UCHWAŁA NR VII/23/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2014 roku części Gminnego Programu Profilaktyki,
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie
w Gminie Toszek na rok 2014 w obszarze przeciwdziałania narkomanii
Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 124.) .
Rada Miejska w Toszku
postanawia:
§ 1. Przyjąć Raport z wykonania w 2014 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014
w obszarze przeciwdziałania narkomanii, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Wstęp

Obowiązek przygotowania Raportu z wykonania w 2014 roku części Gminnego
Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014 w obszarze
przeciwdziałania narkomanii określony został art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), który brzmi:
Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza raport z wykonania w danym
roku Wojewódzkiego Programu i Gminnego Programu i efektów ich realizacji, który
przedkłada odpowiednio sejmikowi województwa lub radzie gminy, w terminie do dnia
31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
Przeciwdziałanie narkomanii oznacza wdrażanie działań profilaktycznych, których
zasięg powinien obejmować wszystkie osoby, szczególnie te z grup ryzyka. W Gminie
Toszek problem narkomanii dotyczy mniejszości wśród osób uzależnionych, których
większość charakteryzuje choroba alkoholowa.
Oddziaływania profilaktyczne więc powinny obejmować głównie dzieci i młodzież,
której często reakcją na pojawiające się kłopoty szkolne lub osobiste, jest sięgnięcie
po substancję, której działanie choć na chwilę pozwoli zapomnieć o przykrych sprawach
czy zmartwieniach. Samo informowanie o szkodliwości zażywania dopalaczy czy
narkotyków nie wystarczy. Należy wyposażyć młodzież w umiejętności radzenia sobie – bez
konieczności sięgania po używki – w różnych sytuacjach życiowych.
Ważne jest by wychowywana młodzież była pewna siebie, świadoma swoich mocnych
i słabych stron, wyszkolona w zakresie szkodliwości substancji psychoaktywnych
i zniszczeń, jakich one dokonują w organizmie człowieka. Niezmiernie istotnym elementem
profilaktyki szeroko rozumianej, jest wskazanie punktów, miejsc i osób, u których można
poszukać pomocy, gdy dzieje się coś niedobrego. Działanie już w pierwszych chwilach
pojawienia się problemu, w dużej mierze pozwolą złagodzić jego późniejsze skutki. Tymi
osobami mogą być rodzice, dalsza rodzina, nauczyciele, opiekunowie w placówkach wsparcia
dziennego, jak również osoby obce – specjaliści w danej dziedzinie itd.
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Diagnoza problemów społecznych w Gminie Toszek

Z diagnozy środowiska lokalnego Toszka przeprowadzonej w 2011 roku wynika, że na
terenie Gminy Toszek znajduje się znaczna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Łatwy dostęp do zakupu alkoholu przyczynia się do większego spożywania alkoholu a zatem
również zażywania narkotyków, stosowania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
przez społeczność lokalną w tym młodzież, co w efekcie przyczynia się do negatywnych
zjawisk, takich jak: pobicia, uszkodzenie mienia, kradzieże oraz przemoc domowa.
Największa skala zachowań marginalnych występuje w okresie wakacyjnym, wolnym
od zajęć szkolnych, z uwagi na brak alternatywnego spędzania wolnego czasu.
Przeprowadzona diagnoza przez Ośrodek Edukacji i Profilaktyki w 2011 roku w Gminie
Toszek opracowała wnioski z których wynika że, najważniejszymi problemami w Gminie
jest: bezrobocie, przestępczość, agresja oraz alkoholizm, aż 12% mieszkańców przyznało się
do kontaktu z narkotykami, do znajomości osób zażywających narkotyki przyznało się 25%
respondentów, aż 47% ankietowanych przyznało się do znajomości osób doświadczających
przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony najbliższych a prawie połowa badanych zna
przypadki bicia dzieci przez rodziców.
Badania wśród dzieci i młodzieży wskazały na problemy z nadużywaniem przez nich
substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu. Do kontaktu takiego rodzaju używek
przyznało się 11% uczniów szkoły podstawowej oraz 63% uczniów gimnazjum. Wyniki
badań wskazały na niski poziom wiedzy wśród młodzieży na temat środków
psychoaktywnych i ich negatywnego wpływu na życie. Dane wskazały również na wzrost
przyzwolenia rodziców do kontaktu ich dzieci z alkoholem. Uczniowie wskazywali własny
dom jako miejsce pierwszego spożycia środków psychoaktywnych. Młodzież wskazywała
również na łatwy dostęp do alkoholu w punktach sprzedaży. Uczniowie przyznali również, że
palą papierosy 6% uczniów szkoły podstawowej oraz 37% gimnazjalistów. Gimnazjaliści
wskazali, palenie papierosów jako nałóg i również zakup papierosów nie jest trudnym
zadaniem. Do spożycia narkotyków przyznało się 3% uczniów gimnazjum. Do spożywania
dopalaczy przyznało się 3% uczniów szkoły podstawowej oraz 7% uczniów szkoły
gimnazjalnej, w większości przypadków zażywanie dopalaczy miało charakter incydentalny.
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Gminny Program Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014

Z uwagi na strukturę demograficzną mieszkańców Gminy Toszek, problematyka
związana z uzależnieniami została ujęta w jednym dokumencie, traktującym o profilaktyce
i przeciwdziałaniu uzależnieniom bez podziału na rodzaj substancji uzależniającej.
Gminny Program Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014
zakładał jako cel główny: Profilaktykę, przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w Gminie Toszek.
Powyższy cel został dookreślony poprzez cele szczegółowe, dotyczące problematyki
nadużywania alkoholu oraz narkomanii:









Edukacja profilaktyczna dotycząca problematyki uzależnień,
Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
Wdrażanie działań terapeutyczno – warsztatowo – trenerskich o tematyce
profilaktycznej,
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz konsultacji indywidualnych dla osób
uzależnionych oraz otoczenia,
Motywowanie do podejmowania lecznictwa odwykowego,
Współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
Poprawa jakości życia osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia oraz ich
otoczenia,
Prowadzenie działań o charakterze opiekuńczo – wychowawczym oraz
aktywizacyjnym dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

Planowane działania i ich przewidywane rezultaty z zakresu profilaktyki,
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 Prowadzenie programów profilaktyczno – edukacyjnych samodzielnie przez placówki
oświatowe poprzez finansowanie przeprowadzenia specjalistycznych programów,
 Prowadzenie poprzez finansowanie programów aktywizacyjno – motywacyjnych
w Klubie Integracji Społecznej działalności KIS,
 Prowadzenie poprzez finansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z elementami
zajęć profilaktycznych, artystycznych, sportowych i kulturowych w sołectwach:
Toszek, Boguszyce, Pniów, Sarnów, Kotulin, Płużniczka, Ligota Toszecka, Paczyna.
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 Finansowanie
poradnictwa
specjalistycznego,
warsztatów,
treningów
specjalistycznych w zakresie problematyki uzależnienia i współuzależnienia,
 Finansowanie działalności Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
 Utworzenie systemu informowania o lokalnych punktach udzielających pomocy dla
osób uzależnionych i ich rodzin (konsultant ds. uzależnień),
 Przeprowadzenie szkoleń dla dorosłych mieszkańców gminy z zakresu
przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach,
 Finansowanie działań ewaluacyjnych programu,
 Wspieranie wszelkiej pozostałej działalności służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii (w tym kontrola punktów sprzedaży alkoholu).
Przewidywane rezultaty realizacji programu:
 Wzrost samooceny wśród odbiorców programu,
 Zwiększenie poziomu rzetelnej wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środków
odurzających,
 Wzrost poziomu asertywności wśród odbiorców programu,
 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród uczestników zajęć Klubu
Integracji Społecznej,
W trakcie 2014 roku powyższe założenia, cele i skonkretyzowane działania
realizowano łącząc ze sobą dwa zakresy tematyczne: uzależnienie od alkoholu oraz
narkomanię. Środki finansowe przeznaczone na określone w Gminnym Programie
Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz
Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014 cele zostały rozróżnione według zasad
klasyfikacji budżetowej.
W dalszej części niniejszego sprawozdania opisane zostały działania, które
realizowane były ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii. Pozostałe cele
i zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok
2014, realizowane były w ramach pozostałych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
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Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek
na rok 2014 w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Każde działanie z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
uzależnień bezpośrednio wiąże się z przeznaczeniem na ten cel określonej ilości środków
finansowych. Od wielkości tej kwoty w znacznym stopniu zależy zakres i wymiar
realizowanych działań.
W dziale 851, rozdziale 85153 klasyfikacji budżetowej o nazwie Zwalczanie
narkomanii przewidziano w 2014 roku w planie kwotę 26.240,00 zł. Z środków tych
zrealizowano działania w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w Gminie
Toszek.
Rodzaj działań placówki wsparcia dziennego reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).
Według niej placówka ta zapewnia organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży
w atrakcyjny dla nich sposób, idący w parze z odziaływaniem profilaktycznym
i zainteresowaniami uczestników. Zajęcia powinny mieć różnorodną formę: ruchową,
stolikową, dydaktyczną oraz powinny obejmować pomoc w odrabianiu zadań domowych lub
wyrównywanie braków w nauce szkolnej. Powyższe z sukcesem realizowane jest
w placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Toszku. Organizacja i sposób prowadzenia placówek jako elementu Gminnego Programu
Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz
Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2014, jest zgodne z „Rekomendacjami
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2014 roku”, które wydawane są corocznie przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
W Gminie Toszek funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego – jedna w Toszku,
pozostałe w okolicznych sołectwach. Każda z nich działa raz w tygodniu przez 3 godziny
(z wyłączeniem dni świątecznych), tj.: w poniedziałek w Toszku w godzinach 14:30 – 17:30
i w Boguszycach w godzinach 16:00 – 19:00, we wtorek w Pniowie w godzinach 15:00 –
18:00, w środę w Sarnowie w godzinach 15:00 – 18:00, w czwartek w Kotulinie w godzinach
13:30 – 16:30, w piątek w Płużniczce w godzinach 15:00 – 18:00 i w Ligocie Toszeckiej
w godzinach 15:00 – 18:00 oraz w Paczynie w soboty w godzinach 9:30 – 12:30.
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Tabela nr 1
Ilość godzin funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w 2014 roku

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM

Boguszyce

Toszek

9
12
15
9
12
15
12
12
15
12
9
9
141

8
12
15
9
12
12
9
6
15
12
6
9
125

Pniów

Sarnów

Kotulin

Ligota
Toszecka

12
9
10
15
12
0
4
12
12
0
10
12
15
15
15
12
12
12
12
12
12
12
9
9
15
15
0
12
12
12
12
12
15
12
12
12
12
15
17
17
9
12
12
12
9
9
9
9
147
123
122
146
OGÓŁEM: 1087 godzin pracy

Płużniczka

Paczyna

12
12
12
12
12
12
12
9
12
17
12
9
143

15
9
15
12
15
12
0
12
12
14
15
9
140

W czasie ferii zimowych miał miejsce „Obóz profilaktyczny z rakietką” w Pniowie.
Adresatami tego działania były dzieci i młodzież z całej Gminy Toszek, a placówka wsparcia
dziennego w Pniowie została wybrana z uwagi na jej dużą powierzchnię oraz wyposażenie
w akcesoria do tenisa stołowego.
Podczas ferii poza Opiekunami, został zatrudniony trener sportowy, którego zadaniem
było właściwe przeprowadzenie zajęć o charakterze sportowym. Zajęcia odbywały się od
poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie. W tym czasie oprócz zajęć sportowych,
posiłku czy zajęć edukacyjnych (poświęconych sportom zimowym), miał miejsce także
program profilaktyki uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W przedostatni dzień ferii zorganizowana została dla
wszystkich uczestników wycieczka do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach wraz
z obiadem w obiekcie. Na „Obóz profilaktyczny z rakietką” uczęszczało 25 osób.
W październiku 2014 roku dla wszystkich uczestników zajęć świetlicowych
z 8 placówek wsparcia dziennego, zorganizowano wycieczkę autokarową do Cinema City
w Gliwicach. Ze względu na dużą ilość dzieci, wycieczka była podzielona na 3 dni. Łączna
ilość dzieci uczestniczących w wycieczce to 104 osoby.
Podczas wycieczek każdorazowo zapewniony jest bezpłatnie dla uczestników
przejazd, bilety wstępu, posiłek oraz ubezpieczenie dla dzieci i opiekunów.
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Z końcem 2014 roku łączna ilość uczestników zajęć w placówkach wsparcia
dziennego wynosiła 171 dzieci. Czas spędzany w świetlicach poświęcany był na:
przeprowadzanie zajęć wychowawczych i profilaktycznych, zabaw dydaktycznych
i integracyjnych, zabaw i gier ruchowych, stolikowych, pomoc w odrabianiu zadań
domowych oraz wyrównywaniu braków w nauce, organizację wydarzeń sezonowych, np.
spotkania świąteczne, wycieczki będące odzwierciedleniem zainteresowań dzieci.

Ilość uczestników zajęć w placówkach wsparcia
dziennego w Gminie Toszek
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Wśród tematów zajęć, jakie w 2014 roku pojawiły się w placówkach wsparcia
dziennego w Gminie Toszek znalazły się: „Moja rodzina”, zajęcia profilaktyczne „Żyj
zdrowo- wiem co jem”, „Walentynki”, „Karnawałowe szaleństwo”, zajęcia profilaktyczne
„Żyj zdrowo- trzymaj formę”, „Wehikuł czasu- przeszłość”, „Wehikuł czasu- teraźniejszość”,
„Wehikuł czasu- przyszłość”, zajęcia profilaktyczne „Żyj zdrowo- owoce i warzywa”, „Prima
Aprilis”, „Dzień gwary śląskiej”, „Wielkanoc- tradycje”, zajęcia profilaktyczne „Nie palę
papierosów”, „Święto pracy, Konstytucja 3 Maja”, „Wyspa nastrojów”, „Savoir-vivre”,
zajęcia profilaktyczne „Nie piję alkoholu”, „Dzień dziecka”, „Dzień sportu- zdrowa
rywalizacja”, „Dzień ojca”, zajęcia profilaktyczne „Narkotykom mówię nie!”, „Wakacje czas
zacząć”, „Najciekawsze miejsca w Polsce”, „Wakacyjne ognisko”, „Olimpiada 2014” część I,
„Olimpiada 2014” część II, zajęcia profilaktyczne „Segregacja odpadów”, „Piknikpożegnanie wakacji”, „Pamiętniki z wakacji- najpiękniejsze wspomnienia”, „Sprzątamy
świat”, „Dzień ziemniaka”, „Pierwszy dzień jesieni”, zajęcia profilaktyczne „Szanuj wodę”,
„Nasze hobby i zainteresowania”, zajęcia profilaktyczne „Sposoby radzenia sobie z agresją
i przemocą”, „Światowy tydzień zwierząt”, „Dzień nauczyciela, święto edukacji narodowej”,
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„Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”, „Dbamy o zwierzęta, nadchodzi zima”, „Wigilia”,
„Oczekiwanie na Mikołaja”, „Mój wymarzony prezent”, „Książka moim przyjacielem” itd.
W całym cyklu zajęć wprowadzano elementy profilaktyki, dostosowane do formy
i rodzaju zajęć, adekwatnie do poszczególnych grup wiekowych.
W trakcie trwania 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku zgłosił chęć
realizacji zadania finansowanego ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach
ogłoszonego przez Zarząd województwa śląskiego konkursu pod nazwą Wzmocnienie
rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem tym jest Wzmocnienie działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących
na terenie województwa śląskiego. Gmina otrzymała dofinansowanie dla 8 placówek
wsparcia dziennego: Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Toszku, Świetlica opiekuńczo
– wychowawcza w Boguszycach, Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Pniowie,
Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Sarnowie, Świetlica opiekuńczo – wychowawcza
w Kotulinie, Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Płużniczce, Świetlica opiekuńczo –
wychowawcza w Ligocie Toszeckiej oraz Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Paczynie.
Łączna kwota uzyskanych środków wynosiła 54.000,00 zł, po 6.750,00 zł na każdą
z placówek. Realizacja tego zadania została zakończona 31.12.2014 roku.
Wykonanie zadania w każdej z placówek przebiegało w ten sam sposób. Rozpoczęło
się w wakacje, podczas których zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci i młodzieży pod
nazwą „Wesołe wakacje”. Miały one na celu urozmaicenie czasu wolnego dzieci i młodzieży
w czasie letniej przerwy w nauce szkolnej, z jednoczesnym wpojeniem im elementów
profilaktyki uzależnień. W dzisiejszych czasach rodzice nie zawsze mają możliwość
i wystarczającą ilość czasu na zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania
czasu wolnego, w sposób dla nich atrakcyjny. Zwiększa się przez to ryzyko popadnięcia
młodzieży w nieodpowiednie towarzystwo osób starszych i rówieśników, co w konsekwencji
może prowadzić do nieakceptowanych społecznie zachowań i demoralizacji. Powyższe
stanowi powód, dla którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku zdecydował się na
przystąpienie do wspomnianego wcześniej konkursu.
W ramach półkolonii zatrudniona do tego zadania kadra w postaci szesnastu
opiekunów oraz certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień, prowadziła zajęcia związane
z profilaktyką zażywania substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Personel obsługi zadania organizował dla uczestników: zajęcia o tematyce
profilaktycznej i wychowawczej, bazującej na programie „Wehikuł czasu”, który stanowi
swoistego rodzaju podróż do przeszłości i najważniejszych wydarzeń dotyczących
uczestników, ich rodziny, miejscowości, kraju i świata, jak również najważniejszych
wydarzeń z najbardziej popularnych dziedzin życia (sport, technologia, sztuka, muzyka itp.).
Drugą częścią programu jest teraźniejszość. Podczas tych zajęć uczestnicy zastanawiali się
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nad swoim miejscem i pełnionej funkcji w rodzinie, grupie rówieśniczej. Omawiali także
najważniejsze akcenty z zakresu najpopularniejszych obszarów rzeczywistości. Trzecią
częścią programu jest przyszłość. Na zajęciach poświęconych temu tematowi, uczestnicy
snuli plany w odniesieniu do siebie, swojej rodziny, kariery zawodowej, określali
oczekiwania jakie mają od świata oraz próbowali odgadnąć jak rozwinie się m. in.
technologia, sztuka, sport itp.

Tabela nr 2
Ilość godzin spotkań z terapeutą leczenia uzależnień przeprowadzonych w placówkach
wsparcia dziennego w 2014 roku
Boguszyce Toszek

Pniów

Sarnów

20

20

20
20
RAZEM: 160 godzin

20

Kotulin

Ligota
Toszecka
20

Płużniczka Paczyna
20

20

Niewątpliwie ważnym elementem półkolonii były zajęcia profilaktyczne, prowadzone
przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień. Profilaktyka w głównej mierze
dotyczyła poznania czynników chroniących przez stosowaniem substancji psychoaktywnych,
m. in. świadomości swoich słabych i mocnych stron, umiejętności wykorzystania zasobów,
wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz komunikowania się w prawidłowy sposób,
nie raniący innych osób, z jednoczesnym akcentem na własne potrzeby.

Tabela nr 3
Ilość godzin funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w czasie półkolonii
w 2014 roku
Boguszyce Toszek

Pniów

Sarnów

Kotulin

01.08.201414.08.2014 r.

01.08.201414.08.2014 r.

01.08.201414.08.2014 r.

01.08.201414.08.2014 r.

01.08.201414.08.2014 r.

80

80

80

Ligota
Toszecka
01.08.201414.08.2014 r.

80
80
80
RAZEM: 640 godzin pracy

Płużniczka Paczyna
01.08.201414.08.2014 r.

28.07.201408.08.2014 r.

80

80

Realizacja zadania o nazwie Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa
śląskiego, nie skończyło się na półkoloniach. Do końca 2014 roku, trwały organizowane
przez opiekunów zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych obejmujące m. in.:
pomoc w nauce szkolnej, wspólne przygotowywanie posiłków, kształtujące umiejętności
kulinarne oraz zdolność pracy w grupie z zachowaniem podmiotowości każdego uczestnika,
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zabawy ruchowe, zmniejszające stres szkolny, wpajające stosowanie zasady fair play, zajęcia
artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, rękodzielnicze itp.). Jednym z ważniejszych
elementów pracy placówki wsparcia dziennego jest integracja uczestników oraz emocjonalne
zespolenie ich z nią. Można to osiągnąć poprzez organizację sezonowych okolicznościowych
wydarzeń, takich jak spotkania świąteczne. Aktywność uczestników w przygotowaniu
i przeprowadzeniu takich wydarzeń daje im możliwość wspólnego zaangażowania się
w działania na rzecz placówki, współgrania w grupie, jak i kształtowania odpowiedzialności
za własne decyzje i zachowanie.
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Podsumowanie

Zjawisko narkomanii – jak wspomniano w Diagnozie problemów społecznych
w Gminie Toszek – najczęściej występuje wśród młodzieży podczas letniej przerwy w nauce
szkolnej. Z tego właśnie względu, środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii zostały
spożytkowane na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zlokalizowanych w mieście
Toszek oraz siedmiu okolicznych sołectwach: Boguszycach, Pniowie, Sarnowie, Kotulinie,
Płużniczce, Ligocie Toszeckiej i Paczynie.
Placówki te działają także w czasie przerw w nauce szkolnej – ferii zimowych oraz
wakacji. W ten sposób oddziaływania profilaktyczne nie są przerywane, możliwe jest stałe
oddziaływanie na dzieci i dorastającą młodzież w zakresie przestrzegania przed używaniem
dopalaczy czy narkotyków, z jednoczesnym położeniem akcentu na zorganizowane i ciekawe
formy spędzania czasu wolnego.
Na podstawie dotychczasowego doświadczenia, zalecane jest podtrzymanie tych
oddziaływań oraz tworzenie kolejnych programów czy też projektów zakładających otoczenie
odbiorców jeszcze częstszymi zadaniami z zakresu profilaktyki uzależnień, świadomości
przeżywanych emocji, odpowiedniej samooceny oraz umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i stresujących.

Strona | 13

Id: AB6D3770-43CB-406D-AB73-00D435225890. Podpisany

Strona 14

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z
2012 r. poz. 124 późn. zm.), Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza raport
z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu i Gminnego Programu i efektów ich
realizacji, który przedkłada odpowiednio sejmikowi województwa lub radzie gminy, w terminie do
dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
Raport z wykonania w 2014 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie
Toszek na rok 2014 w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zawarty w załączniku do niniejszej
uchwały zawiera diagnozę problemów związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych
na terenie Gminy Toszek, zakres oraz sposób realizacji określonych w Programie celów.
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