
 
UCHWAŁA NR VI/38/07 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 25 stycznia 2007 r. 

 
w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”. 

 
  
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U.  Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala:  
 
 

§ 1. 
 
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  
 

NARKOMANII  NA ROK   2007  
 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 
 

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” został opracowany w oparciu  
o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485  
z późn. zm.), z której między innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii w myśl art. 2 
powołanej na wstępie ustawy, realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, gospodarczej, oświatowo–wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; 
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 
4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 
5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu  

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 
6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może  

prowadzić do narkomanii. 
Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, stanowi Krajowy Program 
Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, ogłoszony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.  
w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010                       
(Dz. U. Nr 143, poz. 1033). 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, przeciwdziałanie narkomanii należy  
do zadań własnych gminy, obejmujących: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

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

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) 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.  

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

OPIS PROBLEMU Z UŻYCIEM DANYCH EPIDEMIOLOGICZNYCH 
 

W skali kraju: 
 Narkomania jest jednym z najpoważniejszych rozwijających się problemów 
społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie ze sobą 
poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych 
(HIV, żółtaczka, choroby  weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest 
kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Powszechnie  znana 
jest skala trudności w leczeniu, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, w przywracaniu 
ich do normalnego życia. Ponadto narkomania powoduje narastanie innych problemów 
społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność.  

Problemy związane z używaniem narkotyków i ich obrotem dotyczą wszystkich 
regionów kraju. 
 Na podstawie badań porównawczych ESPAD z roku 2003 (z próbą z lat 1995-1999) 
przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii na próbie reprezentatywnej 
gimnazjalistów stwierdza się, że: 
1) nastąpiło obniżenie wieku inicjacji narkotykowej; 
2) istnieje szeroki wachlarz narastających problemów związanych z narkotykami  

– doświadczanych przez młodzież, 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; 

3) najczęściej zażywającymi środkami psychoaktywnymi są: marihuana, haszysz, środki   
uspokajające i nasenne, amfetamina, LSD, ecstasy; 

4) badani posiadają dużą znajomość działania różnych środków, bez świadomości skutków     
ich zażywania dla organizmu i funkcjonowania psychicznego i społecznego; 

5) wyrażają postawę akceptacji dla środków nielegalnych, tj. marihuana, haszysz, 
amfetamina, ecstasy; 

6) jest mała 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); 
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7) istnieje konieczność kształcenia i doskonalenia kadry i środowisk zainteresowanych 
podejmowaniem działań profilaktycznych w związku ze zmianami trendów i specyfiki  
problemu. 

 
Na obszarze województwa: 
 Województwo Wielkopolskie, w którym położona jest Gmina Mosina, jest jednym  
z największych regionów Polski. Bliskość granicy z państwem niemieckim przekłada się  
na łatwy kontakt z narkotykami i nowymi trendami oraz wynikającymi z tych kontaktów 
ryzykownymi zachowaniami. 
 Rosnące bezrobocie, które dotychczas było na poziomie o wiele niższym  
niż w innych częściach kraju, staje się powodem frustracji, szczególnie dla ludzi kończących 
studia i bezskutecznie poszukujących pracy, co często prowadzi do prób ucieczki  
w narkotyki. Poznań jest jednym z głównych ośrodków akademickich w Polsce i zażywanie 
narkotyków, w czasie sesji egzaminacyjnych, jak i w dyskotekach i klubach – osiąga duże 
rozmiary. 

Na terenie województwa spośród substancji nielegalnych, przetwory konopii są 
relatywnie najpowszechniej używane, zarówno na poziomie eksperymentowania,  
jak i używania okazjonalnego. Rozpowszechnienie ich używania nie jest jednak mniejsze  
niż średnio w kraju. Najbardziej „popularnymi” narkotykami w Wielkopolsce są: amfetamina, 
marihuana, ecstasy, LSD (coraz częściej łączone z alkoholem). 

Przyjmowanie narkotyków w iniekcjach nie jest powszechne. W Wielkopolsce 
obowiązuje „unijna” moda na narkotyki z grupy psychostymulatorów, prawdopodobnie  
z powodu wysokiej ceny. 

Przedział wiekowy nieletnich używających narkotyki oscyluje pomiędzy  
15 a 17 rokiem życia. Odnotowano również pojedyncze przypadki kontaktów z narkotykami 
uczniów szkół podstawowych – przed ukończeniem 13 roku życia. 

W 2004 r. w Wielkopolsce zatrzymano ogółem 1969 osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstw naruszających przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co jest czwartym 
wynikiem w kraju. Najwięcej przestępstw stwierdzono z art. 48 ustawy z dnia 24 kwietnia 
1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późn. zm.)  
– posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, sytuacja taka  
utrzymuje się od roku 2001. 

W 2004 roku pod względem stwierdzonych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, Wielkopolska znajdowała się na trzecim miejscu w skali kraju, odnotowując 
6269 czynów karalnych. 

Najwięcej było przestępstw z tytułu naruszenia art. 48 (posiadanie środków 
odurzających lub substancji psychotropowych), prawie dwa razy więcej niż z art. 46  
(osiąganie korzyści majątkowej lub osobistej, poprzez udzielanie innej osobie środka 
odurzającego lub substancji psychotropowej). 
 
Na obszarze gminy: 
 Gmina Mosina obejmuje 21 sołectw i miasto Mosina stanowiące siedzibę władz 
samorządowych. Mosina leży na styku Poznańskiego Przełomu Warty i Kotliny Śremskiej 
nad Kanałem Mosińskim. Oddalona jest od stolicy Wielkopolski – Poznania – o 18 km  
na południe. Atrakcyjność lokalizacyjną miasta podnoszą szlaki komunikacyjne prowadzące 
do Poznania, Stęszewa, Śremu i Kórnika. Jako gmina obszar położony jest w centralnej części 
województwa wielkopolskiego, w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest jednym 
z najstarszych miast w Wielkopolsce. Przez Mosinę przebiega trasa kolejowa  
Poznań-Wrocław. W Gminie Mosina jest wiele atrakcji turystycznych takich jak: pałac  
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w Rogalinie, parki krajobrazowe, zabytkowe kościoły, które przyciągają turystów nie tylko  
z Polski, ale i z zagranicy. 
 Większość młodzieży z terenu gminy kontynuuje naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych w Poznaniu, w jednym z największych ośrodków akademickich  
w Polsce. 
 Trendy, w tym „moda na narkotyki”, rozpowszechniane w dużych miastach poprzez 
młodzież przenoszone są na mniejsze aglomeracje, gdzie społeczność lokalna z braku 
dostatecznej wiedzy nie zdaje sobie sprawy z występującego problemu. W związku  
z powyższym należy podejmować wszelkie działania profilaktyczne, aby zmniejszać 
rozmiary szerzącego się zagrożenia. 
 
 
 
 
Diagnoza w zakresie występowania zjawiska narkomanii i problemy z nią związane 
została przeprowadzona w IV kwartale 2006 r. i przedstawia się następująco: 
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Metodami badawczymi, które zostały zastosowane w ramach diagnozy były: 
- badania ankietowe wśród uczniów  III klas gimnazjów na terenie gminy, 
- zebranie i analiza danych statystycznych z następujących instytucji: 

- Zespołu Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Śremie, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie, 
- 2 Punktów  Konsultacyjnych, 
- Poradni Terapii Uzależnień „Wilda”, 
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,  
- placówek służby zdrowia, 
- Komisariatu Policji w Mosinie. 
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ANKIETY 
 
Przeprowadzono badanie wśród młodzieży III klas gimnazjów na terenie Gminy Mosina 
 
 
 
- ilość osób objętych ankietą      - 200 
- ilość osób regularnie zażywających narkotyki    -   14 

 
 

 
 
 
 

Badania przeprowadzono na grupie 200 osobowej, stanowiącej 58,82% (340 – ogólna liczba 
15-latków) danej grupy wiekowej. Powyższa grupa przebadanych stanowi 20,8% ogólnej 
ilości uczniów gimnazjów (ogółem 963 uczniów). Na podstawie przeprowadzonej analizy 
powyższego wykresu stwierdza się że: zjawisko używania środków psychotropowych  
na terenie Gminy Mosina nie odbiega od wyników krajowych, czyli ilość osób używających 
narkotyki wynosi 7% w stosunku do badanej populacji. 
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Rozpoznanie środowiska wśród młodzieży 15-letniej 
na terenie Gminy Mosina 

ogólna liczba młodzieży w wieku 15 lat
liczba młodzieży objętych ankietą  200     
liczba młodzieży zażywających narkotyki 14=7%    
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- liczba młodzieży znająca miejsca sprzedaży narkotyków  - 72 =   36% 
- liczba młodzieży znająca ceny narkotyków    -   7 =  3,5% 
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Ogólna liczba młodzieży znająca  miejsca sprzedaży
i ceny narkotyków   

ogólna liczba młodzieży objętych ankietą  200 = (100%) 
liczba młodzieży znająca miejsca sprzedaży narkotyków 72=(36%)
liczba młodzieży znająca ceny narkotyków  7 = (3,5%) 
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- liczba młodzieży zgłaszająca potrzebę zagospodarowania  
  wolnego czasu        - 200 = 100% 
         
- rodzaje zajęć: 
  a) zajęcia sportowe        -    76 = 38% 
  b) zajęcia informatyczne       -    17 =   8,5%  
  c) zajęcia plastyczne       -     7 =   3,5% 
  d) zajęcia muzyczne i taneczne      -    24 = 12% 
  e) inne          -              76 = 38% 
 
 
 
 
 

 
 
Badana grupa wskazała na potrzebę zagospodarowania czasu wolnego poprzez organizowanie 
przez szkołę, Mosiński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zajęć 
sportowych, plastycznych, informatycznych, kursu nauki tańca, udzielania I pomocy. 
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Zagospodarowanie wolnego czasu. 

ogólna liczba młodzieży objętych ankietą  200=(100% ) 
 zajęcia sportowe 76 = (38%)  

zajęcia informatyczne 17= (8,5%) zajęcia plastyczne 7=(3,5%)  
zajęcia muzyczne i taneczne 24= (12%)Inne 76=38% 
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- liczba osób zainteresowana zajęciami profilaktycznymi  -       127  = 63,5% 
  (prelekcje, pogadanki )         
 
osoby wytypowane przez ankietowanych do przeprowadzania programów 
profilaktycznych:  
- nauczyciele          -      94 = 74% 
- Policja          -  17 = 13,4% 
- inne osoby         -            16 = 12,6% 
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Realizatorzy programów profilaktycznych 

liczba osób zainteresowanych zajęciami profilaktycznymi  127= 
( 63,5%) 
 
 
 
Osoby wytypowane przez ankietowanych  do przeprowadzania 
Programów profilaktycznych 
 
 
nauczyciele 94=(74%) 
policja 17=(13,4%) 
inne osoby 16=(12,6%) 
 



 11

INSTYTUCJE 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pomimo tego, że przytoczone dane dotyczą nie tylko mieszkańców Gminy Mosina,  
lecz osób zamieszkałych poza nią, dane wskazują na narastanie zjawiska związanego  
z przestępstwami z tytułu łamania ustawy o narkomanii. Na postawie danych uzyskanych  
z Komisariatu Policji i ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży należy podkreślić 
zgodność w zakresie miejsc nabywania środków psychoaktywnych i ich cen. 
Informacje zebrane z pozostałych instytucji wskazują na znikomy procent występowania 
problemów związanych z narkomanią i tak: 
Zespół Kuratorów Sądowych poinformował, że  nadzorem z powodu narkomanii z terenu 
Gminy Mosina jest objęta jedna osoba, prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z  powodu 
narkomanii skazano 19 osób, a  pięć osób  nieletnich sięgających po narkotyki pozostaje  
bez nadzoru kuratora.  
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie nie zanotowano osób zgłoszonych  
i objętych pomocą psychologiczną z powodu narkomanii i dodatkowo te informacje znalazły 
potwierdzenie w dokumentach uzyskanych z Poradni Terapii Uzależnień „Wilda”  
w Poznaniu. 
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liczba nieletnich sprawców czynów karalnych dotyczących narkomanii
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Z przeprowadzonej analizy danych z 2 Punktów Konsultacyjno-Terapeutycznych 
działających na terenie Mosiny wynika, że ilość osób, którym udzielona jest pomoc ma 
charakter stabilny, a ilość osób którym udziela się pomocy  waha się od 0 do 2. 
Z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie wynika, że nie ma związku 
pomiędzy ilością osób objętych pomocą społeczną a liczbą osób zażywających lub 
uzależnionych.  

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że „Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” powinien być ukierunkowany przede wszystkim 
na działania profilaktyki uniwersalnej, czyli w ramach wytypowanych działań programu,  
a działania kierowane przede wszystkim do młodzieży bez względu na stopień ryzyka 
rozwoju problemów ze zdrowieniem psychicznym, na jakie narażone są poszczególne osoby.  
Działania z poziomu profilaktyki selektywnej zostaną ukierunkowane na grupę 14 osób.  
Z przeprowadzonej diagnozy jednoznacznie wynika potrzeba większego zagospodarowania 
wolnego czasu, prowadzenia działań profilaktycznych, monitorowania zjawiska związanego  
z narkomanią. W związku z powyższym proponowane działania w ramach niniejszego 
programu są zgodne z postawioną powyżej tezą. 
  

 
ROZDZIAŁ IV 

 
ZDEFINIOWANE PROBLEMY W ŚRODOWISKU 

 
 W wyniku przeprowadzonej diagnozy, zespół tworzący przedmiotowy program 
stwierdził, że głównym problemem na administrowanym terenie jest uzależnienie  
od środków psychoaktywnych oraz wzrastająca ilość osób zażywających. Powyższe 
uzależnienia spowodowane są niską świadomością społeczeństwa o jego skutkach, łatwym 
dostępem do środków psychoaktywnych oraz niewystarczającym zagospodarowaniem czasu 
wolnego. 
Po rozpoznaniu problemu stwierdzono, że przyczynami powyższych zjawisk są:  
- niewydolność rodziny,  
- niska cena narkotyków, 
- nieodpowiedni monitoring, 
- duża dostępność środków psychoaktywnych, 
- znikoma  ilość ujawnionych osób kierujących pojazdami pod wpływem środków  

psychoaktywnych, 
- ograniczona ilość działań profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych, 
- niski procent przeszkolonej kadry pedagogicznej w zakresie prowadzenia profilaktyki    

uzależnień, 
- niska świadomość wśród młodzieży i dzieci o skutkach zażywania środków  

psychoaktywnych jak i odpowiedzialności karnej,  
- brak dostępności do bezpłatnego korzystania z placówek kulturalno-oświatowo-sportowych, 
- chęć zaistnienia w grupie, 
- niska aktywność organizacji pozarządowych. 
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Wyżej wymienione przyczyny prowadzą do powstania negatywnych skutków w postaci: 
- wzrostu przestępczości związanej z uzależnieniem, 
- długotrwałego i kosztownego leczenia,  
- zaniku więzi rodzinnej, 
- tworzenia nieformalnych grup. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

CELE PROGRAMU 
 
 Analizując problemy występujące na terenie Gminy Mosina należy stwierdzić,  
że głównym celem programu jest ograniczenie ilości osób uzależnionych i zażywających 
środki psychoaktywne. Miernikiem powyższego celu będzie ilość osób uzależnionych  
i zażywających środki psychoaktywne w porównaniu do okresu bazowego. 
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez działanie w trzech płaszczyznach: 
- ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych, 
- podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach uzależnień, 
- efektywne zagospodarowanie czasu wolnego. 
 
 

ROZDZIAŁ VI  
  

REALIZACJA  PROGRAMU   
 

Cel główny:  

 

Ograniczenie ilości osób uzależnionych    
i zażywających środki psychoaktywne 

 
 
Cele szczegółowe: 
 

 

I     Ograniczenie dostępności do  środków   
       psychoaktywnych 
II    Podniesienie świadomości społeczeństwa   
       o skutkach uzależnienia 
III  Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego 
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SPOSÓB REALIZACJI 
 
 
 

I   Ograniczenie dostępności do środków 
psychoaktywnych 

 
 
DZIAŁANIE 1:  
ZMNIEJSZENIE NIEWYDOLNOŚCI RODZINY 
 W związku z narastającą ilością osób uzależnionych i zażywających środki 
psychoaktywne dokonano analizy z której wynika, że jedną z przyczyn wspomnianego 
problemu jest niewydolność rodziny. W celu zminimalizowania problemu należy 
zdiagnozować rodziny a następnie podjąć działania profilaktyczne. 
Miernikiem działania będzie: 
- ustalenie ilości rodzin niewydolnych (okres sprawozdawczy), 
- ilość rodzin, którym udzielono pomocy w celu przywrócenia wydolności rodziny. 
Wykonawcy: 
- Ośrodek Pomoc Społecznej, 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  
- organizacje pozarządowe,  
- dyrektorzy i pedagodzy szkolni, 
- kuratorzy społeczni. 
 
 
DZIAŁANIE 2:  
POPRAWA MONITORINGU  
         Z posiadanych danych wynika, że należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia 
handlu narkotykami poprzez prowadzenie działań w następujących kierunkach: 
- prowadzenie monitorowania miejsc handlu narkotykami przy wykorzystaniu istniejącego 

monitoringu wizyjnego miasta z natychmiastową reakcją odpowiednich służb, 
- prowadzenie systematycznych działań organów powołanych do zwalczania przestępczości  

narkotykowej. 
Miernikami powyższego działania będą: 
- dane statystyczne Policji, 
- wyniki badań ankietowych w porównaniu do roku ubiegłego. 
Wykonawcy: 
- rodzice, 
- Policja,  
- pedagodzy szkolni, 
- Straż Miejska. 
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DZIAŁANIE 3:   
ZREDUKOWANIE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW 
PSYCHOAKTYWNYCH 
 W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że najczęściej pojawiającym się 
na terenie miasta i gminy narkotykiem jest marihuana oraz amfetamina. W celu 
zredukowania możliwości dostępu do tych środków prowadzone będą działania ujawniające 
nielegalną uprawę konopii indyjskiej oraz likwidowanie laboratoriów produkujących 
amfetaminę. 
Miernikiem powyższego działania będzie: 
- ilość ujawnionych upraw i nielegalnych laboratoriów w porównaniu do okresu ubiegłego, 
- ilość zatrzymanych dealerów w porównaniu do okresu ubiegłego. 
Wykonawcy: 
- Policja,  
- Straż Miejska 
 

 
 
 
 

II   Podniesienie świadomości społeczeństwa  
o skutkach uzależnienia 

 
 
DZIAŁANIE 1:  
ZWIĘKSZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SKIEROWANE DO OSÓB 
DOROSŁYCH 
         Z uwagi na stwierdzone przypadki niskiej świadomości społeczeństwa na temat 
skutków powstających w wyniku uzależnienia jak i zażywania środków psychoaktywnych 
należy prowadzić działania profilaktyczne w następujących kierunkach: 
 

 
ZADANIA: 

 
1. Prowadzenie 2 Punktów Konsultacyjno-Terapeutycznych dla osób uzależnionych 
      i współuzależnionych każdy 1 x w tygodniu po 3 godziny. 

         (Kwota do realizacji zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki 
           i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2007 – 12.000,00 zł) 
   
   2.   Upowszechnienie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie można   
         skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych  
         – informator, ulotki, lokalna prasa. 
        Przeznaczona kwota na zadanie w 2007 r. – 500,00 zł  
 



 16

 
3.  Prowadzenie 2 grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych każdy 
       1 x w tygodniu po 2 godz.  

          - rozmowy motywacyjno-interwencyjne, 
          - zbieranie informacji dotyczących zgłoszonych osób 
          - diagnozowanie osób kierowanych na leczenie, 
          - udzielanie wstępnej pomocy rodzinom osób uzależnionych, 
          - współpraca z prawnikiem. 
          (Kwota do realizacji zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki 
            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 – 8.000,00 zł) 
 
 

4.   Organizowanie działań środowiskowych – wywiadów środowiskowych, socjalnych;  
          interwencji rodzinnych, współpracy z rodzinami w miejscu zamieszkania przez    
          pedagogów szkolnych, psychologa zatrudnionego w świetlicach i pracowników   
          socjalnych. 
          (W ramach współpracy z instytucjami) 
 
 

5.    Dofinansowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencje w zakresie      
          przeciwdziałania narkomanii. 
          Przeznaczona kwota na zadanie w roku 2007 – 1.500,00 zł 
 
 
  Miernikiem powyższych zadań będzie: 
  - ilość udzielonych porad osobom z uzależnieniami, 
  - ilość osób objętych opieką OPS, 
  - ilość dzieci uczęszczających do świetlic, 
  - ilość przeszkolonej kadry pedagogicznej, 
  - ilość osób objętych leczeniem 
  Wykonawcy: 
  - instytucje szkoleniowe,  
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, 
  - Policja, 
  - terapeuci,  
  - psychologowie, 
  - wychowawcy świetlic. 
 
DZIAŁANIE 2:  
SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA KADRY 
PEDAGOGICZNEJ 
      Z uwagi na ustawowy obowiązek prowadzenia profilaktyki przez pedagogów szkolnych 
wymagane jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć 
z zakresu uzależnień. 
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ZADANIA: 

 

 
Dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz innych osób zajmujących się 
prowadzeniem zajęć profilaktycznych na terenie szkół i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych - doskonalących i dokształcających. 
(Kwoty zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    
  Alkoholowych na rok 2007 – 5.000,00 zł) 
 

 
   Miernikiem działania będzie: 
   -  ilość informacji w prasie lokalnej za bieżący okres w porównaniu do okresu ubiegłego, 
   -  ilość przeszkolonych pedagogów w porównaniu do okresu ubiegłego, 
   - ilość przeprowadzonych zajęć profilaktycznych dla dorosłych i dzieci oraz młodzieży 
      w okresie bieżącym w porównaniu do okresu analogicznego 
   Wykonawcy:  
    - instytucje szkoleniowe, 
    - pedagogowie szkolni, 
    - Policja, 
    - wychowawczynie świetlic. 
 
 
DZIAŁANIE 3:  
ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY I DZIECI Z ZAKRESU 
SKUTKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZWIĄZANEJ Z PROBLEMEM 
NARKOMANII 
         Z uwagi na stwierdzone przypadki niskiej świadomości społeczeństwa na temat 
skutków powstających w wyniku uzależnienia, jak i zażywania środków psychoaktywnych, 
należy prowadzić działania profilaktyczne w następujących kierunkach: 
 
 

 
ZADANIA: 

 

 
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej 
      w zakresie wczesnej profilaktyki – w szczególności dla dzieci i młodzieży   
      (W ramach współpracy z instytucjami) 
 
 
2.  Koordynowanie debaty młodzieżowej przeprowadzonej na terenie szkół, dotyczącej stanu  
     rzeczy, potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży odnośnie organizacji czasu wolnego,    
     poprawy sytuacji życiowej i rodzinnej oraz rozwijania indywidualnych predyspozycji 
     – uwzględnienie wniosków z debaty w planowanych przedsięwzięciach. 
    (W ramach współpracy z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół) 
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3. W ramach bezpieczeństwa na drogach – zakup testerów oraz innych pomocy niezbędnych   
    do realizacji zadania.  
    Przeznaczona kwota na powyższe zadanie w roku  2007 – 4.000,00 zł 
 
 
4. Zaplanowanie i zlecenie realizacji programów i zajęć informacyjno-edukacyjnych 
      na wszystkich poziomach szkół oraz ich monitorowanie i ewaluacja (dla dzieci,   
      młodzieży, rodziców). 
      Przeznaczona kwota na realizację w roku 2007 – 3.000,00 zł 
 
   
   Miernikiem działania będzie: 
   - ilość osób uzależnionych i zażywających środki psychoaktywne (porównanie rocznych      
     okresów statystycznych), 
   - ilość ustalonych osób dokonujących przestępstw w związku z ustawą o przeciwdziałaniu   
     narkomanii, 
   - ilość osób poddanych leczeniu (porównanie okresów statystycznych). 
   Wykonawcy: 
   - Policja, 
   - Straż Miejska, 
   - psychologowie szkolni. 
 
 
 

 
III  Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego 

 
 
DZIAŁANIE 1:   
STWORZENIE WARUNKÓW DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA 
Z PLACÓWEK KULTURALNYCH, OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH 
          Brak zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jest jedną z przyczyn 
okazjonalnego zażywania środków psychoaktywnych, jak również zwiększonej 
przestępczości. 
 
 

 
ZADANIA: 

 
1. Prowadzenie istniejących świetlic opiekuńczo–wychowawczych – nadzór, dbałość 
      o poszerzenie oferty proponowanych zajęć i usprawnienie kwalifikacji do uczestnictwa,    
      finansowanie zajęć prowadzonych przez  pomocy psychologa zatrudnionego 
       w świetlicach.  
       (Kwota do realizacji zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
        Problemów Alkoholowych na rok 2007 – 155.500,00 zł) 
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2.  Organizowanie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych. 
     (Kwota zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    
       Alkoholowych na rok 2007 – 26.000,00 zł) 
 
 
   Miernikiem powyższych działań będzie: 
   - ilość dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic, 
   - ilość dzieci korzystających z wypoczynku letniego, 
   - ilość dzieci korzystających z pomocy psychologa. 
   Wykonawca: 
   - Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, 
   - pedagodzy szkolni, 
   - wychowawcy świetlic. 
 
 
 
 
 
DZIAŁANIE 2:  
UAKTYWNIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH 
 

 
ZADANIA: 

 
 
 
1. Współpraca z instytucjami kulturalno-sportowymi w celu udostępnienia bezpłatnego   
     korzystania z obiektów kulturalno-sportowych. 
     (W ramach współpracy z instytucjami) 
 
 
2.  Stworzenie warunków do bezpłatnego korzystania z placówek kulturalno-oświatowo
       -sportowych na terenie całej Gminy Mosina poprzez organizowanie różnego rodzaju   
       imprez masowych ogólnodostępnych w postaci turniejów sportowych, tzw. drużyn nie   
       zrzeszonych, imprez rozrywkowych itp. 
       (W ramach współpracy z instytucjami) 
 
 
3.  Podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą   
     psychologiczną, socjalną, prawną, profilaktyką, terapią na terenie Gminy Mosina i poza     
     możliwości lokalnego systemu pomocy. 
     (W ramach współpracy z instytucjami) 
 
 
4.  Realizowanie wspólnych projektów wspierających w rozwoju dzieci i młodzież 
         – z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, 
         tj. happening, akcja plastyczna, warsztaty z różnych dziedzin, konkursy, plener,         
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         zawody sportowe, imprezy środowiskowe, kampanie edukacyjne. 
         (W ramach współpracy z instytucjami) 
 
 
  Miernikiem powyższych działań będzie: 
  - ilość imprez zorganizowanych, gdzie wstęp byłby bezpłatny w porównaniu do okresu 

poprzedniego; 
  -  ilość młodzieży uczestniczącej w działaniach organizacji pozarządowych,    
     stowarzyszeniach, klubach sportowych oraz ilość zorganizowanych przez te organizacje 

różnego rodzaju imprez w porównaniu do okresu ubiegłego; 
  -  ilość młodzieży, która po wskazaniu innej formy zaistnienia w grupie, to wykorzystała. 
  Wykonawcy; 
   - instytucje kulturalno–sportowe, 
   - instytucje oświatowe. 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ PROGRAMOWYCH 
 

Zgodnie z art. 182 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.) środki  
na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” pochodzą  
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Ogólna kwota zarezerwowana do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2007” poza „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2007” – to 9.000,00 zł.  
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

REALIZATOR PROGRAMU 
 
W myśl art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie zleca realizację 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Mosinie. 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

 
 

§ 3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
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§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,  
poz. 1485 z późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek uchwalenia „gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii”. W myśl art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, 
przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, a środki na realizację 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” zgodnie z art. 182 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.) pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2007” powstał w oparciu o przeprowadzona diagnozę IV kwartale 2006 r., z której wynika,  
że problem narkomanii na terenie Gminy Mosina nie tylko istnieje, ale ma charakter 
narastający. Przyjęcie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy powinno 
w istotny sposób przyczynić się do  działań profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie 
do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem  narkotyków.  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


