Urząd Miejski
Police, ul. Stefana Batorego 3

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
w 2016 roku

W dniu 29 lipca 2005 roku została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U z dnia 19.09.2005 r nr 179, poz. 1485). Ustawa nałożyła na każdą Gminę
obowiązek uchwalania Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.
Uchwalony Gminny Program na 2016 rok obejmował:
Funkcjonowanie Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Gminne Biuro
znajdowało się w Policach do lipca 2016 przy ul. Grunwaldzkiej 15, obecnie mieści
się przy ul. Piaskowej 97 (budynek OSiR). Biuro czynne było trzy razy w tygodniu po
4 godziny w poniedziałki i po 3,5 godziny środy i piątki. Osoba pracująca w Biurze
legitymuje się dyplomem specjalisty terapii uzależnień od narkotyków oraz
certyfikatem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii instruktora oraz
specjalisty terapii uzależnień. Do zadań Biura należy koordynowanie wszelkich
poczynań

związanych

z

przeciwdziałaniem

narkomanii,

udzielanie

pomocy

psychologicznej osobom zgłaszającym się do Biura, kierowanie osób uzależnionych
do specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych leczenia osób uzależnionych,
prowadzenie stałej współpracy ze wszystkimi instytucjami znajdującymi się na terenie
Gminy ze szczególnym uwzględnieniem szkół, policji, straży miejskiej, opieki
społecznej.
1. W Gminnym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono 108
konsultacji indywidualnych

i rodzinnych oraz przeprowadzono 186 rozmów

telefonicznych – porady, informacje, konsultacje. Najczęściej do Biura zgłaszali się
rodzice i bliscy dzieci i młodzieży oraz osób już pełnoletnich zażywających narkotyki
lub z uzależnieniem mieszanym (narkotyki, leki, dopalacze, alkohol) z prośbą o
pomoc i informacje dotyczące sposobów postępowania, a także osoby mające
osobisty problem z nadużywaniem wszelkich środków psychoaktywnych. Udzielono
84 porady i konsultacje indywidualne, 13 porad rodzinnych, przeprowadzono 8
wstępnych diagnoz problemowych osób uzależnionych i używających środków
psychoaktywnych oraz 3 interwencje kryzysowe, 3 osoby zostały skierowane do
stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, 14 osób

po wstępnej diagnozie

skierowano do Poradni w Szczecinie na szczegółową diagnozę i terapię
ambulatoryjną lub grupową, 3 uczniów gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych

skierowano do Poradni Monar i Powrót z U” w celu uczestnictwa w specjalnym

programie wczesnej interwencji dla młodzieży okazjonalnie zażywającej środki
psychoaktywne rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii.

Rodzicom,

zażywających narkotyki

współmałżonkom

i

innym

członkom

rodzin

osób

zaproponowano uczestnictwo w różnych grupach

pomocowych takich jak: grupa dla ofiar przemocy – 2 osoby, grupa wsparcia dla
rodzin – 21 osób, grupa psychoedukacyjna dla rodziców lub inne formy pomocy np.
interwencja kryzysowa lub terapia rodzinna. Pracownik Biura kierował także klientów
po pomoc prawną – 3 osoby oraz do lekarza psychiatry – 3 osoby, 5 osób
przychodziło i dzwoniło kilkakrotnie po wsparcie i pomoc.
2. Pracownica Biura nawiązała kontakt i spotykała się z dyrektorami szkół i
pedagogami, wychowawcami z internatu, pracownikami GKRPA oraz Sanepidu, a
także kuratorami sądowymi w celu nawiązania współpracy w zakresie pomocy Biura
w przeciwdziałaniu problemom narkotykowym.
3. Oddziaływania profilaktyczne realizowane były w ramach dużego, autorskiego
programu profilaktycznego „Wolni od...”. Program ten dotyczył uczniów wszystkich
szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Police. Program profilaktyczny „Wolni
od..” był finansowany z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Specjalistka z GBPN uczestniczyła w spotkaniach
realizatorów celem omówienia badań za kolejne lata i ustalenia form współpracy.
4. Pracownica GBdsPN we współpracy z dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi i
przy współudziale specjalisty z Sanepidu przeprowadziła spotkania profilaktycznoedukacyjno- warsztatowe podczas konkursu dla uczniów gimnazjów dotyczącego
wiedzy na temat HIV/AIDS w Gimnazjum nr 3 – 20 osób.
Ponadto GBPN przez cały rok współpracuje z pracownikami Poradni „Powrót z U”,
Poradni „Monar”, OTU Ostrowska ze Szczecina.
5. Po raz drugi w roku 2016 dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Poradnia „Powrót z U” zrealizowała na terenie Gminy
Police Program z zakresu profilaktyki selektywnej (2/3 środków pochodziło z
Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii). Program obejmował warsztaty
dla młodzieży w których udział wzięło 191 uczniów ze szkół: Zespół Szkół im.
Łukasiewicza, OHP, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, spotkania profilaktycznoedukacyjne dla rodziców i opiekunów (108 osób) oraz spotkania indywidualne w
formie dyżurów w szkołach dla osób zainteresowanych (młodzież, rodzice,
nauczyciele).

6. Prowadząca GBPN wzięła udział w konferencji pod nazwą: „Programy
rekomendowane - szansa czy bariera profilaktyki uzależnień?”, której organizatorem
była Fundacja Praesterno we współpracy z Krajowym Biurem d.s. Przeciwdziałania
Narkomanii.
7. Pracownica GBPN nawiązała współpracę z policją (oficerem odpowiedzialnym za
profilaktykę) w celu wymiany informacji i współdziałania w zakresie działań z zakresu
profilaktyki selektywnej.
Należy zaznaczyć, że środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii pochodzą z uzyskiwanych przez Gminę Police wpłat z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol.
Podczas przeprowadzania w Gminnym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w
Policach w 2016 roku porad dla osób używających środków psychoaktywnych i ich
rodzin proszono uczestników tych spotkań o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych.
Wyniki oraz wnioski końcowe zaprezentowane są w załączniku nr 1.
Sprawozdanie przygotowała
mgr Bogumiła Koman
GBdsPN w Policach

