Uchwała Nr XIX/254/2007
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza
na lata 2008 -2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. ( tekst jednolity Dz. U. nr 179 poz.
1485 z dnia 19 września 2005 r. z późn. zm. ) Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek
Prezydenta Miasta uchwala co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata
2008-2010 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§2
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2008 –2010 określa każdego roku uchwała
budżetowa Miasta Nowego Sącza
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XIX/254/2007 Rady Miasta
Nowego Sącza
z dnia 17 grudnia 2007 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Nowego Sącza
na lata 2008-2010
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza został opracowany
w oparciu o:
1. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r.( Dz. U. nr 179 poz.1485
z późn zmianami)
2. Ustawę z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn
zmianami)
3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122 poz. 1143
z późn. zmianami)

Ocena sytuacji związanej z używaniem narkotyków w Nowym Sączu
O istotnym znaczeniu działań zmierzających do ograniczenia używania narkotyków
wśród młodzieży nowosądeckiej świadczą wyniki ankiet przeprowadzanych
w nowosądeckich szkołach ponadgimnazjalnych, a także wśród studentów nowosądeckich
uczelni wyższych.
Przy konstruowaniu niniejszego programu posłużyliśmy się również danymi
z instytucji, które w swoim zakresie działalności ujmują pomoc terapeutyczną, bądź innego
rodzaju wsparcie dla osób stykających się z narkotykami. Ocena aktywności rynku
narkotykowego w Nowym Sączu dokonana została na podstawie danych statystycznych
Komendy Miejskiej Policji.
Wszystkie wyżej wymienione informacje skłaniają do postawienia tezy, iż istnieje
znaczna grupa młodzieży nowosądeckiej, która sięga po środki odurzające, najczęściej
okazjonalnie, a rynek handlu narkotykowego jest na tyle aktywny, że osoby zainteresowane
nie mają trudności w nabyciu narkotyków.
30% uczniów szkół ponadgimnazjalnych twierdzi, że w najbliższym środowisku szkolnym
można kupić narkotyki, a 16% ankietowanych zna osoby, które rozprowadzają narkotyki.
Zjawisko to jest jeszcze bardziej powszechne wśród społeczności studenckiej. Propozycję
wzięcia narkotyków w ostatnich 6 miesiącach otrzymało 39.1% studentów. Spośród osób,
które nigdy nie zażywały narkotyków 16.4% deklaruje chęć spróbowania.
Uzupełnieniem tego obrazu są dane Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W okresie
od 1 stycznia do 30 września 2007 r. zanotowano 465 przestępstw związanych z narkotykami
w tym:
-382 przestępstwa –udzielanie lub nakłanianie, w tym 9 czynów popełnionych przez osoby
nieletnie;
-36 przestępstw osiągania korzyści majątkowej lub osobistej, udzielania innej osobie środka
odurzającego, w tym 1 czyn osoby nieletniej ;
-35 przestępstw posiadania narkotyków, w tym 2 popełnione przez osoby nieletnie.

W związku z wszystkimi powyższymi przestępstwami zatrzymano 42 osoby podejrzanew tym 11 osób nieletnich w wieku 13-17 lat
Tak duże zainteresowanie narkotykami wśród nowosądeckiej młodzieży, duża dostępność
i stosunkowo niewielka liczba osób, które podejmują terapię ( w bieżącym roku 29 osób
w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz 37 osób, które podejmują
terapię w poradni MONAR stanowią istotny powód, by w sposób zdecydowany Miasto
podjęło działania profilaktyczne i redukujące szkody powstałe w wyniku używania
narkotyków.
Propozycje takich działań zostały ujęte w niniejszym programie.

CEL GŁÓWNY
SPADEK LICZBY OSÓB SIĘGAJACYCH PO NARKOTYKI W NOWYM SĄCZU
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Wzrost świadomości dotyczącej skutków używania narkotyków poprzez szerszą
edukację
2. Poszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla młodzieży
3. Wzmocnienie więzi rodzinnych
4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz pomoc dla
rodzin osób uzależnionych
5. Osłabienie aktywności rynku narkotykowego

Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej , Wydział Edukacji i in. wydziały Urzędu
Miasta Nowego Sącza,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Placówki Oświatowe,
4. Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
5. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR,
6. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne,
7. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
8. Organizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzące działalność pożytku
publicznego,
9. Parafie, Caritas,
10. Policja, Straż Miejska ,
11. Zarządy osiedli
12. Inne podmioty, którym zlecane są zadania GPPN.

Źródła finansowania
1. Środki finansowe budżetu miasta pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Środki budżetu państwa.
3. Środki Narodowego Funduszu Zdrowia.
4. Środki własne organizacji pozarządowych.
5. Nieodpłatna praca wolontariuszy w ramach realizacji niektórych zadań GPPN
Plan wydatków na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii stanowią załączniki do Uchwał Budżetowych Miasta Nowego Sącza na rok
2008, 2009, 2010.

Realizacja celów szczegółowych
1. Wzrost świadomości dotyczącej skutków używania narkotyków poprzez
szerszą edukację
Partnerzy
Projekt
Wskaźnik
1.1 „Młodzi-młodym”- przeprowadzenie
programu edukacyjno-profilaktycznego,
skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych
i 6 kl. szkół podstawowych.
Działania
- wyszkolenie wolontariuszy, którzy będą
prowadzić zajęcia z beneficjentami
- wyłonienie placówek oświatowych
uczestników programu
- ankieta wstępna prezentująca zakres
wiedzy i postawy wobec środków
psychoaktywnych uczestników programu
- realizacja projektu przez wyszkolonych
wolontariuszy
- ankieta ewaluacyjna na zakończenie
programu
1.2. Profilaktyka i edukacja skierowana do
środowiska studenckiego,
Działania:
- warsztaty dla studentów, kształtujące
umiejętności interpersonalne, redukujące
stres
- - debata studentów z udziałem ekspertów
ds. uzależnień , dotycząca narkotyków,
stylu życia studenckiego

1.3.Specjalistyczna edukacja środowiska
pedagogicznego
Działania:
- Warsztaty dla pedagogów szkolnych,
nauczycieli i szkolnych zespołów ds. profilaktyki

- organizacje pozarządowe
prowadzące wolontariat
młodzieżowy
- placówki oświatowe,
- Monar, psycholodzy,
trenerzy
- organizacje zajmujące się
terapią osób uzależnionych
- Krajowe Biuro
Przeciwdziałania
Narkomanii

-liczba uczniów
objętych
programem
- liczba placówek
realizujących
program
liczba
przeszkolonych
wolontariuszy
- wyniki ankiet
wstępnych oraz
ankiet
ewaluacyjnych

-szkoły wyższe na terenie
Miasta,
-specjaliści ds. uzależnień od
narkotyków
- psycholodzy/ trenerzy

-ilość odbytych

-specjaliści / trenerzy,
placówki oświatowe, Biuro
ds. przeciwdziałania
narkomanii
Pełnomocnik Zarządu
Województwa
Małopolskiego ds.
uzależnień
1.4 Powszechna edukacja , podnosząca poziom
- specjaliści,
instytucje,
świadomości dot. skutków używania
organizacje
narkotyków
pozarządowe,
Działania:
informatycy
- kampania edukacyjna przy współudziale
sądeckie media,
sądeckich mediów

warsztatów
-liczba
uczestników
-ankiety
ewaluacyjne
- ilośc osób
wyszkolonych do
prowadzenia
profilaktyki w
trakcie imprez
studenckich
-ilość odbytych
warsztatów
-liczba
uczestników

-liczba wejść na
stronę

2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
Projekt
2.1.Poszerzenie zakresu działań wolontariatu
Działania:
- poszerzenie oferty współpracy, dla grup
wolontariatu ze strony instytucji, które
mogą wesprzeć swą działalność poprzez
pracę wolontariatu
- promocja wolontariatu w środowisku
studenckim

Partnerzy
- organizacje pozarządowe
prowadzące wolontariat
młodzieżowy
- placówki oświatowe,
-specjaliści,
- świetlice środowiskowe
- instytucje współpracujące
z wolontariatem

2.2 Podniesienie wartości merytorycznej
- pracownicy świetlic,
- specjaliściświetlic środowiskowych oraz
pedagodzy,
socjoterapeutycznych na terenie miasta
psycholodzy
działania:
- poradnia
- wypracowanie atrakcyjnej oferty
psychologicznoprowadzonych zajęć i realizacji
pedagogiczna
programów profilaktycznych, w tym
organizacje
programu promocji zdrowego stylu życia
pozarządowe
- przeszkolenie pracowników świetlic w
zakresie pierwszego kontaktu oraz
nowatorskiego prowadzenia zajęć
- ogłoszenie konkursu na organizację
świetlicy socjoterapeutycznej w mieście
jako miejsca zorganizowanych form
pomocy psychologicznej i
socjoterapeutycznej
2.3 Organizacja wypoczynku letniego i
Jednostki kultury, sportu i
oświaty, Komenda Miejska
zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu
policji, Zarządy Osiedli
miasta
działania:
organizacja akcji pn. „Bezpieczne wakacje”,
„Bezpieczne Ferie”, zapewniających możliwość
wypoczynku dla dzieci, które z przyczyn
rodzinnych i materialnych nie mają w okresie
ferii i wakacji zapewnionego wypoczynku

Wskaźnik
-liczba
wolontariuszy,
-ilość grup
młodzieżowych
liderów
środowiskowych
- liczba instytucji
współpracujących z
wolontariatem

- ilość świetlic,
- ilość uczestników
zajęć,
- jakość oferty
skierowanej do
dzieci i młodzieży
- jakość oferty
skierowanej do
wolontariuszy

Ilość zajęć , ilość
wyjazdów , ilość
uczestników

3. Wzmocnienie więzi rodzinnych
Projekty
3.1 Promocja idei utworzenia poradni
rodzinnej w Nowym Sączu
działania:
- poszukiwanie partnerów zainteresowanych
utworzeniem poradni
3.2. Wsparcie rodzin w podniesieniu poziomu
umiejętności wychowawczych
działania:
- Szkoła dla rodziców-realizacja programu
- Warsztaty dla rodziców w szkołach
- Rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych wśród rodziców
3.3. Integracja rodzin

Partnerzy
MOPiTU, organizacje
pozarządowe, parafie

-

Poradnia
psychologicznopedagogiczna
Szkoły
Organizacje
pozarządowe

- parafie, organizacje

Wskaźnik
- ilość
zainteresowanych
partnerów

- Ilość zajęć,
ilość osób
uczestniczących
w zajęciach
- ilość odbytych
warsztatów
- liczba
uczestników
- liczba

działania:
festyny rodzinne, sądecki turniej rodzin

pozarządowe, miejskie
jednostki kultury

zorganizowanych
imprez
- liczba
uczestników

4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz pomoc
dla rodzin osób uzależnionych

Instytucje działające w obszarze zapobiegania problemom narkomanii w Nowym Sączu, które
mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od
narkotyków oraz udzielić wsparcia rodzinom osób uzależnionych
Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
Poradnia MONAR
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Poradnia ARKA
Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu
Policja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Integracji Społecznej- STOPIL
Urząd Miasta-Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Wydział Edukacji
Sąd , kuratorzy sądowi
Organizacje pozarządowe
Parafie

Partnerzy
4.1.Wsparcie dla podmiotów realizujących zadania
wszystkie instytucje
terapii i porad dla osób uzależnionych od
zajmujące się w/w
narkotyków.
problemem
Działania:
Ujęcie zadań dotyczących terapii osób uzależnionych
- MOPiTU, Monar
- Centrum Integracji
w ramach konkursu ofert dla organizacji
Społecznej –STOPIL
pozarządowych i przekazanie dotacji po
- MOPS
rozstrzygnięciu konkursu
- wsparcie dla tworzącego się oddziału dziennego dla
młodzieży uzależnionej od środków
psychoaktywnych przy Małopolskim Ośrodku
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
współpraca w zakresie integracji społecznej i
reintegracji zawodowej osób po odbytej terapii w
ramach działalności Centrum Integracji Społecznej
4.2 udzielenie wsparcia dla rodzin osób
uzależnionych:
- utworzenie grup wsparcia dla rodzin osób
uzależnionych
- poradnictwo prawne
- wspracie pracowników socjalnych oraz
psychologów

Projekty

Wskaźnik
Ilość jednostek
podejmujących
działania
terapeutyczne
Ilość osób
poddających się
terapii
Ilość osób po
odbytej terapii,
uczestniczących
w zajęciach
reintegracji
zawodowej i
społecznej
Centrum
Integracji
Społecznej
Ilość osób
uczestniczących
w grupach
wsparcia,
Ilość osób,
którym, którym
udzielono porad
prawnych i in.

5. Osłabienie aktywności rynku narkotykowego w mieście
Projekty
5.1 Przygotowanie przedinterwencyjne
zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej konsekwencji prawnych
związanych z posiadaniem narkotyków
działania:
przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dot.
zgłaszania na policję podejrzenia o przestępstwo
związane z używaniem i udostępnianiem oraz
nakłanianiem do używania narkotyków
- druk plakatów, artykuły i audycje informacyjne
5.2. Działania operacyjne podejmowane przez
Policję i Straż Miejską
5.3
Program postinterwencyjny –grupa wsparcia
dla osób nieletnich , zatrzymanych przez
policję w związku z narkotykami
działania :
nawiązanie współpracy z kuratorami
stworzenie programu zajęć z osobami
zatrzymanymi przez policję za posiadanie
narkotyków i inne przestępstwa zw. z
narkotykami

Partnerzy
- Policja, organizacje
pozarządowe, media
elektroniczne. prasa

Wskaźnik

- szkoły
-właściciele klubów
SOIK, MOPiTU
Kuratorzy sądowi

Ilość zatrzymań

Ilość plakatów
Liczba audycji i
artykułów

Ilość osób
uczestniczących w
zajęciach grupy
wsparcia

