
 

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2009 rok

Czeladź, marzec 2010 r.



I. PROFILAKTYKA

1. Zwiększenie  zaangażowania  społeczności  lokalnych w zapobieganie  używaniu 
środków psychoaktywnych
- Realizacja  na  terenie  wszystkich  szkół  gimnazjalnych  programu  “Bezpieczna 

Szkoła”, “Bezpieczne Gimnazjum” (działania szczegółowo opisane w sprawozdaniu 
za 2009 r.                  z  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych);

- Prowadzenie zajęć z profilaktyki  uzależnień podczas godzin wychowawczych we 
wszystkich placówkach oświatowych; 

- Finansowanie z budżetu Miasta zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych 
z zakresu profilaktyki uzależnień;

- Prowadzenie  przez  pedagogów  szkolnych  zajęć  (w  Gimnazjum  nr  1,  2  i  3) 
obejmujących  zagadnienia:  negatywnego  wpływu  środków  odurzających  na 
organizm człowieka, HIV i AIDS – zachowania bezpieczne i ryzykowne;

- Organizacja  koncertu  profilaktycznego  pt.  “Pieśń  o  zapomnieniu”  dla  uczniów 
gimnazjum,  oraz  trzech  spotkań  warsztatowych  dot.  profilaktyki  uzależnień  dla 
uczniów Gimnazjum nr 3;

- Zakup  biletów  na  imprezę  profilaktyczną  “Niećpa”,  w  której  wzięli  udział 
przedstawiciele  organizacji  społecznych  zajmujących  się  przeciwdziałaniem 
uzależnieniom, laureaci konkursu “Bezpieczny Internet”  oraz pracownicy Zespołu 
Konsultacyjnego.

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat  problemów związanych 
z używaniem środków psychoaktywnych  i możliwości zapobiegania zjawisku

W  zakresie  podnoszenia  wiedzy  społeczeństwa  na  temat  problemów  związanych 
z używaniem środków psychoaktywnych w placówkach oświatowych w 2009 r.:

− prowadzono wywiadówki profilaktyczne dla rodziców;   
− eksponowano  na  tablicach  informacyjnych  gazetki  profilaktyczne  z  zakresu 

narkomanii, alkoholizmu;
− organizowano spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji;
− w Miejskim Zespole Szkół realizowano Szkolny Program Profilaktyki “Nasza szkoła 

drugim domem – bezpieczeństwo priorytetem”, oraz program “Bezpieczna szkoła 
–  przyjazną  szkołą”,  ponadto  w  MZS  realizowano  kampanie  profilaktyczne: 
“Marzec  miesiącem  przeciwdziałania  przemocy”,  “Kwiecień  –  miesiącem 
trzeźwości”.  W ramach  tych  kampanii  zorganizowano  konkursy:  “Stop  agresji”, 
“Dzieciństwo bez przemocy”;

− w  Szkole  Podstawowej  nr  7  realizowano  programy  autorskie  z  edukacji 
prozdrowotnej  “Radosna  siódemka”  oraz  “Zdrowo  i  bezpiecznie”,  z  zakresu 
tolerancji realizowano program autorski “Spróbuj zrozumieć”;

− w  Szkole  Podstawowej  nr  3  realizowano  Krajowy  program  przeciwdziałania 
przemocy  w  rodzinie,  Krajowy  program  zapobiegania  niedostosowaniu  i 
przestępczości wśród dzieci i młodzieży, Program “Szkoła wolna od narkotyków”, 
Szkolny Program Profilaktyczny oraz Szkolny Program Wychowawczy;

− w Szkole Podstawowej nr 1 realizowano Program “Drugi Elementarz…”, “Spójrz 
inaczej”  oraz  wybrane  elementy  programu  “Odlot”  –  karuzela  wiedzy  nt. 
narkotyków                i papierosów;



− w Gimnazjum nr  3  realizowano program przeciwdziałania  uzależnieniom (klasa 
wyrównawcza),  kontynuowano  ogólnopolski  program –  “Szkoła  bez przemocy”. 
Placówka uczestniczyła w kampanii społecznej “Dziecko w sieci”;

− pedagodzy z  czeladzkich  placówek  oświatowych  na  bieżąco  współpracowali  z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym w Będzinie, Strażą 
Miejską, Policją.

3. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych
W 2009 r. Urząd Miasta sfinansował zakup:
• materiałów dydaktycznych dla czeladzkich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 

w  ramach  ogólnopolskiej  kampanii  prowadzonej  przez  Państwową  Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• prenumeraty miesięcznika ‘’Remedium’’,
• filmowych  pakietów  edukacyjnych  na  DVD  pt.  “Lekcje  wychowawcze  II”,  “Nie 

zamykaj oczu” dla szkół gimnazjalnych,
• materiałów o  treściach  profilaktycznych  dla  placówek  oświatowych  (scenariusze 

zajęć, kasety VHS i płyty DVD),
• materiałów  o  treściach  profilaktycznych  (książek,  ulotek)  dla  Poradni 

Przeciwalkoholowej.
 Ponadto w 2009 r.:

• nauczyciele,  wychowawcy  czeladzkich  placówek  oświatowych  uczestniczyli 
w  szkoleniach  (konferencjach)  nt.:  zachowań  w  sytuacjach  kryzysowych, 
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, pracy z dzieckiem trudnym. 

4. Wspomaganie merytoryczne i finansowe działalności Zespołu Konsultacyjnego 
W 2009 r. Urząd Miasta Czeladź udzielił dotacji celowej PZZOZ w Będzinie w wysokości 
81.000.00 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Zespołu Konsultacyjnego 
dla  osób  uzależnionych  i  współuzależnionych.  W  ramach  działalności  Zespołu 
Konsultacyjnego realizowano porady:

- prawnika – 4 godz./tyg.,
- terapeuty ds. uzależnień od środków psychoaktywnych – 6 godz./tyg.,
- specjalisty ds. przemocy w rodzinie – 4 godz./tyg.,
- psychologa – 4 godz./dziennie. 

W 2009 r.  udzielono ogółem 983 porad w Zespole Konsultacyjnym, w tym: 349 porad 
prawnych, 117 porad dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, 357 porad dla 
osób  uzależnionych,  współuzależnionych  oraz  osób  doznających  przemocy  domowej, 
ponadto  przeprowadzono  160  rozmów  edukacyjno  –  korekcyjnych  ze  sprawcami 
przemocy domowej.

5.   Współpraca  merytoryczna  oraz  dofinansowanie  działalności  instytucji 
i organizacji w zakresie profilaktyki narkomanii
Urząd Miasta wzorem lat poprzednich przekazuje dotację celową Stowarzyszeniu “Jestem 
z  Tobą”  na  prowadzenie  Telefonu  Zaufania.  Na  realizację  zadania  Stowarzyszenie 
w 2009 r. otrzymało 9.324,00 zł. Telefon Zaufania udzielił  w 2009 r. ogółem 215 porad 
osobom potrzebującym pomocy.



II. TERAPIA, REHABILITACJA I OGRANICZANIE SZKÓD ZDROWOTNYCH

1.   Zwiększanie  dostępności  świadczeń  w  zakresie  rehabilitacji,  leczenia 
i  ograniczania szkód zdrowotnych poprzez rozwój i  wspieranie specjalistycznych 
placówek i programów
Zespół  Konsultacyjny  umożliwia  podjęcie  leczenia  (terapii  ambulatoryjnej  na  miejscu), 
realizuje  zadanie  związane  z  kierowaniem  pacjentów  do  placówek  specjalistycznych 
różnego typu np. ośrodki stacjonarne, oddziały detoksykacyjne, grupy wsparcia i inne.

2.  Dofinansowanie  szkoleń  dla  personelu  prowadzącego  leczenie,  rehabilitację 
i programy ograniczania szkód zdrowotnych
Pokryto koszty szkolenia “Nowoczesne metody diagnozowania oraz terapii uzależnienia 
i współuzależnienia” pracownikowi Poradni Przeciwalkoholowej.

3.  Współpraca  merytoryczna  oraz  dofinansowanie  działalności  instytucji 
i  organizacji  w  zakresie  profilaktyki,  rehabilitacji,  leczenia  i  ograniczania  szkód 
zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Urząd Miasta Czeladź, Wydział Polityki Społecznej i Edukacji, a w szczególności Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na bieżąco współpracuje z Zespołem 
Konsultacyjnym  i  Telefonem  Zaufania  w  zakresie  pomocy  osobom  uzależnionym 
(profilaktyka,  rehabilitacja,  ograniczanie  szkód  zdrowotnych  związanych  z  używaniem 
substancji psychoaktywnych). 

4. Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami dotkniętymi ubóstwem, 
polegająca na integrowaniu ich ze środowiskiem lokalnym

Pracownicy  socjalni  współpracują  z  placówkami  lecznictwa  odwykowego.  W  2009  r. 
leczenie podjęło 37 osób. Pracownicy socjalni dokonują analizy i oceny sytuacji społecznej 
rodzin w ich miejscu zamieszkania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi dla 
dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami realizował zajęcia opiekuńczo 
-  wychowawcze  w  Sekcji  Opiekuńczo-Wychowawczej  Miejskiego  Centrum  Społeczno-
Edukacyjnego w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 oraz filii Ośrodka Wspierania Dziecka i 
Rodziny przy ul.  11 Listopada 6 – w zajęciach, jak również  z posiłków korzystało 49 
dzieci.  Ośrodek  realizował  także dożywianie  dzieci  w  świetlicach  “Skrzat”  przy Szkole 
Podstawowej Nr 3,  “Klub Szerszenie” przy Szkole Podstawowej Nr 7 – łącznie dla 30 
dzieci. 
Elementem pracy socjalnej jest także prowadzenie edukacji rodziców, poprzez działania 
informacyjne  zmierzające  do  wzrostu  świadomości  społecznej  i  zmian  ich  postaw. 
Pracownicy socjalni współpracują z pedagogami szkolnymi, wychowawcami i kuratorami 
sądowymi,  prowadzą  działania  mające  na  celu  wsparcie,  profilaktykę,  reedukację 
i  resocjalizację  rodzin  z  problemem  alkoholowym  i  problemem  stosowania  substancji 
psychoaktywnych.

III. BADANIA, MONITORING I EWALUACJA

Z danych Komisariatu Policji w Czeladzi wynika, że podczas przeprowadzonych czynności 
w  2009  roku  wszczęto  12  postępowań  karnych  dotyczących  posiadania  i  udzielania 
narkotyków. Zabezpieczono:
- marihuana - 157,17 g 
- amfetamina - 8,72 g
- haszysz - 0,72 g 
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- tabletki ecstasy - 4 tabletki
- krzaki konopi - 2 sztuki
W  ramach  codziennej  służby  funkcjonariusze  dokonywali  kontroli  miejsc  zagrożonych 
przestępczością  narkotykową.  Poniższe  zestawienie  obrazuje  ilość  zabezpieczonych 
środków odurzających przez funkcjonariuszy KP w Czeladzi.
Tabela nr 1. Ilość środków odurzających zabezpieczonych w latach 2008-2009 przez  
KP w Czeladzi

Środek odurzający 2008 r. 2009 r.
marihuana 186,53 g 157,17 g
amfetamina 236,2 g 8,72 g
haszysz 1,96 g 0,72 g
ecstasy - 4 tabletki

Źródło: KP Czeladź
Wykres nr 1. Ilość środków odurzających (w gramach) zabezpieczonych w latach 2008-
2009 przez KP w Czeladzi

Źródło: tabela nr 1
Z-ca Burmistrza Miasta Czeladź
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