Urząd Miejski
Police, ul. Stefana Batorego 3

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 roku
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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.
W celu realizacji celów i zadań GPPN powołane zostało Gminne Biuro d.s. Przeciwdziałania
Narkomanii.
Uchwalony Gminny Program na 2019 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, kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych poradni i
ośrodków rehabilitacyjnych leczenia osób uzależnionych;
3) koordynowanie wszelkich poczynań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii,
udzielanie pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym się do Biura, prowadzenie
stałej współpracy ze wszystkimi instytucjami znajdującymi się na terenie Gminy ze
szczególnym uwzględnieniem szkół, policji, straży miejskiej, opieki społecznej,
Sanepidu.
W ramach tego zadania przeprowadzono W Gminnym Biurze ds. Przeciwdziałania
Narkomanii 135 spotkań indywidualnych i rodzinnych oraz przeprowadzono 279 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
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prośbą o pomoc i informacje dotyczące sposobów postępowania, a także osoby mające
osobisty problem z nadużywaniem wszelkich środków psychoaktywnych. Udzielono 84 porady
(konsultacje indywidualne, porady rodzinne), przeprowadzono podczas tych spotkań wstępną
diagnozę problemową osób uzależnionych i używających środków psychoaktywnych oraz ich
bliskich, 2 osoby zostały skierowane do stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień, 18 osób
po wstępnej diagnozie skierowano do Poradni w Szczecinie na szczegółową diagnozę
psychiatryczną lub uzależnienia

i terapię ambulatoryjną lub grupową.

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 – 59 osób. Pracownik Biura
kierował także klientów po pomoc prawną – 1 osoba,

3 osoby przychodziły i dzwoniły

kilkakrotnie po wsparcie i pomoc tzw. indywidualne wsparcie terapeutyczne oraz 2 osoby –
profilaktyka selektywna.
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:
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a) spotkanie profilaktyczno- edukacyjno - warsztatowe podczas konkursu dla uczniów
gimnazjów dotyczącego wiedzy na temat HIV/AIDS w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki z Oddziałami Sportowymi – 26 osób
b) warsztaty profilaktyki uzależnień dla młodzieży: SP 8 Tanowska – 90 osób
c) warsztaty profilaktyki uzależnień dla młodzieży SP 8 Piaskowa – 125 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.
2. Organizacja szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą (pedagodzy), grupami szczególnego
ryzyka oraz w kontakcie ze społeczeństwem;
W roku 2019 dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii Stowarzyszenie DA DU we współpracy z GBPN zrealizowało na terenie Gminy
Police program szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla pracowników świetlic
środowiskowych pod nazwą: „Wiem, reaguję, pomagam”. Program obejmował wykłady i
warsztaty dla wychowawców pracujących z dziećmi w których udział wzięło 16 osób.
Pracownica GBPN we współpracy z Pracownią Psychoterapii i Profilaktyki ze Szczecina
przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli w SP 1 – 15 osób, SP Pilchowo -21 osób , SP 8
Tanowska – 28 osób i SP 8 Piaskowa – 15 osób;
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 tego zadania pracownica GBPN pozyskała bezpłatnie po 500 szt. ulotek
dotyczących dopalaczy i zagrożeń płynących z używania ŚP oraz wydawnictwa edukacyjne
KBPN skierowane do rodziców i wychowawców.
W GBPN rozdawane są ulotki dotyczące dopalaczy wydane w ramach programu „Wolni od…”
oraz wszelkich innych instytucji pomocowych i poradni.
4. Przeprowadzenie we współpracy z pedagogami i dyrektorami szkół spotkań informacyjnoedukacyjnych dla rodziców;
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Pracownica GBPN we współpracy z Pracownią Psychoterapii i Profilaktyki ze Szczecina
przeprowadziła spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców w SP Tanowo – 18 osób, SP
Pilchowo – 48 osób i SP 8 Tanowska (dwukrotnie) – 153 osoby, SP 8 Piaskowa – 15 osób,
SP 3 – 138 osób, SP 1 – 47 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 Pełnomocnikiem w
sprawie koordynacji programów profilaktycznych; działa Gminny Zespół Profilaktyki, gdzie
pracownica GBPN pełni rolę koordynatora.
Pracownica Biura spotykała się pedagogami, wychowawcami, pracownikami GKRPA, OPS,
Sanepidu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Radnymi z Komisji Zdrowia,

a także

policjantami w celu nawiązania współpracy w zakresie pomocy Biura w przeciwdziałaniu
problemom narkotykowym.
Wyemitowany został w TV Police wywiad z osobami pracującymi w obszarze przeciwdziałania
uzależnieniom, w którym udział wzięła pracownica GBPN.
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,

Centrum

Psychiatrycznego na ul. Żołnierskiej w Szczecinie 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) spotkaniu integrującym wszystkie służby pracujące na rzecz społeczności Gminy Police.
c) Pracownica GBPN została powołana do zespołu roboczego dotyczącego Niebieskich Kart.
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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.
Sprawozdanie przygotowała mgr Bogumiła Koman GBPN w Policach
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