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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. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany w 2018 roku przez Gminę Police

jest kontynuacją działań prowadzonych do tej pory gdyż Gmina uznaje, iż najlepszą formą

zapobiegania zjawisku narkomanii i innych uzależnień są działania długofalowe.

Celem głównym GPPN jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii na terenie Gminy Police.

Do realizacji  celów i  zadań GPPN powołane zostało  Gminne Biuro  d.s.  Przeciwdziałania

Narkomanii. 

Uchwalony Gminny Program na 2018 rok obejmował określone poniżej zadania:

Zadanie I – prowadzenie Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach.

Gminne Biuro mieści się przy ul. Piaskowej 97 (budynek OSiR).  Biuro czynne było trzy razy

w tygodniu 2 godziny w poniedziałki i po 3 godziny środy i piątki. Osoba pracująca w Biurze

legitymuje  się  dyplomem  specjalisty  terapii  uzależnień  od  narkotyków  oraz  certyfikatem

Krajowego  Biura  ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii  instruktora  terapii  uzależnień  oraz

specjalisty psychoterapii uzależnień.

Do obowiązków osoby prowadzącej GBPN (w ramach dyżurów w siedzibie  GBPN) należało:

1) udzielanie informacji i wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, które będą korzystały

z  porad  pierwszego  kontaktu  lub  telefonu  zaufania  przeprowadzanie  wstępnej

diagnozy  stopnia   uzależnienia  dla  osób używających  środków psychoaktywnych

oraz współuzależnienia,

2) pomoc  w  poszukiwaniu  możliwości  leczenia  w  poradniach  i  ośrodkach  leczenia

ambulatoryjnego  oraz  ośrodkach  rehabilitacyjnych  dla  osób  uzależnionych  i

współuzależnionych;

 W ramach tego zadania przeprowadzono 127 spotkań indywidualnych  i rodzinnych oraz

przeprowadzono 237 rozmów telefonicznych (telefon stacjonarny i  komórkowy) – 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  86  porad  i  konsultacji  indywidualnych  i  porad  rodzinnych,
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przeprowadzono podczas tych spotkań wstępną diagnozę problemową osób uzależnionych i

używających środków psychoaktywnych oraz ich bliskich oraz 2 interwencje kryzysowe, 4

osoby  zostały  skierowane  do stacjonarnych  ośrodków leczenia  uzależnień,  12 osób   po

wstępnej  diagnozie  skierowano  do  Poradni  w  Szczecinie  na  szczegółową  diagnozę

psychiatryczną lub uzależnienia i terapię ambulatoryjną lub grupową, 4 uczniów  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,

współmałżonkom i innym członkom rodzin osób  zażywających narkotyki  zaproponowano

uczestnictwo  w różnych  grupach  pomocowych  takich  jak:  grupa  dla  ofiar  przemocy  –  1

osoba, grupa wsparcia dla rodzin, grupa umiejętności wychowawczych dla rodziców osób lub

inne formy pomocy np. interwencja kryzysowa lub terapia rodzinna – 51 osób.  Pracownik

Biura kierował także klientów po pomoc prawną – 4 osoby,  3 osoby przychodziły i dzwoniły

kilkakrotnie po wsparcie i pomoc.

Zadanie  II  –  zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. 

Gminne  Biuro  ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii  pełni  funkcję  punktu  informacyjno  –

konsultacyjnego, a w ramach jego  działalności nie prowadzi się terapii uzależnień. Pomoc w

ramach tego zadania polegała na przeprowadzeniu wstępnej diagnozy problemowej  osób

zgłaszających się do punktu i po tym poszukiwanie adekwatnej formy pomocy i kierowanie

do odpowiednich placówek lub instytucji.

Zadanie III – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Do  obowiązków  osoby  prowadzącej  GBPN  (w  ramach  dyżurów  poza  siedzibą  GBPN)

należało:

1.  Przeprowadzanie spotkań edukacyjnych z dziećmi i  młodzieżą w szkołach oraz innych

placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zaproszenie do współpracy w tym zakresie

specjalistów  z  różnych  instytucji  i  organizacji  zajmujących  się  profesjonalnie  problemami

uzależnień.

Realizacja pkt.1 polegała na tym, że pracownica GBPN we współpracy z dyrektorami szkół,

pedagogami szkolnymi i przy współudziale specjalisty z Sanepidu przeprowadziła spotkania

profilaktyczno-  edukacyjno  -  warsztatowe  podczas  konkursu  dla  uczniów  gimnazjów
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dotyczącego  wiedzy  na  temat  HIV/AIDS  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  im.  Tadeusza

Kościuszki z Oddziałami Sportowymi  – 26 osób. 

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. Na zaproszenie realizatorów przeprowadziła wraz z

przedstawicielami  policji  spotkanie  profilaktyczne  z  młodzieżą  w  SP  8  (oddział  przy  ul.

Tanowskiej) – 25 osób.

Uczniowie szkoły ponadpodstawowej - Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza zostali zaproszeni

do udziału w programie profilaktycznym „Profiliada” prowadzonym przez Stowarzyszenie 

DA DU w Szczecinie, które polegało na nieodpłatnej projekcji filmów o odpowiednio dobranej

tematyce dotyczącej problemów uzależnień,  przemocy,  cyberprzemocy,  relacji  rodzinnych

itp. Po projekcji przeprowadzane były debaty – dyskusje z młodzieżą na temat prezentowany

na filmie. Pedagodzy obecni na projekcjach wykorzystywali tematykę do prowadzenia zajęć

profilaktycznych w szkole.  Z  terenu Gminy Police  wzięły  udział  w programie 143 osoby.

Zadanie było finansowane przeż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - 71,5% i

Gminę Police - 19%.

2. Pozyskiwanie  środków  zewnętrznych  i  organizacja  szkoleń  dla  osób  pracujących  z

młodzieżą (pedagodzy), grupami szczególnego ryzyka oraz w kontakcie ze społeczeństwem;

W  roku  2018  dzięki  dofinansowaniu  ze  środków  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania

Narkomanii Stowarzyszenie DA DU zrealizowało  na terenie Gminy Police program szkoleń z

zakresu profilaktyki uzależnień dla policjantów Powiatowej Komendy Policji w Policach pod

nazwą:  „Wiem,  reaguję,  pomagam”  (3/4  środków  pochodziło  budżetu  Województwa

Zachodniopomorskiego).  Program  obejmował  warsztaty  dla  policjantów  pracujących

bezpośrednio w kontakcie z obywatelami, w których udział wzięło 42 osoby. Zadanie było

finansowane  przeż  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Zachodniopomorskiego  -  73%  i

Gminę Police – 26%.

3. Pozyskanie  i  dystrybucja  materiałów  informacyjno-edukacyjnych  przeznaczonych  dla

dzieci i młodzieży (znaczki, smycze, nalepki, ulotki itp.) oraz dla dorosłych (ulotki, plakaty,

broszury),  które  będą  rozdawane  podczas  wszelkich  działań  profilaktycznych

organizowanych na terenie Gminy Police;

W ramach  szkolenia  wydrukowano  3 600  ulotek  z  informacją,  gdzie  szukać  pomocy  na

terenie Gminy Police oraz Szczecina.
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4. Przeprowadzenie we współpracy z pedagogami i dyrektorami szkół spotkań informacyjno-

edukacyjnych dla rodziców;

Pracownica GBPN przeprowadziła  spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców w SP

Pilchowo – 18 osób i SP 8 – 20 osób i po raz drugi 21  osób, SP 1- 40 osób.

 

5. Zapewnienie współpracy organizacji  i instytucji  zajmujących się problemem narkomanii,

przygotowanie  i  rozpowszechnianie  informacji  na  temat  ich  działalności  i  oraz  działań

podejmowanych przez Gminę Police; 

W ramach pkt. 5 pracownica Biura nawiązała kontakt i spotykała się z dyrektorami szkół,

Naczelnikiem  Wydziału  Oświaty   i  Pełnomocnikiem  w  sprawie  koordynacji  programów

profilaktycznych – 10 osób; Powstał  Gminny Zespół Profilaktyki,  gdzie pracownica GBPN

pełni rolę koordynatora.

Pracownica  Biura  spotykała  się  pedagogami,  wychowawcami  z  internatu,  pracownikami

GKRPA  oraz  Sanepidu,  a  także  policjantami  w  celu  nawiązania  współpracy  w  zakresie

pomocy Biura w przeciwdziałaniu problemom narkotykowym.

6. Pozyskiwanie  do  współpracy  powyższych  instytucji  do  prowadzenia  różnego  rodzaju

projektów profilaktycznych, szczególnie z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej;

GBPN przez cały rok współpracuje z pracownikami Poradni „Powrót z U”, Poradni „Monar”,

Stowarzyszenia  Wolontariuszy  DADU,  OTU  Ostrowska  ze  Szczecina  i  Stowarzyszenia

Harmonii Społecznej z Polic, Sanepidem, policją i strażą miejską.

7. Uczestnictwo  w  różnego  rodzaju  szkoleniach  i  konferencjach  podnoszących  wiedzę  i

kwalifikacje osób zajmujących się problematyką uzależnień.

Pracownica GBPN wzięła udział w: 

a)  konferencji  WWS  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Zachodniopomorskiego  w

partnerstwie  z  KBPN  o  dotyczącej  problematyki  uzależnień  od  narkotyków.   Celem

konferencji było  m.in.  przedstawienie  zadań  samorządu  lokalnego  w  zakresie

przeciwdziałania  problemom  narkomanii,  omówienie  nowych  trendów  w  profilaktyce

uzależnień oraz diagnoza problemów narkomanii na poziomie lokalnym.

 b) szkoleniu pod nazwą: "Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź

na  konsekwencje  rozwojowe  i  zdrowotne  u  pacjentów,  zgodnie  z  celami  Narodowego

Programu  Zdrowia".  Organizatorem  szkolenia  było  Karkonoskie  Towarzystwo

Psychoprofilaktyczne Refugium we współpracy KBPN.  Miejsce realizacji:  Szklarska Poręba.

c) spotkaniu integrującym wszystkie służby pracujące na rzecz społeczności Gminy Police.

d) prezentacji wspólnoty NA organizowanej przy PCPR (35 uczestników).
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 Działalność GBPN zastała nagrodzona w powiatowym konkursie „Razem możemy więcej”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  powyższych zadań w 2018  roku:
30 000 zł

- wynagrodzenie prowadzącego biuro ds. przeciwdziałania narkomanii;

- koszty utrzymania biura: opłata za usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do internetu,

opłaty za administrowanie i czynsze za lokal;

Razem: 19.950 zł

 - dofinasowanie programów profilaktycznych dla młodzieży i szkoleń dla pracowników grup

zawodowych pracujących z grupami podwyższonego ryzyka: 9.250 zł

-  dofinansowanie szkoleń, konferencji  oraz literatury dla podnoszenia wiedzy i  kwalifikacji

pracownika GBPN: 800 zł

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

2018 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 GBPN w Policach
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 Podczas przeprowadzania w Gminnym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Policach w 2018 roku porad dla osób używających środków psychoaktywnych i ich
rodzin  proszono  uczestników  tych  spotkań  o  wypełnianie  ankiet  ewaluacyjnych.
Ankiety były zbierane cyklicznie spośród niektórych osób korzystających z porad. O
tym,  czy  dana  osoba  przychodząca  po  pomoc  otrzyma  ankietę  każdorazowo
decyduje terapeuta kierując się oceną jej stanu psychicznego i emocjonalnego oraz
gotowości do współpracy.

Ankiety  wypełniło  40 osób w tym 23 kobiet  i  17 mężczyzn.  Przeważały osoby w

wieku powyżej 41 lat – 12 osób i w wieku 18-30 lat – 12 osób, następnie 8 osób w

wieku 36-40 lat, 5 osób w wieku 30-35 lat oraz 3 osoby w wieku 15-18 lat. 
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Wykształcenie ankietowanych: 2 osoby z wykształceniem wyższym, 11 osób

ze średnim, 14 osób z zawodowym i 13 osób z podstawowym.
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Na pytanie: ”Skąd wiesz o działalności naszego Biura padały bardzo zróżnicowane

odpowiedzi:– 12 osób ze szkoły, 6 osób z internetu, 5 od kuratora, 4 od znajomych, 7

od rodziny, 2 z przychodni. Po 1 osobie dowiedziało się z tablicy informacyjnej, z

opieki społecznej,  z Gminnej Komisji i PCPR.
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Skąd wiesz o działalności GBPN?
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Na  pytanie:  „Czy  do  tej  pory  ktoś  z  rodziny  korzystał  z  usług  naszego  Biura?”

najwięcej,  bo 32 osoby (80%) odpowiedziały,  że jeszcze nikt,  2 osoby -  znajomy

(5%),  2  osoby  (5%)  –  rodzic  i  po  1osobie  (2,5%)  rodzeństwo,  współmałżonek  i

dziecko i on sam.

          

Czy ktoś do tej pory korzystał z usług Gminnego 
Biura?
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Na pytanie: „Kogo dotyczy problem, z którym przyszłaś/przyszedłeś?” najwięcej osób

-  17  odpowiedziało,  że dziecka (42,5%),  13 osób (32,5%) przyszło  z  problemem

własnym,  5  osób  (12,5%)  z  problemem  współmałżonka,  4  (10%)  z  problemem

innego członka rodziny i 1 (2,5%) osoba przyszła z osobą obcą.
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Na  pytanie:  „Czy  rozmowa  i  porada  wpłynie  na  podjęcie  przez  Ciebie  działań

związanych z rozwiązaniem problemu z jakim przyszłaś/przyszedłeś?” odpowiadano:

39 osób (97,5%) – tak i 1 osoba (2,5%) – jeszcze nie wiem, nie było odpowiedzi

negatywnych.

Czy rozmowa wpłynie na podjęcie działań 
związanych z rozwiązaniem problemu?
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Na  pytanie:  „Czy  w  przyszłości  zdecyduje  się  Pan/Pani  na  korzystanie  z  oferty

naszego Punktu?” 29 osób (72,5%) odpowiedziało – tak i 8 osób (20%) jeszcze nie

wiem, 3 odpowiedzi były negatywne (7,5%).

          

Czy w przyszłości będzie Pan/i korzystać z usług 
Punktu?
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Ankietowani  oceniali  przygotowanie  merytoryczne  osoby  udzielającej  informacji  i

porad. Wyniki kształtowały się następująco: 25 osób (62,5%) oceniło bardzo wysoko i

13  osób  (32,5%)  wysoko  i  2  osoby  (5%)  średnio.  Nie  było  ocen  zdecydowanie

negatywnych.
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OCENA PRZYGOTOWANIA PROWADZĄCEGO
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Wnioski końcowe

Po analizie wyników ankiet ewaluacyjnych nasuwają się następujące wnioski: 

1. Informacja o działalności GBdsPN pochodzi z różnych źródeł. W porównaniu z

rokiem  ubiegłym  zmieniły  się  niektóre  podstawowe  jej  źródła.  Jest  to  szkoła  i

kuratorzy,  ale  pojawiają  się  osoby  które  wcześniej  korzystały  z  usług  GBPN  tj.

rodzina i  znajomi oraz Internet.  Natomiast  należy zwrócić  uwagę, że nadal  słabo

przekazywana jest informacja ze służb mundurowych tj. Policji i Straży Miejskiej.

2. Z porad skorzystały po raz pierwszy 32 osoby i najczęściej przychodzili po pomoc

rodzice  (17  osób-42%)  dzieci,  które  sięgnęły  po  środki  psychoaktywne,  lecz  w

porównaniu z rokiem poprzednim pojawiło się  więcej klientów z problemem własnym

(13 – 32,5%).

3.  Porady  i  informacje  oraz  wsparcie,  jakie  otrzymali  klienci  spowodowało,  że

większość z nich (72,5%) zadeklarowała dalsze korzystanie z oferty GBdsPN. To
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pytanie również wprowadzono w celu orientacji,  jaką skuteczność mają udzielane

porady i ilu klientów pozostanie nadal pod opieką naszego Biura.

4. Osoba udzielająca porad została oceniona bardzo wysoko (25 osób) i wysoko (13

osób), razem 95%. 

Reasumując:  z  analizy  ankiet  wynika,  że  działalność  Gminnego  Biura  ds.

Przeciwdziałania Narkomanii w Policach jest prowadzona w sposób odpowiadający

zapotrzebowaniu osób korzystających z niego, spełnia ona zakładane cele, a osoba

prowadząca Biuro  jest profesjonalnie przygotowana do swoich zadań.

Sprawozdanie przygotowała:

 mgr Bogumiła Koman GBdsPN w Policach
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