Sprawozdanie
z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Strzelce Opolskie za rok 2020
WPROWADZENIE
Narkomania

oznacza

nadużywanie

środków

psychoaktywnych,

potocznie

–

narkotyków, do jakich zaliczane są naturalne lub syntetyczne substancje, które wprowadzone
w określonej dawce do organizmu ludzkiego oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy,
powodując między innymi zmiany świadomości, percepcji, nastroju” (J. Zamecka,
Narkomania [w:] Encyklopedia socjologii, W. Kwaśniewicz i in. (red.), t.2, Warszawa 1999,
s. 285). Narkotyki mają zdolność wywoływania uzależnień oraz uszkadzania najważniejszych
narządów człowieka.
Uzależnienie fizyczne jest przystosowaniem organizmu do obecności określonego
środka psychoaktywnego, zaś uzależnienie psychiczne oznacza potrzebę, pragnienie
przyjmowania określonej substancji, której brak powoduje lęk, niepokój oraz poczucie
zagrożenia.
Narkomania niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie
w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). Ryzyko zgonu
wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji
generalnej. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami
społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość czy też bezdomność.
Ustawodawca w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego, w tym także samorząd gminny,
do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te mają być
realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo –
wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność wychowawczą,
edukacyjną, informacyjną oraz zapobiegawczą.
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Zgodnie z art. 101 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii

z późn. zm. Rada Miejska uchwala Gminny Program Przeciwdziałania

Narkomanii wchodzący w skład strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Zadania ujęte w programie w 2020 roku inicjowane były przez Gminną Komisję
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

natomiast

realizatorem

zadań

był

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień. Program był kontynuacją
przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich.
Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy, został uchwalony Uchwałą
Nr LIII/439/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018 r.
ORGANY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:
•

Burmistrz Strzelec Opolskich,

•

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień,

•

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Środki przeznaczone na realizację niniejszego programu pochodzą z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z art.182 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mogą być wykorzystywane jedynie na
realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne
cele.
W roku 2020 na realizację programu zaplanowano kwotę 30 000,00 zł; wydatkowano
ogółem 22 534,36 zł, która w rozbiciu na poszczególne paragrafy przedstawia się w sposób
następujący:

Rozdz.85154 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
(plan 1 700,00 zł; wykonanie: 1 579,36 zł )
Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na składki na ubezpieczenia społeczne
osób realizujących zadania w ramach gminnego programu.
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Rozdz.85154 § 4120- Składki na fundusz pracy
(plan 200,00 zł; wykonanie: 0 zł )
Rozdz.85153 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
/plan – 9 200,00 zł; wykonanie 9 200,00 zł/
Zapewniono wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyżury w Punkcie
Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od środków psychoaktywnych.
W roku 2020 psycholog przyjął 83 osoby, w tym - motywowanie do leczenia
odwykowego - 13, rozmowy z osobami współuzależnionymi

– 6, inne uzależnienia –

narkomania – 1 osoba, ofiary przemocy domowej – 4, nerwice i depresje – 21, kryzys
małżeński – 18, problemy adaptacyjne m.in. związane z COVID 19 – 20 osób. .
Głównie poruszana problematyka to pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
dotyczących

używania

narkotyków,

uzależnienia

od

hazardu,

problemy

anoreksji

i nadpobudliwości, trudności w przystosowaniu społecznym, rozwiązywanie problemów
w kryzysie małżeńskim itp.
W roku 2019 – ilość przyjętych osób 94.

Rozdz.85153 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
(plan 2 000,00 zł; wykonanie: 239,04 zł)
1. Realizacja warsztatów o tematyce dopalaczy prowadzonych w Młodzieżowym Klubie
Terapeutycznym „Arka”,
2. Dofinansowano szkolenie pt. Dopalacze – ja nie biorę” dla Młodzieżowej Grupy
Wolontariuszy „RCS”.

Rozdz.85153 § 4300 – Zakup usług pozostałych
(plan: 16 900,00 zł; wykonanie: 11 515,96 zł)
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1. W

ramach

„zwiększanie

zadania

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem”
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
• współpracowała z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich,
finansowała m.in.:
✓ Grupę socjoterapeutyczną dla młodzieży eksperymentującej ze środkami
psychoaktywnymi „Dajesz Radę”.
• współpracowała ze Strzeleckim Klubem Abstynenta,

II.

W ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
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” podjęto działania:

1.

Zorganizowano szereg pogadanek, konkursów, zajęć skierowanych do dzieci
uczęszczających

na

zajęcia

profilaktyczne

do

Młodzieżowego

Klubu

Terapeutycznego ARKA.
2.

Dofinansowano występ młodzieży szkolnej w eliminacjach wojewódzkich
w Opolu realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „WYGRAJ
SZANSĘ” organizowanej w ramach zapewniania zdrowego stylu

życia bez

używek.

III.

W ramach zadania „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii

pomocy

psychospołecznej

i

prawnej”

współpracowała z:
•

Komendą Powiatową Policji,

•

Prokuraturą Rejonową,

•

Sądem Rejonowym,

•

Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Barka”.

•

Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.
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Gminna

Komisja

Ponadto komisja prowadziła rozmowy z osobami – głównie matkami młodych osób
odurzających się środkami psychoaktywnymi – na bieżąco.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień na bieżąco realizował zadania
Gminnego Programu m.in.:
•

udzielał porad i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin z zakresu
uzależnień od środków psychoaktywnych,

•

współpracował z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkotykowych tj. Sądem Rejonowym, Komendą Powiatową Policji,
Prokuraturą Rejonową, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Terapii i Profilaktyki,
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną ,Punktem Konsultacyjnym, Gminnym Zarządem
Obsługi Jednostek, placówkami oświatowymi itp.

•

prowadził rejestr osób zapraszanych na komisję, ze szczególnym uwzględnieniem osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych,

•

prowadził korespondencję Komisji.
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