowo dość dobry poziom wiedzy na temat
konsekwencji zdrowotnych stosowania narkotyków, a także sankcji prawnych z tytułu ich
posiadania. Niemniej jednak istnieje spora grupa osób, szczególnie wśród uczniów
młodszych, która takiej wiedzy nie posiada.
8
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Poniższa tabela obrazuje poziom wiedzy uczniów poszczególnych klas w zakresie
narkotyków.
Zakres wiedzy w zakresie narkotyków
Konsekwencje zdrowotne
- nie znam
- wiem ogólnie jakie są skutki
- potrafię dokładnie powiedzieć jaki wpływ
mają narkotyki na poszczególne funkcje
organizmu
Konsekwencje prawne
- nie znam
- wiem ogólnie jakie są kary
- potrafię dokładnie powiedzieć jakie sankcje
grożą za posiadanie narkotyków

Uczniowie klas
piątych i szóstych

Uczniowie klas
siódmych i ósmych

31,96%
47,42%
20,62%

17,11%
52,63%
30,26%

43,30%
47,42%
9,28%

18,42%
56,25%
25,33%

Tabela12. Znajomość konsekwencji zdrowotnych oraz sankcji prawnych z tytułu posiadania narkotyków

Część badań dotycząca postaw uczniów z terenu gminy Krapkowice wobec różnego
rodzaju substancji psychoaktywnych pozwoliła na ocenę poziomu zagrożeń z nimi
związanych.
Analizując szczegółowe dane zauważamy, że wraz z wiekiem wzrasta możliwość dostępu
do używek jakimi są papierosy, alkohol czy też narkotyki. Co więcej wielu uczniów ma
problem z asertywnością, gdyż jak przyznają, ich pierwszy kontakt z tego typu używkami
nastąpił za namową osób trzecich. Należy zatem rozmawiać z uczniami o asertywności
i o różnych technikach odmowy w przypadku, gdy ktoś proponuje im jakąś używkę. Ważna
jest tu również rola rodzica. Jak się okazało w obydwu grupach wiekowych rodzice cieszą się
bardzo wysokim zaufaniem i uczniowie przyznają, że chętnie dzielą się z nimi swoimi
problemami.
Reasumując, w zakresie profilaktyki szkolnej, zasadnym będzie podejmowanie następujących
działań:
 Prowadzenie programów informacyjno- profilaktycznych podnoszących świadomość
w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania
alkoholu palenia papierosów czy używania narkotyków. Wysoki poziom wiedzy w tym
zakresie
jest
bowiem
niezbędny
do
podejmowania
odpowiedzialnych
i świadomych decyzji dotyczących stosowania tego typu substancji psychoaktywnych.
 Prowadzenie programów profilaktycznych kształtujących kompetencje osobowościowe
młodych ludzi oraz ich zdolności interpersonalne niezbędne dla satysfakcjonującego
funkcjonowania wśród rówieśników bez pomocy alkoholu, papierosów
i narkotyków/dopalaczy.
 Realizowanie szkoleń i warsztatów dla uczniów z zakresu profilaktyki społecznej.
 Preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz warsztatów
dla młodzieży także zajęcia dla rodziców/prawnych opiekunów a także dla kadry
pedagogicznej.
 Realizowanie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców w zakresie: tworzenia,
realizacji, monitoringu i ewaluacji programów profilaktycznych.
9
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CZĘŚĆ III

Cele Programu

Cel główny: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami
ryzykownymi.
Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji
psychotropowych.

CEL 1. Działania informacyjne i edukacyjne:







Edukacja zdrowotna
a) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do
różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także
z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do
uzależnienia;
Zadania:
udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
wskaźniki oceny realizacji zadań
- liczba kampanii profilaktycznych
b) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych,
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub
uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżącą aktualizację baz danych i ich udostępnianie;
Zadania:
wydanie informatora na temat placówek pomocowych i placówek leczenia uzależnień na
terenie Gminy Krapkowice
edukowanie pedagogów szkolnych i nauczycieli
edukowanie rodziców przy okazji wywiadówek szkolnych
wskaźniki oceny realizacji zadań
- wielkość nakładu informatora
- Liczba kadry pedagogicznej
- Liczba edukowanych rodziców
CEL 2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii, w tym:



a) prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i
podejmowania interwencji profilaktycznej;
Zadania:
szkolenie rad pedagogicznych w szkołach dot. narkomanii w tym dopalaczy,
10
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szkolenia pracowników świetlic środowiskowych
organizowanie szkoleń dla grup zawodowych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów
alkoholowych, narkotykowych (GKRPA, ZI. Policja, OPS, Oświata, służba zdrowia,
kuratorzy i inni przedstawicie służb)
Wskaźniki oceny realizacji zadań:
- Liczba szkoleń
- Liczba osób biorących udział w szkoleniach
CEL 3 . Profilaktyka





Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży.
Profilaktyka prowadzona będzie, odpowiednio do stopnia ryzyka, na trzech poziomach:
Profilaktyka uniwersalna
Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki
o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą
pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji
psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach
Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
Zadania:
organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy: programów, warsztatów
profilaktycznych, programów profilaktycznych rekomendowanych dla dzieci młodzieży,
nauczycieli oraz rodziców.
Wskaźniki oceny realizacji zadań:
- liczba programów profilaktycznych,
- liczba uczniów biorących udział w programach;
Profilaktyka selektywna
Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje
pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku
używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (np. miejsca rekreacji,
imprezy muzyczne, kluby)
Zadania:
organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy: programów profilaktycznych
rekomendowanych dla dzieci , młodzieży i dorosłych.
Wskaźniki oceny realizacji zadań
- liczba programów profilaktycznych,
- liczba uczniów biorących udział w programach
Profilaktyka wskazująca
Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki
wskazującej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do
jednostek lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób
używających środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP w sposób szkodliwy,
11
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w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
Zadania:
organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży.
Wskaźniki oceny realizacji zadań:
- liczba programów profilaktycznych,
- liczba uczniów biorących udział w programach
CEL 4. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do alternatywnych (bez używek)
form spędzania wolnego czasu. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od
narkotyków i innych używek.
zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicach środowiskowych
inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych związanymi z działaniami profilaktycznymi
Zadania:
Wskaźniki oceny realizacji zadań:
- liczba osób korzystających z zajęć w świetlicach
- liczba osób biorących udział w imprezach profilaktycznych
CEL 5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Zadania:
prowadzenie konsultacji i porad dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy
osobom uzależnionym i ich rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym, poradniach leczenia
uzależnień;
pomoc psychologiczna;
pomoc prawna;
pomoc socjalna;
współpraca ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowo – Turystycznym w Krapkowicach;
współpraca z Klubem Abstynenta.
Wskaźniki oceny realizacji zadań:
- liczba osób korzystających z ww. wsparcia
- liczba osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia
- liczba osób korzystających ze spotkań grup AA i Al-Anon.
CEL 6. Pomoc społeczna 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.
Zadania:
współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
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udzielenie stosownej pomocy w sytuacjach zdiagnozowanych zgodnie z przepisami ustawy
o pomocy społecznej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach).
Wskaźniki oceny realizacji zadań
- liczba osób uzależnionych i ich rodzin korzystających z pomocy finansowej i socjalnej
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wymienione w programie zadania realizowane będą od stycznia do grudnia 2022 r.

CZĘŚĆ IV Postanowienia Końcowe
Ę CZĘŚĆ II Cele ŚĆ II Cele
Adresaci Programu





mieszkańcy miasta i gminy Krapkowice w zakresie profilaktyki uniwersalnej;
dzieci , młodzież i rodzice w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej;
osoby i rodziny bezpośrednio dotknięte problemem narkomanii i zagrożone uzależnieniem;
przedstawiciele instytucji i służb realizujących gminny program przeciwdziałania narkomanii
w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności.
Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierza się Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
zaplanowano 20.000 zł.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii corocznie
składane jest Radzie Miejskiej do końca lutego każdego roku.
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