
UCHWALA NR XlV/88/2011 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 29 grudnia 20 II r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie 
Mazowieckim na 2012 rok 

Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 
2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2012 roku. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie· 
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/88/20 II 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2012 rok 

Celem programu jest: 

I) 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: 

l) 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 narkotykowych. 

Realizatorzy Programu 

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem Stanowiska ds . 
zdrowia i spraw społecznych. Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak: 

I) 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. 

Formy i metody realizacji Programu 

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

I. Kampania pt.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 6 edycja skierowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 
I i Nr2: 

- scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych oraz zajęć sportowych, 

Id: ITPMX-HYRQJ-JSYGV-VEOJA-OHlZY. Podpisany 



- konkursy dla dzieci i młodzieży o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi 
nagrodami. 

2. Kampania" Postaw na rodzinę" dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. W pozytywny 
sposób opowiada o wartościach rodzinnych i ważnej roli seniorów w rodzinie. 

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

4. Szkolenie dla kadry nauczycielskiej - "Problem narkomanii w środowisku szkolnym". Czas trwania
2 godziny lekcyjne. Program obejmuje tematy: 

- poszczególne typy toksykomaniiz podziałem na wiek, środowiska i ceny, 

- przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne, 

- sygnały świadczące o przyjmowaniu narkotyków, 

- opis i prezentacja najważniejszych substancji psychoaktywnych stosowanych przez młodzież (dopalacze, 
atrapy narkotyków), 

- mechanizmy maskowania, 

- fakty a stereotypy, 

- procedura reakcji w sytuacji alarmowej, 


- zachowania prewencyjne (co oferować młodzieży zamiast narkotyków). 


5. 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). 

6. 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. 


7. Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od narkotyków dla klas 4 - 6 szkół Podstawowych oraz 
wszystkich klasach Gimnazjum prowadzone przez terapeutów z Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowiecki. 

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

Będą do nich załączone scenariusze lekcji wychowawczych o charakterze profilaktycznym do realizacji 
w szkole. Spektakle poruszają problem: alkoholizmu, narkomanii, przemocy szkolnej i domowej, zagrożeń 
związanych z Internetem i sektami. 

III. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 

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


- współpraca dotycząca interwencji w zagrożonych środowiskach . 


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


- sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy, 


- sprowadzanie i konstruowanie programów do realizacji z dziećmi w Świetlicy, 


- tworzenie odrębnych indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci, 


- zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy, 


- uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świetlicy, 


- zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych, 
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- organizowanie zajęć rekreacyjnych w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe), 


- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, 


- częściowe utrzymanie Świetlicy . 


V. Współpraca z pedagogami szkolnymi: 

- opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów, 

- współpraca z rodzicami, 

- szkolenia dla pedagogów i nauczycieli, 

- współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

- praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od narkotyków (zgłaszającymi się lub kierowanymi na 
leczenie przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

VI. Współpraca z Poradnią Rodzinną: 


- realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami, 


- pomoc w interwencjach dotyczących przemocy, 


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

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

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

- podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej, 

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

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

- szkolenia członków komisji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii. 

Członkom Miejskiej Komisji za udział w jej posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120,00 
zł brutto, a także wynagrodzenie za wykonanie na jej rzecz określonych zadań (zbieranie danych na potrzeby 
Komisji, pisanie i realizowanie programów profilaktycznych, sporządzanie diagnozy). 

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji: 

- Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu alkoholowego 
i narkotykowego do Miejskiej Komisji ds . Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia 
uzależnienia od narkotyków, 

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


- udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 


- współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 


IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień: 


- opłaty za szkolenia, 


- delegacje. 


X. Punkt Konsultacyjny : 


- udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu, 
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- zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia, 

- pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków oraz do Ośrodków MON AR, 

- pomoc w przypadkach przemocy domowej - Zespół Interdyscyplinarny. 

Xl. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim: 

- organizowanie programów i korzystanie z obiektu przy realizacji spektakli o charakterze edukacyjno
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, 

- współpraca worganizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci wokresie ferii zimowych 
i wakacji letnich. 

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

- współorganizowanie konkursów. 

XIII. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami 

- dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których są 

realizowane elementy profilaktyki uzależnień, 


- dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej. 


XIV. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych: 


- prenumerata czasopism, książki specjalistyczne, broszury, plakaty, ulotki . 


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

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 wynIesie 
12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą 
ulec zmianie z przyczyn niezależnych. 

RADY 

mgr inź. 
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Uzasad nien i e 

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

l) 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 związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 

II/R' ·/rl/III ~ .1rIllRoll'sln 
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