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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomoey Społecznej w Solcu Kujawskim w załączeniu przesyła
„ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie
Solec Kujawski na rok 2017 " .
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SPRAWOZDANIE

z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
Solec Kujawski na rok 2017"

i;

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U . z 2016 r., poz. 224 z późn.zm.), zadania własne gmin w w/w zakresie reałizowane są w ramach
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii uchwałanych corocznie przez rady gmin.
Koordynatorem reałizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017, przyjętego uchwałą nr XXI/196/16 Rady Miejskiej
w Sołcu Kujawskim z dnia 25 łistopada 2016 roku jest Miejsko-Gmirmy

Ośrodek Pomocy

Społecznej w Sołcu Kujawskim.
Z opłat za zezwołenia na sprzedaż napojów ałkohołowych w 2017 r. na reałizację zadań
z zakresu przeciwdziałania narkomanii zapłanowano na kwotę 9.984 zł, którą zwiększono uchwałą
nr XXIV/219/17 z dnia 24 lutego 2017 r. o kwotę 1.989 zł z tytułu niewykorzystanych środków
z płanu wydatków programu na rok 2016. W związku z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie
11.973 zł. Natomiast w 2017 roku wydatkowano kwotę 9.011 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 2.962 zł z wydatkowania wpływów z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przechodzą na rok 2018.

Wykonanie ogółem:

9011,00 zł

obejmuje wydatki na

realizację

działań

z zakresu

przeciwdziałania narkomanii.

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii
1. Prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii w czterech szkołach na
terenie Sołca Kujawskiego.
Celem funkcjonowania Punktu było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W 2017 roku w Punkcie, który czynny był
w czterech szkołach na terenie Sołca Kujawskiego. Dyżury odbywały się dwa razy w miesiącu, po
godzinie dla każdej szkoły i w sumie odbyło się 59 godzin, w czasie których udzielono 10
konsultacji. Głównie zgłaszali się uczniowie szkół oraz rodzice. W spotkaniach konsultacyjnych
poruszano tematy związane ze szkodliwością zażywania narkotyków, picia alkoholu, uzależnienia
od komputera, Internetu, telefonu komórkowego motywowanie do udziału w programie F R E D ,
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji i porad - 8 osób.

I I . Działania profilaktyczne
1. Prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii w czterech szkołach na
terenie Solca Kujawskiego.
ObyłY się 64 godziny zajęć profilaktycznych , w których wzięło udział 979 uczniów.
Zajęcia profilaktyczne poświęcone były następującym tematom:
•

Zdrowy

styl życia - zajęcia

dotyczące zasad zdrowego odżywiania,

wypoczynku,

przeznaczone dla uczniów klas V I szkoły podstawowej;
•

Stop cyberprzemocy - zajęcia poświęcone zagrożeniom związanym z Internetem, dla
uczniów klas IV, V, V I szkoły podstawowej;

•

Alkohol kradnie wolność - zajęcia dla klas Gimnazjum i uczniów szkoły średniej;

•

Przemoc rówieśnicza - zajęcia dla uczniów klas V I I szkoły podstawowej oraz Gimnazjum;

•

Papieros cichy zabójca - zajęcia dla uczniów klas V I I szkoły podstawowej;

•

Nie dokuczaj - zyskaj kumpla - zajęcia dotyczące przemocy rówieśniczej dla uczniów klas
I V i V szkoły podstawowej;

•

Zajęcia integracyjne i wzmacniające poczucie własnej wartości dla uczniów szkoły średniej.

Zorganizowano spotkania z rodzicami na temat:
•

„Jak rozpoznać sygnały świadczące o zażywaniu narkotyków";

•

„Jak

rozmawiać

z

dzieckiem,

które

podejrzewamy

o

zażywanie

środków

psychoaktywnych".
W powyższych spotkaniach wzięło udział około 100 rodziców oraz dwie osoby skorzystały
z konsultacji indywidualnych.

2. Szkolenie dla pedagogów, nauczycieli, pracowników policji, pracowników socjalnych,
pielęgniarek środowiskowych pn. „Współczesny model zagrożeń uzależnieniami dzieci
i młodzieży - diagnoza problemu, wczesna interwencja i przeciwdziałanie".

W szkoleniu wzięły udział 22 osohy

Celem szkolenia była:
•

Edukacja

pracowników

socjalnych,

pedagogów,

interdyscyplinarnych, wychowawców i nauczycieli

członków

zespołu

w zakresie rozpoznawania

problemu narkomanii i innych uzależnień w środowisku;
•

Uświadomienie dorosłym aktualnej sytuacji na rynku narkotykowym i modelu

zażywania „ dopalacze";
Zapoznanie z najpopularniejszymi narkotykami, sposobami zażywania i objawami
użycia oraz nadużywania;
Objawy używania narkotyków i sygnały ostrzegawcze świadczące o kontaktach
z narkotykami;
Zapoznanie z procedurami wczesnej interwencji wobec młodych sięgających po
substancje psychoaktywne;
Zapoznanie z programem terapeutycznym dla osób palących problemowo marihuanę
„Candis";
Informacja o programach i miejscach udzielających pomocy osobom uzależnionym
i ich rodzinom.
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