
ftADA MtflJSKA
w K A L E T A C H

UchwaJa Nr 255/XXV1U/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie przyjecia jjGminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Kalety
na2013 rok"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pozniejszyml zmianami) i art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 ustawy zdnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z pozniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

Przyjmuje si$:
,,Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Kalety na 2013 rok" -stanowiacy zaiacznik
do niniejsze] uchwaly.

§2

W zwiqzku z przyj^ciem Programu okreslonego w § 1 zapewnia si§ srodki finansowe na jego
realizacje w wysokosci 10 000 zi w rozdziale 85153 budzetu miasta Kalety na 2013 r.

§3

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizacfe Programu sa;
1) Pelnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiazywania Problem6w Uzaleznieti,
2) Gminna Komisja ds. Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Kaletach,
3) Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Kaletach.

§ 4

Wykonanie uchwafy powierza si^ Burmistrzowi Miasta Kalety.

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodnicz^cy Rady Miejskiej
w Kaletach

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U.
z 2012 r., poz. 124 z poz.zm.) Burmistrz sporzajdza projekt Grninnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii. Program uchwala Rada Miejska, jest on cz^sci^ strategii rozwia.zywania problemow
spolecznych gminy.



&ADA MIE;
w K A L E I A C H

Zafqcznik
do Uchwafy Nr255/XXVIII/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
zdnia 14 maja2013 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAtANIA NARKOMANll W GMINIE KALETY
NA2013 ROK

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii zostal opracowany w oparciu o ustaw$ z dnla
29 lipca 2005 r. o przeciwdziatanlu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), z ktorej miedzy innymi
wynika, ze przeciwdziaiame narkomanii realizuje si§ przez odpowiednie ksztaitowanie polityki
spolecznej, gospodarczej, oswiatowo - wychowawczej I zdrowotnej, a w szczegolnosci:
- dziafalnosc wychowawcza., edukacyjnq, informacyjna, i profilaktyczna,,
- leczenie, rehabilitate i reintegrate osob uzaleznionych,
- ograniczanie szk6d zdrowotnych.

Podstawe do dzialah w zakresie przeciwdzialania narkomanii stanowi Krajowy Program
Przeciwdzialania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii.

Zgodnie z art.10 ust. 1 wyzej cytowanej ustawy przeciwdziafanie narkomanii nalezy do zadah
wiasnych gminy, obejmuj^cych:

1. zwiekszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych
i osob zagrozonych uzaleznieniem,

2. udzielanie rodzinom, w ktorych wystepuja. problemy narkomanii pomocy psychospotecznej
i prawnej,

3. prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiqzywania problem6w narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym
prowadzenie zajec sportowo-rekreacyjnych dla uczniow, a takze dzialaii na rzecz
dozywiania dzieci uczestniczqcych w programach opiekuhczo-wychowawczych
j socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie dziafari instytucjj, organizacji pozarzqdowych i osob fizycznych sluzapych
rozwiaLzywaniu problemow narkomanii,

5. pomoc spolecznq osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaieznionych dotknietych
ubostwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych osob
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

I. OPIS PROBLEMU

Uzywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, mlodziez czy osoby dorosle powoduje
nieodwracalne skutki. Problem ten dotyczy coraz mlodszych grup wiekowych, a do obnazenia tego
zjawiska przyczynia si^ w znacznym stopniu fakt, ze uzywanie srodkow psychoaktywnych
wsp6legzystuje z zachowaniami niedostosowanymi, zagrazajqcymi zdrowiu i zyciu, destrukcyjnymi i
przestalo dotyczyc srodowisk gteboko patologicznych, zataczajqc coraz szersze kregi, obejmuja_c
swym zasiegiem blizsze i dalsze srodowisko osob uzywaja^cych i uzaleznionych.

Zgodnie ze stanowiskiem Swiatowej Organizacji Zdrowia wszystkie substancje psychoaktywne,
niezaleznie od tego czy sa. legalne czy nie - sq grozne dla zdrowia spolecznego. Myslenie
0 problemie narkomanii wymaga szerszego poglajdu i uwzgledniania w planowaniu, realizowaniu i
ewaluacji dziaiaii ukierunkowanych na przeciwdzialanie narkomanii oraz pomoc osobom uzaleznionym
1 ich bliskim takich wskaznikow, ktore sa.zgodne z rekomendacjami i wnioskami z badah, tj.:

rozmiar i zasieg problemu, specyfika zjawiska - diagnozowanie,
swiadomosc zagrozenia problemem w poszczegolnych grupach spolecznych,
problemy wspohAA/stepuja^ce (tj. degradacja, izolacja, brak motywacji, przestepczosc,
wspoluzaleznienie, przemoc, wypadanie z rol),
zasadnoscfilozofii przeciwdzialania narkomanii, a nie minimalizowania szkod,
efektywnosc profilaktyki srodkow inicjacyjnych i zastepczych - papierosow, alkoholu
profesjonalizm i etyke os6b zawodowo zajmujqcych si^ pomoca. osobom zagrozonym,
eksperymentuja^cym i uzaleznionym oraz ich rodzinom (uprawnienia, superwizja pracy
socjoterapeutycznej i klinicznej, doskonalenie),
zaangazowanie srodowiska w organizowane dzialania profilaktyczne - wspolpraca i spojnosc
celow (rodzice, liderzy mlodziezowi, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, pracownicy
sluzby zdrowia, pracownicy swietlic srodowiskowych, socjoterapeutycznych i instytucji
kulturalnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i punktow konsultacyjnych)
oraz stworzenie im mozliwosci rozwoju,
ewaluacja i doskonalenie dzialan z zakresu'przeciwdziaiania narkomanii,



realne, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami, planowanie i poszerzanie oferty dla osob
z problemem spolecznym,
Skutecznosc podejmowanych dzialah, jesli 33 planowe, celowe i rzetelnie przeprowadzone, da sie
zmierzyc i przeniesc na czytelny obraz;
stanu popytu odbiorcow tych dzialah na substancje psychoaktywne,
zmian§ bqdz utrwalenie postaw wobec uzywania narkotyk6w,
poprawe^ funkcjonowania spolecznego,
spadek przestepczosci zwia_zanej z narkotykami,
oceny atrakcyjnosci 1 przydatnosci tworzonych miejsc sportu, rekreacji, oddzialywah kulturalnych

promujqcych zdrowy, alternatywny do narkomanii styl zycia i rozwoj osobisty dzieci, mtodziezy i osob
dorostych - poszerzanie oferty spedzania czasu wolnego w sposob bezpieczny i tworczy.
Na przeciwdzialanie narkomanii skteda sie szereg dzialah z zakresu:

szeroko rozumianego wspierania w rozwoju dzieci i mlodziezy,
udostepniania osobom potrzebuja.cym mozliwosci korzystania z konsultacji, pomocy
psychologicznej, socjalnej, prawnej - dostosowanej do zdiagnozowanego problemu,
upowszechniania wiedzy i umiejetnosci w zakresie profilaktyki tresciowo dopasowanych do
grupy odbiorcow,
koordynowanie dzialah profilaktycznych podejmowanych przez rozne gremia spoleczne,
promocji zdrowego stylu zycia,
rozpoznania i opracowywania na biezqco strategii rozwiqzywania problemow spolecznych
I ekonomicznych ^rodowiska lokalnego,
szkolenia i doskonaienia osob zajmujqcych sie pomocq dzieciom, mfodziezy, osobom
doroslym z problemem.

II. REALIZACJA WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W USTAWIE O PRZECIWDZIAUVNIU
NARKOMANII - GtOWNE CELE I ZADANIA STRATEGII PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII.

PROFILAKTYKA I - RZ^DOWA:

Cele:
opoznienie inicjacji narkotykowej,
promocja zdrowego stylu zycia,
zmniejszenie ryzyka wysta,pienia problemow zwi^zanych z uzywaniem substancji
psychoaktywnych,
diagnoza i aktualizacja problemow zwi^zanych z zagrozeniem uzywaniem substancji
psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki srodowiskowej,
unowoczesnienie programow profilaktycznych i dostosowanie ich do zdiagnozowanych
potrzeb.

Zadania:

1. Zwi^kszanie dost^pnosci pomocy psychospolecznej, prawnej i socjalnej dla osob
zagrozonych narkomani^ oraz czJonkow rodzin obj^tych problemem:
- upowszechnienie informacji dot. adres6w instytucji i miejsc, gdzie mozna skorzystac z bezpiatnej
pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach zyciowych - informator, ulotki, internet,

-wspofpraca organizacji i instytucji zajmuja,cych sie przeciwdzjalaniem narkomanii:
- monitorowanie pracy zespolu interdyscyplinarnego,
- stworzenie wspolnego lokalnego, diugofalowego programu przeciwdzialania

narkomanii,
- koordynowanie przeplywu informacji miedzy placowkami,

utrzymanie istniejapych swietlic socjoterapeutycznych, srodowiskowych - nadz6r, dbalosc o
poszerzenie oferty proponowanych zajec i usprawnienie kwalifikacji do uczestnictwa,
wspolpraca w zakresie finansowania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej - dyzury
pedagog6w, psycholog6w, pracownikow socjalnych, prawnika, terapeuty,

- prowadzenie dla dzieci i mlodziezy zaj§6 socjoterapeutycznych, korekcyjnych, wyrownawczych,
- organizowanie dzialah srodowiskowych - wywiadow srodowiskowych, socjalnych, interwencji

rodzinnych, wsp6lpracy z rodzinami w miejscu zamieszkania,
- dofinansowanie szkoleh, kurs6w, superwizji specjalistycznych zwiekszaja^cych kompetencje w

zakresie przeciwdzialania narkomanii i pomocy psychologicznej,
podjecie i rozwijanie wspolpracy z piacowkami i instytucjami zajmuja.cymi si^ pomocy
psychologiczna., socjaln^, prawnq, interwencja. w kryzysie, profilaktyka., terapia. i
postrehabilitacj^ - spoza terenu Gminy Kalety - organizowanie pomocy wykraczajqcej poza
mozliwosci lokalnego systemu pomocy.

2. Prowadzenie dziatalnosci informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie wczesnej
profilaktyki - w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie zajec sportowo-



rekreacyjnych dla uczniow, dziatari na rzecz dozywiania dzieci uczestnicza.cych w
programach opiekuriczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz wspieranie dziafari
instytucji, organizacji pozarzqdowych i osob fizycznych zajmuja.cych si§ profilaktykq
uzaleznieri.
inwestowanie w miejsca i placowki kulturaine, sportu i rekreacjl - oferta zajec rozwojowych,
rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych - stworzenie dost^pnej dla
zainteresowanych mapy zajec pozalekcyjnych w szkolach i innych placowkach,
koordynowanie debaty mtodziezowej przeprowadzonej na terenie szk6), a takze posiedzeii Obrad
Mfodziezowej Rady Miasta dotyczqcej stanu rzeczy, potrzeb i oczekiwan dzieci i mlodziezy w
zakresie organizacji czasu wolnego, poprawy sytuacji zyciowej I rodzinnej i rozwijania
indywidualnych predyspozycji - uwzgl^dnienie wniosk6w z debaty w planowanych
przedsiewzieciach,
organizowanie ferii zimowych i letnich dla dzieci i mlodziezy,
wspieranie plac6wek realizujqcych zadania opiekuhczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne -
dofinansowanie projektow zaj§c, dozywiania, remontow, wyposazenia i materialow,
zaplanowanie i zlecenie realizacji programow i zaj^c informacyjno-edukacyjnych wczesnej
interwencji na wszystkich poziomach szkoJ oraz ich monitorowanie i ewaluacja (dla dzieci,
mlodziezy, rodzicow).

Zagadnienia dla poszczegolnych grup:
Rodzice:
- komunikacja w rodzinie,
- specyfika okresu dojrzewania,
- jak poznac, ze dziecko si^ga po narkotyki,
- gdzie szukac pomocy w sytuacjach kryzysowych,
- mechanizmy uzaleznienia od narkotykow,
- wspieranie w rozwoju dziecka,
- zagrozenia zwia,zane z narkotykami,
- jak rozmawiac z dzieckiem o trudnych sprawach.
Dzieci i mtodziez:
- Co si$ dzieje? - dorastam!,
- Grupa rowiesnicza - presja, komunikacja, role, funkcjonowanie, agresja,
- Asertywnosd - czy potrafi§?,
- Dobry start ~ zaj^cia dla uczniow klas maturalnych,
- Wybierz przyszlos6 - zaj^cia dla uczniow kl. Ill gimnazj6w przygotowuja_ce do wyboru szkoly
i zawodu,

- HIV/AIDS,
- Przemoc - gdzie si$ zaczyna i jak sobie z niq radzic,
- Warsztat umiejetnosci spoiecznych,
- Prawne aspekty narkomanii,
- Moj czas wolny - zdrowe zycie,
- Jak sobie radzic w sytuacjach trudnych,
- Moja rodzina,
- Uczucia i emocje,
- £wiat wartosci.

dofinansowanie szkolen dla kadry pedagogicznej, pracownikow socjalnych, osob zajmujqcych sie
prowadzeniem zaj^c profilaktycznych na terenie szkof i placowek opiekuriczo-wychowawczych -
doskonalqcych i doksztalcajqcych,
realizowanie wspolnych projektow wspierajqcych w rozwoju dzieci i mtodziez ~ z koscioiami,
instytucjami I organizacjami pozarza.dowymi oraz osobami fizycznymi, tj. happening, akcja
plastyczna, warsztaty z roznych dziedzin, konkursy, plener, zawody sportowe, imprezy
srodowiskowe, kampanie edukacyjne.

Odbiorcy:
s rodzice,
/ dzieci i mlodziez z grupy ryzyka,
/ dorosli z grupy ryzyka,
/ osoby zajmujqce si^ dzialalnosciq w obszarze profilaktyki,
^ liderzy mlodziezowi,
Realizatorzy:

> Miejskie Przedszkola w Kaletach i Miotku,
> Publiczna Szkofa Podstawowa w Kaletach,
> Zespol Szkol i Przedszkola w Kaletach Miotku,
> Zespol Szkol w Kaletach (Gimnazjum i Technikum),
> Niepubliczne Zakiady Opieki Zdrowotnej w Kaletach,
> Gminna Komisja ds. Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Kaletach,



> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Gorach,
> Koordynator z ramienia gminy,
> Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kaletach,
> Swietlice socjoterapeutyczne i srodowiskowe w Kaletach, Drutarni i Miotku,
> Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Kaletach,
> Miejski Dom Kultury w Kaletach,
> Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach,
> wsp6lpracuja.cy specjalisci,
> organizacje - Kaletanskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Twoja Szansa", ,,Adwent"

CARITAS,
> Stowarzyszenia sportowe KS UIM1A, LZS "Malapanew", TS "Zament", UKS, MTS,
> Inne stowarzyszenia maja.ce w swym statucie program profilaktyki uzale±nieri
> sektor prywatny,
> kosciol I zwi^zki wyznaniowe,
> kuratorzy sa^dowi,
> lokalne media - Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety, BIP, strona internetowa Miasta Kalety

PROFILAKTYKA II-RZ^DQWA:

Cele:
wycofanie si§ dzieci i mtodziezy z zachowan ryzykownych - spadek ilosciowy
i jakosciowy wskaznikow demoralizacji i niedostosowania, redukowanie problemow
zwiqzanych z uzywaniem narkotykow (spolecznych, zdrowotnych, ernocjonalnych),
ksztattowanie postaw abstynenckich - spadek popytu na srodki psychoaktywne,
utrzymanie sie uzaleznionych i eksperymentujqcych w terapii,
poprawa funkcjonowanla psychospolecznego osob uzywaja.cych narkotykow
i uzaleznionych,
diagnoza problemowa zwiqzana z uzywaniem narkotykow i uzaleznieniem -
umozliwiaj^ca adekwatne do potrzeb planowanie programow dlugoterminowych,
poprawa funkcjonowania psychospolecznego osob wspoluzaleznionych.

Zadania:

Zwi^kszenie pomocy terapeutycznej dla osob przejawiaj^cych zachowania ryzykowne,
eksperymentuja^cych z narkotykami oraz uzywaj^cych szkodliwe substancje
psychoaktywne.
rozwijanie oferty bezplatnej pomocy psychologicznej przez punkty konsultacyjne, poradnie,
podmioty dzialajqce w ochronie zdrowia, Swietlice srodowiskowe:

przeprowadzanie diagnozy zglaszanych problemow,
motywowanie do podejmowania terapii,
warsztaty umiejetnosci spolecznych i tworczych,
zajecja socjoterapeutyczne,
grupy wsparcia dla dzieci i mlodziezy, os6b doroslych - w zdiagnozowanych
problemach,
realizacja programow profilaktycznych dla os6b z grupy wysokiego ryzyka,
terapia krotkoterminowa zorientowana na rozwia,zanie problemu,
dzjalania srodowiskowe - w miejscach rekreacji, klubach, swietlicach
interwencja kryzysowa.

usprawnienie i ujednolicenie systemu rekrutacji do programow i grup - spotkanie zespolu
I koordynacja,
zamieszczanie w lokalnej prasie i na stronie internetowej Miasta Kaiety artykulow, informacji z
zakresu profilaktyki i interwencji,
kontynuowanie i rozwijanie wsp6lpracy z instytucjarni i placowkami statutowo zajmujqcymi sie
profilaktyka, i terapia. narkomanii i udostepnianie potrzebuj^cyrn informacji na temat mozliwosci
korzystania z ich uslug.
Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy narkomanii, pomocy

psychospotecznej i prawnej - zapobieganie wykluczeniu spotecznemu, ubostwu
i wyuczonej bezradnosci:
prowadzenie zajec warsztatowych umiejetnosci rodzicielskich,
prowadzenie grupy wsparcia dla rodzic6w dzieci z grupy szczegolnego ryzyka,
dyzur prawnika, psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego, terapeuty,
poradnictwo i konsultacje w punktach konsultacyjnych,
zajecia edukacyjne dla rodzicow dzieci i mtodziezy eksperymentuja.cej z narkotykami;
powolanie i funkcjonowanie zespolu ds. pomocy rodzinie zarzqdzaj^cego informacjami nt.



strategii pomocowych i zajmuj^cego sie. motywowaniem rodzin do podj^cia pracy nad
poprawa^funkcjonowania systemu rodzinnego,
organizacja i dofinansowanie szkoleri, superwizji, kursow specjalistycznych w zakresie pracy
z osobami wspoluzaleznionymi i rodzinaml osob z problemu,
wsp6lpraca z policjq, Wydz. Rodzinnym S^du Rejonowego w Tarnowskich Gorach oraz
kuratorami sajdowymi w zakresie resocjalizacji osob z objawami demoralizacji
i niedostosowania spolecznego,
wspolpraca z Powiatowym Urzedem Pracy w zakresie aktywnych strategii zapobiegania
bezrobociu i tworzenia miejsc pracy - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
autoprezentacji, planowania przyszlosci, wykorzystywania wlasnego potencjalu oraz
wlqczenie sie w realizowanie strategii pomocowych,
wsp6lpraca z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Kaletach.

Odbiorcy:
dzieci i mlodziez, osoby dorosie przejawiaja^ce dysfunkcjonalnosc w sferze psychicznej,
spolecznej, interpersonalnej,
bliscy os6b majajcych objawowo problem z uzywaniem substancji psychoaktywnych,
rodzice dzieci i mlodziezy,
osoby stykajqce sie zawodowo z osobami z grup wysokiego ryzyka (lekarze, psycholodzy,
nauczyciele, pedagodzy, duchowni, pracownicy socjalni, instruktorzy sportowi, animatorzy
kultury).

3. Prowadzenie dziafalnosci informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiqzywania problemow narkomanii oraz wspomaganie dzialari instytucji, organizacji
pozarza.dowych i osob fizycznych stuzqcych rozwia,zywaniu problemow narkomanii:
edukacja lekarzy rodzinnych w stosowaniu metod wczesnej diagnozy nozologiczne]
i interwencji w problemach narkomanii,
prowadzenie na terenie szkol programow dla dzieci i mlodziezy z grup ryzyka,
upowszechnianie informacji nt. mozliwosci korzystania z pomocy w roznych sytuacjach
zyciowych - ogloszenie konkursu na tablice informacyjno-edukacyjnq i zlecenie
przeprowadzenia go pedagogom szkolnym,
prowadzenie warsztatowych za]e6 edukacyjnych dla rodzic6w - w zakresie mechanizmow,
przyczyn, objawow uzywania; post^powania i wspierania dzieci i mlodziezy w abstynencji,
zaangazowanie medi6w w dzialalnosc edukacyjno-informacyjnq i sondazowq,
dzialalnosc policji zwlqzana z ograniczeniem dostepnosci narkotykow.

Reallzatorzy:
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Kaletach,
kuratorzy sa^dowi,
r6zne typy szk6| z terenu Kalet,
organizacje pozarza^dowe,
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Kaletach,
podmioty dzialaj^ce w ochronie zdrowia,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Gorach,
specjalisci szkoleniowi,
superwizorzy,
gminny koordynator,
powolany zespol ds. pomocy rodzinie,
pracownicy swietlic socjoterapeutycznych i srodowiskowych,
terapeuci,
kosciol i zwia.zki wyznaniowe,
sektor prywatny, tj. firmy szkoleniowe,
inne stowarzyszenia maja^ce w swym statucie program profilaktyki uzaleznieh.

PROFILAKTYKA III-RZ^DQWA:

Cele:
utrwalenie postaw abstynenckich u os6b z probiemem narkotykowym,
zmotywowanie do podjecia leczenia osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych,
poprawa funkcjonowania psychospolecznego osob podejmuja.cych i utrzymuja^cych sie
w terapii,
zapobieganie nawrotom choroby - zorganizowanie wsparcia spolecznego,
zredukowanie problemow spofecznych i zdrowotnych zwi^zanych z uzaleznieniem
(przestepczost, przemoc w rodzinie, ubostwo, choroby wspolwystepujqce).

Zadania:



1. Zwi^kszanie dost^pnosci specjalistycznej i samopomocowej pomocy terapeutycznej dla
osob uzaleznionych i ich rodzin:
udostepnienie i upowszechnienie bazy danych placowek, instytucji zajmuja^cych sie detoksykacja_,
leczeniem, rehabilitacjq i resocjalizacj^ osob uzaleznionych oraz praca, z osobami
wspoJuzaleznionymi - osobom i tzw. pierwszego kontaktu srodowiskowego,
prowadzenie grupy wsparcia ,,na wyjsciu" - o charakterze sarnopomocowym
i terapeutycznym,
prowadzenie grupy wsparcia dla rodzicow osob z problemem spolecznym,
praca indywidualnym planem terapii z osobami po ukoiiczeniu leczenia - zapobieganie nawrotom
i adaptacja spoteczna,
poradnictwo i motywowanie indywidualne i rodzinne.

2. Udzielenie rodzinom z problemem narkotykowym pomocy psychospolecznej i prawnej:
prowadzenie terapii rodzinnej, bqdz udzielanie informacji nt. ewentualnych miejsc, gdzie takq
terapie mozna odbyc i motywowanie do podjecia leczenia,
dyzury prawnika, pracownika socjalnego, psychologa, lekarza, terapeuty,
wspofpraca z Policjq, sqdami i kuratorami sqdowyml w zakresie kierowania na leczenia
i resocjalizacji osob uzaleznionych,
wsparcie rodzin - prawne, socjalne, edukacyjne, terapeutyczne - w okresie leczenia
uzaleznionego czionka rodziny,
udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

3. Wspieranie dziaiari instytucji, organizacji pozarzadowych i osob fizycznych
zajmujgcych si§ terapi^ i postrehabilitacjq uzaleznienia od narkotykow:

dofinansowanie programow i dzialah terapeutycznych, minimalizuja,cych szkody zdrowotne,
dofinansowanie szkoleh specjalistycznych,
koordynowania dziaiari terapeutycznych i postrehabiiitacyjnych na terenie gminy.

4. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i ich rodzinom:
program adaptacji do srodowiska lokalnego dia os6b, ktore ukohczyfy terapie,
wspolpraca z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spoiecznej w Kaletach, hoteiami, schroniskami,
Powiatowym Urzedem Pracy w Tarnowskich Gorach - ukierunkowana na pomoc osobom po
leczeniu,
objecie szczegolna, opieka, maloletnich czlonkow rodzin z problemem narkotykowym ~
dozywianie, miejsce na swietlicy, pomoc w nauce, stypendia.

Realizatorzy:
^ Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Kaletach,
s Gmlnne Centrum Informacji w Kaletach,
S Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Gorach,
•/ funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kaletach,
/ placdwki oswiatowe,
/ sa,dy, kuratorzy sqdowi,
V superwizorzy i szkoleniowcy,
/ Niepubliczne Zaklady Opieki Zdrowotnej w Kaletach oraz inne podmioty dzialajqce w ochronie

i promocji zdrowia,
s koordynator gminny,
S organizacje pozarzqdowe statutowo zajmuja,ce si? leczeniem i rehabilitacjq,
/ zespb) ds, pomocy rodzinie,
•S kosciol i zwia^zki wyznaniowe.

VII. REALIZATORZY PROGRAMU

Duze rozpowszechnienie uzywania srodkow psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny,
a szkody z nim zwi^zane obserwowane 33 w r6znych sferach zycia spolecznego. Stqd wywodzi si^
postulat, aby dzialania zapobiegawcze miaJy charakter interdyscyplinarny. Nlezwykle istotna jest ich
stala koordynacja,
Instytucja. odpowiedzialnq za realizacj§ programu jest Urz^d Miejski w Kaletach.
Przy realizacji poszczegolnych zadah istotnq rol^ odgrywac powinny organizacje pozarz^dowe i inni
partnerzy zewnetrzni zapraszani do wspolpracy w zaleznosci od celu i rodzaju zadania.
Wykonawcy poszczegolnych zadah bedq dobierani wedtug potrzeb.

Przewodnicz^cy Rady Miejskiej
w Kaletach

int/Eugenmsz Ptak


