
UCHWAŁA NR XXVI/170/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 
2013 rok 

Na podstawie art. 10 ust.1,2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.  U. z 2012 
r. poz. 124  ze  zm.)  uchwala się,  co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program  Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2013 rok 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Zabielski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/170/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Miejski Program  Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2013 rok 

Program obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktyczno - 
edukacyjnymprzeznaczonychdla różnych grup mieszkańcówmiasta oraz placówek znajdujących się na jego 
terenie. 

Za podstawę do jego konstrukcji posłużyła ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia  29 lipca 2005 r.  
Program jest kontynuacją  wieloletnich działań  realizowanych w Makowie Mazowieckim. 

Celem programu jest: 

1) Konstruowanie działań mających na celu zmniejszenie  rozmiarów problemu narkomanii, które już występują  
oraz  zapobieganie nowym, 

2) Zwiększenie  umiejętności i zasobów niezbędnych  do coraz  lepszego radzenia  sobie z istniejącymi  
problemami (korzystanie przez młodzież ze środków zmieniających świadomość , agresja), 

3) Propagowanie wśród mieszkańców miasta idei wolności od uzależnień, 

4) Prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców  miasta w zakresie 
uzależnień, 

5) Spowodowanie  poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji. 

Warunkami koniecznymi do osiągania tych celów są: 

1) dążenie do ograniczenia  zażywania narkotyków, 

2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z narkotykami, 

3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób 
używających narkotyki, 

4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów narkomanii. 

Realizatorzy Programu 

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem Stanowiska ds. 
oświaty, zdrowia i spraw społecznych. 

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) Poradnia Rodzinna, 

3) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu  Miasta, 

4) Komenda Powiatowa Policji, 

5) Starostwo Powiatowe, 

6) Miejskie Placówki Oświatowe, 

7) Miejski Dom Kultury, 

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

9) Grupy samopomocowe AA 

10) Inne. 
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Formy i metody realizacji Programu 

I. Programy profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu uzależnienia od narkotyków, które będą 
realizowane w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w Makowie Mazowieckim. 

1. Program  profilaktyczny „ELEMENTARZ – czyli program 7 kroków”. Program przeznaczony dla klas 
1 Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1i Nr 2. Jest to program długofalowy składający się z 8 spotkań z młodzieżą i 3 
spotkań z rodzicami. Przekazuje informacje o prawdziwym działaniu środków zmieniających świadomość. Mówi 
o wartościach którymi człowiek powinien kierować się w życiu (przyjaźń, miłość, zaufanie), a także o wyborach, 
z którymi muszą się zmierzyć młodzi ludzie. Spotkania z rodzicami dotyczą uważnego słuchania dzieci, wspierania 
ich, stawiania jasnych granic i modelowania wzorców postaw we własnym domu. 

2. Kampania pt.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 6 edycja skierowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 
1 i Nr 2: 

- scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych oraz zajęć sportowych, 

- konkursy dla dzieci i młodzieży o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi nagrodami 
ufundowanymi przez organizatora i Miejską Komisję ds.Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
w Makowie. 

3. Program „Potrafię odmówić” przeznaczony dla klas 6 Szkoły Podstawowej i klas 1-3 Gimnazjum.  
Przekazuje wiedzę na temat uzależnienia od narkotyków i wyposaża uczniów w metody przeciwstawiania się 
namowom otoczenia. Ponadto pokazuje alternatywne metody spędzania wolnego czasu. Czas trwania programu - 
2 godz. 

4. Program „Recepta na szczęście” - wszystkie grupy wiekowe (klasy 4 - 6 Szkoły   Podstawowej  lub 1 – 
3 Gimnazjum ). Ma na celu uwrażliwić młodzież na pułapki chemiczne, które niszczą ludziom (w każdym wieku) 
szansę na szczęśliwe życie. Uczestnicy mają okazję do autodiagnozy własnej postawy bez wspomagania 
substancjami chemicznymi. Czas trwania programu – 2 godz. 

5. Szkolenie dla kadry nauczycielskiej – „ Uczeń wolny od używek”. Program ukazuje jaki wpływ mają środki 
odurzające na życie człowieka, zarówno szkolne, jaki i rodzinne. Przekazuje informacje dotyczące faz 
i mechanizmów uzależnień, poznanie przyczyn wchodzenia w uzależnienia. Promuje świat wartości wolnych 
używek, ukazuje sposoby rozwijania postaw asertywnych. Czas trwania – 2 godziny lekcyjne. 

6. Program „Debata” – który będzie realizowany w klasach trzecich gimnazjów. Celem programu jest 
przedstawienie młodzieży prawd o środkach zmieniających świadomość m. in. o środkach odurzających, 
narkotykach, zburzenie mitów na ten temat oraz wypracowanie własnych sposobów aby uchronić się od szkód, 
jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu używania narkotyków. Czas trwania – 3 godz. (listopad – grudzień). 

7. Spotkanie edukacyjne dla rodziców, czyli tzw. wywiadówki profilaktyczne (tematyka  dotycząca problemu 
narkomanii). Czas trwania: 

- wykład – ok. 30 – 40 min. 

- konsultacje dla rodziców – ok. 2 godz. 

8. Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków dla klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej oraz 
wszystkich  klasy Gimnazjum prowadzone przez terapeutów Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowieckim. 

II. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Programy, warsztaty, spektakle i koncerty (uzupełniające- w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla 
dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Będą do nich załączone scenariusze zajęć przeznaczone na lekcje 
wychowawcze do realizacji w szkole. Tematyka spotkań: alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc domowa 
i rówieśnicza. 

III. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 

1) kierowanie osób, które mają problem z używkami do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

2) współpraca dotycząca interwencji w zagrożonych środowiskach. 

IV. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 

1) sporządzanie diagnozy dotyczącej  rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy, 
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2) sprowadzanie i konstruowanie programów do realizacji z dziećmi w Świetlicy, 

3) tworzenie odrębnych indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci, 

4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy, 

5) uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świetlicy, 

6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych, 

7) organizowanie zajęć rekreacyjnych w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe), 

8) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, 

9) utrzymanie Świetlicy. 

V. Współpraca z pedagogami szkolnymi: 

1) opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów, 

2) współpraca z rodzicami, 

3) szkolenia dla pedagogów i nauczycieli, 

4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

VI. Współpraca z Poradnią Rodzinną: 

1) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami, 

2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy, 

3) praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od narkotyków (zgłaszającymi się lub kierowanymi na 
leczenie). 

4) współpraca w realizacji „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim na lata 
2011 – 2018”. 

VII. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta: 

1) organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od  alkoholu na leczenie 
w placówkach lecznictwa odwykowego na wniosek rodziny, MOPS,  Komendy Powiatowej Policji), 

2) spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej kierowanie wniosków 
do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów profilaktycznych, 

3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej, 

4) kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, 

5) współpraca z Poradnią Rodzinną, MOPS i Komendą Powiatową Policji oraz innymi   placówkami w Makowie 
Mazowieckim, 

6) szkolenia członków komisji w zakresie rozwiązywania problemów  alkoholowych i Przeciwdziałaniu 
narkomanii. 

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji: 

1) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu  alkoholowego 
do Miejskiej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 

2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia 
uzależnienia od alkoholu, 

3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem narkotykowy, w sytuacjach konfliktowych 
i dotyczących przemocy, 

4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień: 
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1) opłaty za szkolenia, 

2) delegacje. 

X. Punkt Konsultacyjny: 

1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu, 

2) zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia 

3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków  Terapeutycznych  dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków oraz do Ośrodków MONAR, 

4) pomoc w przypadkach przemocy domowej – Zespół Interdyscyplinarny. 

XI. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim: 

1) organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli o charakterze  
edukacyjno – profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, 

2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie  ferii zimowych 
i letnich. 

XII. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Makowie Mazowieckim w zakresie 
edukacji zdrowotnej i profilaktyki AIDS: 

- współorganizowanie konkursów 

XIII. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami: 

1) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których  są  
realizowane elementy profilaktyki uzależnień, 

2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla  młodzieży szkolnej. 

XIV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych: 

1) prenumerata czasopism , 

2) zakup książek, 

3) broszury, plakaty i ulotki. 

XV. Zwrot kosztów przejazdu,  osób bezrobotnych, na terapię zamkniętą. 

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wyniesie:  
22.000,00  zł (słownie:  dwadzieścia  dwa  tysiące  złotych ). 

W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 
1485 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych miasta i obejmuje: 

1. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii. 

W celu realizacji powyższych  zadań Rada Miejska uchwala Program Przeciwdziałania Narkomanii. 
W związku z powyższym przyjęcie  w/w  uchwały przez Radę Miejską  jest  konieczne i uzasadnione. 
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