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UCHWALA NR........................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

2019 rokuz dnia

w sprawie uchwalenia 
Programu Przeciwdzialania Narkomanii 

dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), uchwala si$, co 
nast^puje:

§1. Uchwala si§ Program Przeciwdziatania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2020 rok, stanowi^cy zat^cznik do niniejszej uchwaty.

§2. Wykonanie uchwaly powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3. Uchwala podlega ogtoszeniu na tablicach informacyjnych w Urz^dzie Miasta.

§4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowi^zuj^cq 
od 1 stycznia 2020 roku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu 

narkomanii (t.j: Dz. U. z2019 r. poz. 852) przeciwdziatanie narkomanii nalezy dozadah 

wtasnych gminy. Zadania te obejmuj^ m.in.:

1. Zwi^kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osob uzaleznionych i osob zagrozonych uzaleznieniem

2. Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwi^zywania problemow narkomanii, 

w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym prowadzenie zaj§c sportowo - 

rekreacyjnych dla uczniow, a takze dziatah na rzecz dozywiania dzieci 

uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych 

i socjoterapeutycznych

3. Wspomaganie dziatah instytucji, organizacji pozarz^dowych i osob fizycznych, 

stuz^cych rozwi^zywaniu problemow narkomanii

4. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy narkomanii, pomocy 

psychospotecznej i prawnej.
5. Pomoc spoteczna osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych 

dotkni^tych ubostwem i wykluczeniem spotecznym i integrowanie 

ze srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem pracy socjalnej 

i kontraktu socjalnego.

Program uchwala rada gminy.
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Zatqcznik do Uchwafy Nr......
Rady Miasta Piotrkowa Tryb. 
z dnia......grudnia 2019 roku

PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

NA 2020 ROK

REFERAT SPRAW SPOLECZNYCH

Piotrkow Trybunalski, grudzieh 2019 roku



Program Przeciwdziatania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

na rok 2020 jest zgodny z zatozeniami Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania 

Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Narodowym Programem Zdrowia na lata 

2016-2020 i ma charakter ci^gty - zatem stanowi kontynuacj§ dziaiah podejmowanych 

w ostatnich latach przez Miasto na rzecz profilaktyki uzaleznieh oraz rozwi^zywania 

problemow zwiqzanych z zazywaniem srodkow psychoaktywnych.

W zwiqzku z powyzszym niezmienne pozostaj^: grupy docelowe, dziatania, 

rezultaty i produkty oraz kontrola realizacji Programu:

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

I. CEL GLOWNY PROGRAMU:

„Ograniczenie uzywania substancji psychoaktywnych i zwiqzanych z tym problemow

spotecznych i zdrowotnych".

Do celow szczeqotowvch zaliczamy przede wszystkim:

1) Dziatania profilaktyczne wsrod dzieci i mtodziezy szkolnej;

2) Dost^p do bezptatnej oferty pomocowej dla osob uzaleznionych b^dz 

eksperymentuj^cych z srodkami odurzaj^cymi;

3) Zwi^kszanie wiedzy i swiadomosci mieszkahcow naszego miasta na temat 

zagrozeh i konsekwencji zwi^zanych z zazywaniem srodkow psychoaktywnych.

II. GRUPY DOCELOWE

Wszystkie zadania zawarte w niniejszym Programie s^ skierowane przede 

wszystkim do osob uzaleznionych b^dz wspotuzaleznionych od szeroko poj$tych 

srodkow psychoaktywnych oraz do osob zagrozonych tym uzaleznieniem, More 

szukajq pomocy w Piotrkowskim Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznym 

..Pomarahczowa Linia” (dawna nazwa: Punkt Konsultacyjny ..Pomarahczowa Linia”). 

Duzy nacisk potozono na profilaktyki wsrod dzieci i mbdziezy ze szkot piotrkowskich. 

..Pomarahczowa Linia” od wrzesnia 2013 roku wdraza nowy program wczesnej 

interwencji wobec mtodych osob w wieku 14-21 lat uzywajqcych alkoholu lub 

narkotykow (w tym dopalacze). Program „FreD goes net” - bo o nim mowa jest



akredytowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziatania Narkomanii 

w Warszawie.

Realizatorami Programu S3: kierownik Referatu Spraw Spotecznych, 

cztonkowie Miejskiej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, Piotrkowskie 

Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne „Pomarahczowa Linia”, Komenda Strazy 

Miejskiej, Komenda Miejska Policji oraz media lokalne.

III. DZIALANIA

1. Zwi^kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osob uzaleznionych i osob zagrozonych uzaleznieniem

Prowadzenie Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego 

..Pomarahczowa Linia” dla dzieci i mtodziezy eksperymentujqcych 

z srodkami psychoaktywnymi i ich rodzin.

1.1.

2. Prowadzenie profilaktycznej dziafalnosci informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiqzywania problemow narkomanii, 
w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym prowadzenie zaj$c 

sportowo - rekreacyjnych dla uczniow, a takze dziatan na rzecz 

dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach 

opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych
Prowadzenie lokalnych dziatan informacyjno - edukacyjnych, zwi^zanych 

z profilaktyk^ uzaleznieh, w tym prowadzenie medialnego systemu 

informacji 0 dziataniach podejmowanych w zakresie rozwiqzywania 

problemow uzaleznieh.

2.1.

3. Wspomaganie dziatan instytucji, organizacji pozarzqdowych i osob 

fizycznych, stuz^cych rozwi^zywaniu problemow narkomanii
3.1. Wspieranie dziatalnosci osob fizycznych oraz organizacji pozarz^dowych 

dziataj^cych na terenie miasta podejmujqcych dziatania z zakresu 

reintegracji spotecznej.

4. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy narkomanii, pomocy 

psychospotecznej i prawnej.



Powyzsze dziatanie, b§dzie realizowane w ramach „Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na 2020 rok”.

5. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych 

dotkni^tych ubostwem i wykluczeniem spoiecznym i integrowanie 

ze srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem pracy socjalnej 
i kontraktu socjalnego.
Powyzsze dziatanie b§dzie realizowane przez Miejski Osrodek Pomocy 

Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

6. Prowadzenie dziatalnosci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 
i profilaktycznej w szkotach i placowkach systemu oswiaty, 
a w szczegolnosci:

- poszerzenie wiedzy rodzicow lub opiekunow, nauczycieli i wychowawcow 

na temat prawidtowosci rozwoju i zaburzeh zdrowia psychicznego dzieci 

i mtodziezy, rozpoznawania wczesnych objawow uzywania srodkow 

i substancji psychotropowych;

- dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom 

i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobow prowadzenia 

dziatah wychowawczych i profilaktycznych zwi^zanych z przeciwdziataniem 

uzywania srodkow i substancji psychotropowych;

- udost^pnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniow 

i wychowankow, ich rodzicow lub opiekunow w przypadku uzywania 

srodkow i substancji psychotropowych;

- realizowanie wsrod uczniow i wychowankow oraz ich rodzicow i opiekunow 

programow profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych 

celow profilaktycznych;

- przygotowanie oferty zaj§c rozwijaj^cych zainteresowania i uzdolnienia, 

jako alternatywnej pozytywnej formy dziatalnosci zaspakajaj^cej wazne 

potrzeby, w szczegolnosci potrzeb^ podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynaleznosci i satysfakcji zyciowej;

- ksztattowanie i wzmacnianie norm przeciwnych uzywaniu srodkow 

i substancji psychotropowych;



- doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawcow w zakresie realizacji 

szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniow i wychowankow zachowah ryzykownych.

IV. REZULTATY I PRODUKTY

Do rezultatow twardvch zaliczamv:
funkcjonowanie Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego 

„Pomarahczowa Linia”, skierowanego do osob b^dz rodzin borykaj^cych si§ 

z problemem uzaleznienia od srodkow odurzaj^cych;

- prowadzenie lokalnych dziatan informacyjno - edukacyjnych zwiqzanych z tematyk^ 

uzaleznieh, co w konsekwencji przyczyni si§ do wzrostu poziomu wiedzy mieszkahcow 

naszego miasta w kwestiach dotycz^cych m.in. tego, gdzie nalezy udac si^ po pomoc 

w przypadku, gdy w naszej rodzinie pojawi si§ problem zwi^zany z zazywaniem 

substancji psychoaktywnych.

V. BUDZET PROGRAMU - zgodny z planem finansowym miasta na 2020 rok.
Koszt realizacji Programu Przeciwdziatania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na 2020 rok wynosi 100.000,00 zl.

KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU
1) Podmioty odpowiedzialne za realizacji poszczegolnych 

projektow sktadaji sprawozdanie kierownikowi Referatu Spraw 

Spotecznych do kohca stycznia za rok poprzedni.

2) Kierownik Referatu Spraw Spotecznych sktada sprawozdanie 

Prezydentowi Miasta z realizacji Programu Przeciwdziatania 

Narkomanii dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego do kohca 

lutego za rok poprzedni.

3) Prezydent Miasta sktada sprawozdanie z realizacji Programu 

Przeciwdziatania Narkomanii dla miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego Radzie Miasta do 31 marca za rok poprzedni.
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