UCHW ALA Nr XVIII/140/12
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie przyj~cia Miejskiego
lata 2012-2014

Programu

Przeciwdzialania

Narkomanii

na

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1951; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z
2004 r. Nr 102 poz.l 055, Nr 116 poz.1203, ; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17
poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr"48 poz.327,Nr 138 poz.974,Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.llll
Nr 223poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz.420 ,Nr 157
poz.1241; z 2010r. Nr 28,poz. 142 i 146,Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.
113,117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217 poz.1281 oraz art.10 ust.3
ustawy z dnia 29 lipca 2005r 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r poz.124 i 567)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co nast~puje:

§ 1. Uchwala si~ Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2012 - 2014
w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.
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Za1'lcznik do uchwaly Nr XVIIII140/12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Miejski Program
Przeciwdzialania Narkomanii

na lata 2012-2014

Cz~scII
Mapa problem6w narkotykowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

1. Podstawowe informacje

0

Miescie.

2. Stopien nasilenia problem6w zwiqzanych z sitrgani'em po substancje psychoaktywne
oraz posiadane zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie rozwiqzywania tych
problem6w.

Cz~sc III

Przeciwdzialanie problemom narkotykowym na terenie miasta
1. Cele programu.
2. Gl6wne kierunki dzialan
3. Planowane do realizacji zadania.
4. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktyktr i przeciwdzialanie narkomanii.
5. Realizatorzy Programu.

•

Ustawa

0

przeciwdzialaniu

0

wychowaniu

narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2012r,

poz.124);
•

Ustawa

z dnia 26 paidziernika
•

Ustawa

0

w

trzeiwosci

przeciwdzialaniu

alkoholizmowi

1982 roku (Dz. U. 2007r. Nr 70, poz. 473 z p6in. zm.);

zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2011r Nr 43,

poz. 225 z p6Zn. zm.);
•

Ustawa

0

przeciwdzialaniu

przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z

2005r. Nr 180, poz.1493 z p6in. zm.);
•

Ustawa z dnia 24 kwietnia

2003 r.

0

dzialalnosci

pozytku

publicznego

1 0

wolontariacie, (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z p6in. zm.),

Cz~s611
Mapa problemow narkotykowych na terenie Miasta

Rawa Mazowiecka

jest jednym

z miast wojew6dztwa

l6dzkiego.

Znajduje

Sl~

pomi~dzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi (l6dzk'l i warszawsk<0. Obszar miasta
znajduje

si~ na Wysoczyinie

Rawskiej

nad rzek'l Rawk'l,

kt6ra jest prawobrzeznym

doplywem Bzury.
Zalet'l Rawy Mazowieckiej jest korzystna lokalizacja w ukladzie komunikacyjnym
kraju, polo zona jest niedaleko Lodzi, przy drodze ekspresowej Warszawa- Wroclaw.
Wg klasyfikacji odpowiadaj'lcej
do Ce16w Statystycznych,
skierniewickiego,

Rawa

jest miastem

poziomom Nomenklatury

Mazowiecka

powiatowym,

nalezy

Jednostek Terytorialnych

do podregionu

piotrkowsko

pelni wazne funkcje zwi'lzane

z obslug'l

administracyjn'l mieszkanc6w miasta i powiatu.
W roku 2011 na dzien 13.paidziernika liczba os6b w wieku produkcyjnym, wg
faktycznego miejsca zamieszkania, wynosila' 12.296 tj. 68,7 % og6lu ludnosci.

-

Bezrobocie zar6wno na terenie miasta Rawa Mazowiecka, jak i powiatu rawskiego w
latach 2008 - 2010, wykazuje zdecydowanie tendencj~ znizkowq,
Jakose zycia mieszkanc6w uzalezniona jest r6wniez od poziomu bezpieczenstwa
informacji Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej
dane statystyczne z calego terenu powiatu rawskiego w latach

- przedstawiamy

.Z

ponizej

2008 -2010, poniewaz nie

prowadzona jest osobna statystyka dla miasta Rawa Mazowiecka.

L.p.

Rodzaje przest~pstw i zjawisk patologicznych

.

Lata

2008

2009

2010

1.

Kieruj'tcych pod wplywem srodk6w narkotycznych

4

4

3

2.

Handel wyrobami narkotycznymi

9

85

167

Ilose sprawc6w zak16cenia spokoju i porz'tdku publicznego
b~d'tcych w stanie po spozyciu srodk6w narkotycznych

-

-

-

'"
j.

sprawca pod wplywem narkotyk6w

4.

0

0

0

2. Stopien nasilenia problem6w zwi~zanych z si~ganiem po substancje
psychoaktywne oraz posiadane zasoby ludzkie i instytucjonalne w zakresie
rozwi~zywania

tych problem6w.

Dzialania planowane w Programie odwoluj't si~ do diagnozy przeprowadzonej
2008

na populacji mlodziezy rawskich szk61 podstawowych

i gimnazjalnych

w roku

Wnioski i

implikacje z wykonanych badan sformulowano nast~puj'tco:
•

Problem kontaktu mlodziezy z nikotyn't staje si~ znacz'tcy na poziomie najstarszych
klas gimnazjum. Trzeba jednak zaznaczye, ze w spos6b sugeruj'tcy na rozwini~cie si~
uzaleznienia od nikotyny pali tylko 4% chlopc6w i dziewcz'tt z klas III gimnazjum.
Warto podkreslie, ze problemy zwi'tzane z paleniem papieros6w s't wsr6d mlodziezy z
Rawy Mazowieckiej mniej nasilone niz w wielu innych badanych gminach, a nawet w
danych og6lnopolskich.

Skala zjawiska palenia przez rawsk't mlodziez papieros6w

jest j ednak wyraznie mniej sza niz si~gania po alkohol.

•

Swiadomose

mlodziezy

nt. uzaleznienia

od nikotyny

i ryzyka

ZWletZanego z

uzaleznieniem w przypadku palenia papieros6w mozna ocenie jako zadawalajetcet.
•

Papierosy i alkohol Setpodstawowymi substancjami psychoaktywnymi

uzywanet przez

mlodziez UCZetCet
si~ w szkolach na terenie Rawy Mazowieckiej. Mlodzi ludzie, kt6rzy
uzywajet narkotyk6w
poszczeg6lnych

lub lek6w stanowiet zdecydowanet mniejszose-

poziomach

jest ich na

wieku do kilku procent og6lu mlodziezy,

wyjettkami- rozpowszechnione

z dwoma

Set: marihuana i haszysz (gl6wnie w grupie uczni6w

klas III gimnazj6w ) oraz leki zmieniajetce swiadomose

(najbardziej

w najstarszej

grupie badanych). Pozostale grupy narkotyk6w w zasadzie nie Setpopularne.
•

Ankietowana mlodziez ocenia swojet dost~pnose ao substancji nielegalnych jako ma1et
w mlodszych grupach, ale niestety dose duzet w grupach mlodziezy starszej. W grupie
najstarszej mlodziezy znalazly si~ osoby, kt6re przyznaj<t, ze znajet osobiscie osoby
sprzedajetce substancje nielegalne.

•

Przekonania normatywne, dotyczetce uzywania przez
substancji psychoaktywnych

koleg6w i przyjaci61 r6znych

setnajcenniejsze r6wniez w grupie uczni6w klas VI szk61

podstawowych.

Najwi~cej

pracy

profilaktycznej

niekorzystnych

przekonaiJ.

normatywnych

ukierunkowanej

wymagae

b~det

na

grupy

zmlan~

mlodziezy

gimnazjalnej (gl6wnie najstarsi uczniowie) .
•

Mlodziez w spos6b niejednoznaczny
profilaktycznej
do

nauczycieli

profilaktycznych

i interwencyjnej.
gorsza

ocenia przygotowanie

nauczycieli

do pracy

1m starsza mlodziez tym mniejszy poziom zaufania

ocena

kompetencji

i dzialaiJ. pomocowych.

kompetencji w dziedzinie profilaktyki,

pedagog6w

Warto jednak

w

zakresie

zaznaczye,

zaj~e

ze poziom

pracujetcych w rawskich szkolach nauczycieli,

zostal i tak przez ankietowanych oceniony dose dobrze-wyraznie

lepiej niz w kilku

ostatnich badaniach prowadzonych na terenie innych gmin.
•

Wnikliwie

analizujetc wyniki badaiJ. nietrudno

zauwazye,

ze wiedza uczni6w w

zakresie konsekwencji si~gania po uzywki jest niewystarczajetca. Dotyczy to gl6wnie
skutk6w picia alkoholu i si~gania po narkotyki oraz leki zmieniajetce swiadomose.
Wiedza ta jest najplytsza w dziedzinie narkotyk6w. Badana mlodziez nie przeklada
wiedzy na temat konsekwencji

si~gania po uzywki na obszar osobistych zagrozeiJ..

Nawet ci, kt6rzy przyznaj<t, ze si~ganie po uzywki moze bye niebezpieczne, odnoszet
zagrozenia cz~sciej do innych os6b niz do siebie. Z analizy ankiet wynika, iz wielu

badanych w og6le me dopuszcza do swojej swiadomosci

informacji,

ze mogliby

wpase w na16g lub ponieSe powazne konsekwencje wynikajqce z si~gania po uzywki.
Dane te stanowie powinny tez bardzo wazny punkt odniesienia dla planowanych
dzialan profilaktycznych.
mlodziezy

nalezy

Wskazujq bowiem kiedy w wieku rozwojowym

podejmowae

szczeg6lnie

intensywn'l:. prac~

dzieci i

profilaktyczn'l:..

Ujawniaj'l:. tez, ze cz~sto wybierana strategia pracy z tzw. mlodziez'l:. starsz'l:.jest w
profilaktyce

dzialaniem

nieadekwatnym..

bardzo

Profilaktyk~

potrzebnym,

ale

niestety

narkotykow'l:. rozpoczynae

juz

sp6znionym

i

nalezy w najp6zniej

w

pierwszym roku nauki w gimnazjum.
Profilaktyka musi miee charakter staly, sam pfoces oddzialywan profilaktycznych
musi bye dlugofalowy i wielostopniowy.

Oto najwazme]sze
populacj i

wnioski z badan dotycz'l:.cych skali problem6w

doroslych

mieszkanc6w

Rawy

Mazowieckiej

narkotykowych

(grudzien

w

20 1O-analiz~

przeprowadzono dla czterech kategorii wiekowych: 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat oraz 50 lat
i powyzej, osobno dla kobiet i m~zczyzn):

>-

Problem naduzywania
innych niz alkohol
rozpowszechniony.
(za

(np. leki uspokajaj'l:.ce, narkotyki)

grupach

niewielkiego

przyznalo

odsetka

kobiet

si~ do kontaktu

(marihuana, haszysz, amfetamina)

incydenty eksperymentowania.
podobnych

mniej

uzywaj'l:.cych

lek6w

Kilka do kilkunastu procent badanych w dw6ch mlodszych

wiekowych

psychoaktywnymi

jest znacznie

W grupach najstarszych wiekowo praktycznie nie wyst~puje

wyj'l:.tkiem

psychoaktywnych).

przez doroslych substancji zmieniaj'l:.cych swiadomose

terytorialnie

z innymi

substancjami

ale byly to w zasadzie

Jest to wynik dose optymistyczny,
ludnosciowo

gminach,

wskazniki

w innych,
uzywania

narkotyk6w przez doroslych (g16wnie mlodych doroslych) S'l:.wyzsze.

>-

Mieszkancy

zdecydowanie

zaradczych-

rozwijania

wskazuj'l:. na

dzialalnosci

potrzeb~

prowadzenia

plac6wki/plac6wek

profesjonaln'l:. pomoc'l:. osobom uzaleznionym

dzialan

zajmuj'l:.cych

Sl~

i czlonkom ich rodzin oraz na

koniecznose prowadzenia zaj~e profilaktycznych z mlodziez'l:..

Wnioski

te sklaniaj'l:. do refleksji

interwencyjnymi

oraz terapeutycznymi.

nad mozliwymi
Z jednej

dzialaniami

strony oczywiste

zapobiegawczymi,
staje wspieranie juz

istniej'l:.cych miejsc lokalnej pomocy dla os6b z problemem alkoholowym oraz czlonk6w ich

rodzin i poszerzanie oferty dzialan-tak aby z dzialan pomocowych w tych miejscach mogly
korzystac takze osoby uzaleznione

od innych substancji psychoaktywnych.

wskazali tez na potrzebt( prowadzenia

dzialan profilaktycznych,

Sami dorosli

adresowanych

do dzieci,

mlodziezy i mlodych doroslych. Ta profilaktyk'l nalezaloby obj'lc r6wniez rodzic6w-a wit(c
samych badanych.
Bardzo waznym elementem dzialan zapobiegawczych i interwencyjnych powinna byc
zakrojona na szerok'l skal~ edukacja spoleczna. Nie chodzi tu wy1'lcznie

0

popularyzowanie

wiedzy nt. uzaleznien i sposob6w pomagania osobom dotknit(tym tym problemem. Chodzi
takZe

0

przelamywanie

wstydu, l~ku, niekorzystnych

stereotyp6w

i sposob6w myslenia,

zwi'lzanych z uzaleznieniami od substancji narkotycznych:
Niew'ltpliwie tez ogromne pole do dzialania maj'l tu sluzby prewencyjno-interwencyjne,
takie jak: policja, straz miejska osrodek pomocy spolecznej i medyczne (piel~gniarki
srodowiskowe, lekarze). Istnieje zapewne potrzeba lepszej koordynacji dzialania w/w sluzb i
instytucji.
W ostatnich trzech latach (2008-2010) powaznym problemem stalo sit( uzywanie, g16wnie
przez mlodziez, tzw. dopalaczy. W Rawie Mazowieckiej
obrotu dopalaczami

przez G16wnego Inspektora

do czasu wprowadzenia

Sanitarnego

funkcjonowaly

zakazu

2 sklepy z

dopalaczami a przez kr6tki okres czasu nawet 3. Nie S'l znane wyniki badan dotycz'lce skali
uzywania przez mlodziez rawsk'l tzw. dopalaczy. Wiadomo jednak, ze skoro utrzymywaly sit(
przez pewien okres czasu legalne punkty sprzedazy tych substancji,

prowadzona

byla

r6wnolegle intensywna sprzedaz poprzez internet, uznac nalezy, ze dopalacze znajdowaly
konkretn'l grup~ uzytkownik6w.

Og61em na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

swiadczen z zakresu podstawowej

opieki

zdrowotnej udzielaj'l nast~puj'lce zaklady :
•

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 14,

•

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia og61na i pediatryczna, ul.
Niepodleglosci 8,

•

Niepubliczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej

Centrum Medyczne

"GADENT

s.c.", ul.

Kosciuszki 1,
•

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "RA W-MEDICA", ul. Slowackiego 68,

•

Niepubliczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM

s.c.", Aleja Konstytucji

3

Maja 9B
•

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "VERBENA" ul. Krakowska 9

Na terenie Miasta funkcjonuje

r6wniez zaklad, kt6ry nie zawiera um6w z Narodowym

Funduszem Zdrowia, a lekarze udzielajq odplatnie porad

z zakresu specjalistycznej

opieki

zdrowotnej:
•

Niepubliczny

Zaklad

Opieki

Zdrowotnej

"BAMED"

Przychodnia

Lekarsko-

Piel~gniarska ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2.
Pacjenci wymagajqcy hospitalizacji

z terenu naszego miasta najcz~sciej zglaszajq si~ do

najblizszego szpitala - Sw. Ducha, wchodzqcego w struKtur~ organizacyjnq Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

w Rawie Mazowieckiej.

Jest to jedyna tego typu

plac6wka, sprawujqca opiek~ stacjonamq na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
obecnie 164 16zkami szpitalnymi.

W szpitalu funkcjonuje

polozniczo-ginekologiczno-noworodkowy,

5 podstawowych

dysponuje
oddzial6w:

chor6b wewn~trznych, chor6b pluc, chirurgiczny,

dzieci~cy.
W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkanc6w

Rawy Mazowieckiej

wazn'l:. rol~

odgrywa r6wniez dzialalnosc aptek:
•

"Nad Rawk<t" ul. Slowackiego 68

•

"Eskulap" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 18

•

"Panaceum"

•

"Verbena" ul. Krakowska 9

•

"Medica" ul. Kosciuszki 1

•

"Dla Ciebie" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2

•

"Alandra" ul. Niepodleglosci 8

ul. Kazimierza

Wielkiego 3b

W zakresie instytucji kulturalnych, w Rawie Mazowieckiej

funkcjonujq nast~pujqce

osrodki:
•

Muzeum Ziemi Rawskiej,

•

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawla II, zlokalizowana przy ul. Kard. Stefana
Wyszynskiego 7, posiadajqca Oddzial dla Dzieci - PI. Pilsudkiego 9.

•

Miejski Dom Kultury.

W zakresie

dost~pu

do osrodk6w

edukacyjnych

w Rawie

nast~pujqce szkoly:
•

3 szkoly podstawowe:
Szkola Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki,

Mazowieckiej

funkcjonujq

Szkola Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej,
Szkola Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszynskiego.
•

Zesp61 Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej im. Marii Grzegorzewskiej

•

2 gimnazj a:
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblist6w,
Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej.

•

3 Przedszkola Miejskie:
Przedszkole Miejskie Nr 1 "T~czowa Jedyneczka",
Przedszkole Miejskie Nr 2,
Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy ZakqJek".

•

Male Niepubliczne Przedszkole "Sloneczny Domek".

•

6 szk61 srednich,
Liceum Og6lnoksztalcqce im. Marii Sklodowskiej - Curie
Zesp61 Szk61 - Centrum

Edukacji

Zawodowej

i Ustawicznej

1m. Mikolaja

Kopernika,
Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych

im. Wladyslawa St. Reymonta

w tym 3 szkoly niepubliczne,:
Studium i Liceum Ekonomiczne "FORUM"
Szkola Policealna dla Doroslych,
Technikum Uzupelniajqce dla Doroslych.
Zaplecze sportowe
W Rawie Mazowieckiej

funkcjonuj'l og6lnodost~pne

obiekty sportowo-rekreacyjne

dzialaj'lce w ramach:
•

Osrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej,
dost~p
i

do

koszykowej,

hal
sauny,

sportowych
silowni,

z
stol6w

boiskiem
do

tenisa

umozliwiaj'lcy
do
oraz

mieszkancom

pilki

siatkowej

kort6w

tenisowych.

W sezonie letnim w ramach osrodka funkcjonuje r6wniez przystan wodna, oferuj'lca
dost~p do lodzi wioslowych,

kajak6w, rower6w wodnych, oraz lodzi zaglowych.

Ponadto OSiR od roku 2008 zarz'ldza
stadionem miejskim z boiskiem do pilki noznej, biezniq, trybunami

zapleczem

szatniowo - sanitarnym.
W roku 2008 przybyl nowy og61nodost~pny nowy kompleks sportowy w ramach
programu "Orlik 2012"

Miasto zapewnia pelne zaplecze sportowe dla szk61 , kt6rych organem prowadzqcym
jest Miasto Rawa Mazowiecka.
W Rawie Mazowieckiej

instytucjq pomagajqcq osobom i rodzinom, kt6re utracily

zdolnosc samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest Miejski Osrodek Pomocy
Spolecznej (MOPS). Instytucja ta udziela pomocy w formie finansowej, rzeczowej, pracy
socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.
Ponadto

instytucje,

kt6re mogq podejmowac

wsp61prac~ w zakresie

realizacji

programu:
•

Rada Miasta Rawa Mazowiecka

•

Straz Miej ska

•

Powiatowy Urzqd Pracy

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

•

Sqd Rejonowy Wydzial III Rodzinny i Nieletnich (zesp61 kuratorski)

•

Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

•

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego

•

Rawsko-Mazowiecka

•

Powiatowa Komenda Policji

•

Media lokalne

•

Zwiqzki i Stowarzyszenia, w tym:

•

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa"

•

Stowarzyszenie "Pogotowie Rodzinne" im. Jolanty Fadeckiej

•

Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" (Swietlica Srodowiskowa)

•

Polski Czerwony Krzyz - Zarzqd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

•

Polski Zwiqzek Niewidomych - Kolo Terenowe

•

Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w dzieci Niepelnosprawnych

•

Rawskie Stowarzyszenie Hospicjum "Obudzmy Nadziej~"

•

Rodzinny
Chrystusa

•

Parafie

Osrodek

Sp61dzielnia Mieszkaniowa

Formacji

ChrzeScijanskiej

Zgromadzenia

"Dobro Dzieci"

Misjonarzy

Krwi

Przeciwdziafanie problemom narkotykowym
Przeciwdzialanie narkomanii nalezy do zadail wlasnych gminy (art. 10. 1. Ustawy

0

przeciwdzialaniu narkomanii), obejmuj'tcych:
1) zwi~kszanie

dost~pnosci

pomocy terapeutycznej

uzaleznionych i os6b zagrozonych uzaleznieniem;
2) udzielanie

rodzinom,

w kt6rych

wyst~puj't

problemy

narkomanii,

pomocy

psychospolecznej i prawnej;
3) prowadzenie

profilaktycznej

dzialalnosci

informacyjnej,

edukacyjnej

oraz

szkoleniowej w zakresie rozwi'tzywania problem6w narkomanii, w szczeg6lnosci dla
dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie zaj~e spoFtowo-rekreacyjnych
takze

dzialail

na rzecz

dozywiania

dzieci

programach opiekuilczo-wychowawczych
4) wspomaganie

uczestnicz'tcych

dla uczni6w, a

w pozalekcyjnych

i socjoterapeutycznych;

dzialail instytucji, organizacji pozarz'tdowych

i os6b fizycznych,

sluz'tcych rozwi'tzywaniu problem6w narkomanii;
5) pomoc

spoleczn't

osobom

uzaleznionym

i rodzinom

os6b

uzaleznionych

dotkni~tym ub6stwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem
lokalnym tych os6b z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

1. Cele programu.
G16wnym celem programu

z jednej

strony jest zmnie;szenie

rozmiarow

problemow

narkotykowych, a z drugiej zapobieganie powstawaniu nowych patologii. Waznym celem jest
takZe zwi~kszenie zasob6w niezb~dnych do radzenia sobie z istniej'tcymi problemami.

2. Glowne kierunki dzialan
Przedstawione ponizej kierunki dzialail s't zgodne z dzialaniami zaleconymi przez
ustawodawc~.
Niew'ttpliwie podstawowym zadaniem, jakie realizowac musi miasto jest nowoczesna
i skuteczna profilaktyka. Powinna ona bye ukierunkowana na:
• popularyzacj~ wiedzy na temat uzaleznieil wsr6d mieszkailc6w miasta,
• regularn't

dzialalnose

profilaktyczn't

w szkolach

(realizacj~

sprawdzonych

w kraju

program6w profilaktycznych),
• sta1't edukacj~ rodzic6w, ukierunkowan't

na wzmacmame

tzw. czynnik6w

chroni'tcych

mlodziez przed uzaleznieniami , w tym szczeg61nie wi~zi rodzic-dziecko oraz zwi~kszanie

wiedzy i ksztaltowanie

konstruktywnych

postaw zwietzanych z nowymi zagrozeniami

,

takimi jak np. dopalacze.
• obj~cie opieket dzieci i mlodziez z rodzin z problemem alkoholowym (poprzez dzialania
profilaktyczne adresowane do tej grupy odbiorc6w),
• edukacj~ os6b zwietzanych bezposrednio z pomaganiem osobom dotkni~tym problemem
narkotykowym

(terapeut6w, pedagog6w, nauczycieli, pracownik6w MOPS, policji, strazy

miej skiej) ,
• stwarzanie warunk6w do wszechstronnego

rozwoju osobistego, rozwijania zainteresowan

(g16wnie dzieci i mlodziezy, ale takze doroslych).
• promowanie

zdrowego

stylu

zycia

(poprzez

organizowanie

powszechnych

Imprez

kulturalno-sportowych) .
Dzialania profilaktyczne, aby mogly bye skuteczne muszet bye dlugofalowe, powtarzalne,
adekwatne do danej grupy odbiorc6w i prowadzone przez odpowiednio do tego przygotowane
osoby.
W nowoczesnych koncepcjach profilaktycznych podkresla si~, ze na poziomie wczesnego
zapobiegania podzial na alkohol, narkotyki i tyton nie ma uzasadnienia, bowiem mechanizmy
i motywy si~gania po srodki psychoaktywne
rozdzielil

przeciwdzialanie

alkoholizmowi

Set bardzo zblizone.
przeciwdzialanie

Ustawodawca
narkomanii.

jednak
Dlatego

funkcjonowae b~det dwa odr~bne programy przeciwdzialania wymienionym zjawiskom.

W Miejskim

Programie

Przeciwdzialania

Narkomanii

na lata 2012-2014

w celu

realizacji zadan przewiduje si~ nast~pujetce dzialania:
Zadanie pierwsze.
Zwiekszanie

dostepnosci

pomocy

terapeutycznej

uzaleznionych i os6b zagrozonych uzaleznieniem;

1.

Dofinansowanie

dzialalnosci

Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

problemem uzaleznien i ich rodzin,

dla os6b z

2.

Dofinansowanie

szkolen

os6b

zajmujqcych

SI~

pomoc'l

terapeutyczn'l

i rehabilitacyjn'l dla os6b uzaleznionych od narkotyk6w;
3.

Zakup materia16w oraz literatury fachowej;

4.

Dofinansowanie kontraktu z NFZ celem poszerzania oferty zaj~c terapeutycznych dla
os6b uzaleznionych, realizowanych przez Poradni~ Leczenia Uzaleznien;

5.

Dofinansowanie

wyjazdowych form terapii dla os6b uzaleznionych

i czlonk6w ich

rodzin;
6.

Prowadzenie

szkolen

dla os6b

podejmuj'lcych

w ramach

pelnionych

zadan

zawodowych lub spolecznych, funkcje interwencyjne, informacyjne oraz pomocowe
wobec os6b uzaleznionych, zagrozonych uzalezrrieniem a takze czlonk6w ich rodzin
(np. pracownicy

MOPS,

KPP Policji,

Stra:zy Miejskiej,

personel

medyczny,

czlonkowie lokalnych organizacji pozarz'ldowych).
7.

Pomoc rehabilitacyjn'l dla os6b uzaleznionych.

Zadanie drugie.
Udzielanie rodzinom, w kt6rych wystepujqproblemy
psychospolecznej

narkomanii, pomocy

i prawnej;

Realizacja tego zadania odbywac si~ b~dzie poprzez:
1. W spieranie dzialalnosci swietlic srodowiskowych i socj oterapeutycznych,
2. Finansowanie dyzur6w psycholog6w w Urz~dzie Miejskim,
3. Wspieranie

dzialalnosci

lokalnych

swiadczenia pomocy psychospolecznej

orgamzaCJI

pozarz'ldowych

w

zakresie

i prawnej rodzinom dotkni~tym problemem

narkomanii,
4.

Organizowanie letnich oboz6w socjoterapeutycznych

dla dzieci i mlodzie:zy z rodzin

dotkni~tych narkomani'l i/lub przemoc'l w rodzinie,
5. Organizowanie czasu wolnego osobom narkomani'li/lub

lub przemoc'l w rodzinie.

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjne oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiqzywania problem6w narkomanii, w szczeg6lnosci dla dzieci i mlodziety, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowo-rekreacyjnych

dla uczni6w, a takte dzialan

na rzecz dotywiania
wychowawczych

1.

dzieci uczestniczqcych

w

pozalekcyjnych

programach

opiekw1czo

i socjoterapeutycznych.

Wspieranie

dzialalnosci

swietlic,

realizuj'l.cych

zaJ~CIa profilaktyczno

wychowawcze dla dzieci z grup ryzyka (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny
rozbite , prowadzenie

zaj~e profilaktycznych,

informacyjnych

dla rodzicow oraz

konsultacji i poradnictwa rodzinnego, malzenskiego i wychowawczego);
2.

Prowadzenie zaj~e profilaktycznych,

edukacyjnych i rozwojowych dla mlodziezy w

szkole i poza szkolct,
a) spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzaleznien,
b) programy profilaktyczne dotycz'l.ce zapobiegania przemocy i uzaleznien,
c) programy sluz'l.ce rozwijaniu waznych umiej~tnosci spolecznych,
d) programy promuj'l.ce tzw. zdrowy sty1zycia,
3.

Prowadzenie

zaj~e

z

elementami

socjoterapii

dla

dzieci

z

rodzin

z problemem narkotykowym;
4.

Prowadzenie spotkan edukacyjnych dla rodzicow w ramach dzialan statutowych i
pozastatutowych placowek oswiatowych i innych instytucji;

5.

Prowadzenie

konsultacji

rodzinnych,

poradnictwa

wychowawczego

i interwencji w sytuacji si~gania po substancje nielegalne przez niepelnoletnich,
6.

Wspolpraca ze szkolami w zakresie dzialan profilaktycznych;

7.

Konsultacje

psychologiczne

dla

nauczycieli,

pedagogow,

wychowawcow

w zakresie problematyki uzaleznien i przemocy;
8.

Dozywianie dzieci uczestnicz'l.cych w zaj~ciach pozalekcyjnych;

9.

Udzial w ogolnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych

adresowanych

do dzieci, mlodziezy,
10. Sporz'l.dzenie lokalnej diagnozy skali problemow narkotykowych

wsrod mlodziezy

(ostatnie badania pochodz'l. z 2008r., a zgodnie z procedur'l. przyj~t'l. w europejskim
programie ESP AD winny bye powtarzane co 4 lata).

Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarzqdowvch

i os6b fizvcznych,

slutqcych rozwiqzywaniu problem6w narkomanii,'
Realizacja tego zadania odbywac si<tb<tdzie poprzez:
Wspolprac<t

przy

realizacji

Miejskiego

Programu

Przeciwdzialania

Narkomanii

z

lokalnej

w

nast<tpujqcymi podmiotami:
•

Miej ski Osrodek Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej;

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

•

Komenda Powiatowa Policji;

•

Straz Miej ska;

•

Sqd Rejonowy;

•

Organizacje pozarzqdowe z terenu Miasta;

•

Rawskie szkoly;

•

Poradnia Leczenia Uzaleznieil w Rawie Mazowieckiej;

•

Oddzialy Uzaleznieil z terenu wojewodztwa lodzkiego,

•

Regionalne Centrum Polityki Spolecznej w Lodzi,

•

Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii;

•

Koscioly.

zaleznie od ich wlasciwosci przede wszystkim na:
1. Podejmowaniu

wspolnych

dzialail

edukacyjnych

spolecznosci

przedmiotowym zakresie;
2. Wymianie

informacji

w zakresie

wyst<tpowania zjawiska

narkomanii

na terenie

dzialania samorzqdu oraz uzyskania pomocy przez osoby uzaleznione bqdz zagrozone
uzaleznieniem oraz czlonkom ich rodzin.
3. Udzielenie

wsparcia

merytorycznego

w

przedmiocie

zagadnieil

dotyczqcych

narkomanii
Zadanie pi~te.
Pomoc spoleczna osobom uzaletnionym i rodzinom os6b uzaletnionych dotknif;tym
ub6stwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych
os6b z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Realizacja tego zadania odbywac si<tb<tdziepoprzez

1.

Nawiqzanie Wsp61pracy z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Rawie
Mazowieckiej w zakresie udzielania przez t't instytucj~ pomocy spolecznej
osobom uzaleznionym i rodzinom os6b uzaleznionych dotkni~tych ub6stwem i
wykluczeniem spolecznym ze srodowiskiem lokalnym tych os6b z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego oraz przekazywanie im przedmiotowych
informacji osobom uzaleznionym i czlonkom ich rodzin.

4. Srodki finansowe przeznaczone na profilaktykf i przeciwdzialanie

W

budzecie

Miasta

Rawa

Mazowiecka

na

realizacj~

narkomanii.

Miejskiego

Programu

Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2012 przewidziano k\vot~ 30000 zl .
Srodki finansowe na realizacj~ programu w latach 2013-2014 b~d'tzaplanowane

w budzetach

miasta uchwalanych na te lata.
Zr6dlem finansowania zadan miejskiego programu przeciwdzialania

narkomanii S'l srodki finansowe

budzetu gminy pochodz'lce z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych.

o

Realizacja zadan okreSlonych w programie nalezy do Pelnomocnika ds.
Uzaleznien, powolanego przez Burmistrza Miasta, Miejskiej Komisji
Rozwi'tzywania Problem6w Alkoholowych, Miejskiego Osrodka Pomocy
Spolecznej oraz wsp61pracuj'tcych instytucji,

o

Okreslone zadania Programu mog't bye zlecane osobom fizycznym,

instytucjom,

organizacjom pozarz'tdowym na podstawie zawieranych um6w cywilno-prawnych
b'tdz zlecanych w formie dofinansowanie realizacji zadan wlasnych Gminy
(konkursy ofert dla organizacji pozarz'tdowych) lub tez przekazywanych w drodze
zawartego porozumienia mi~dzy Urz~dem Miasta a konkretnymi instytucjami.
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