Załącznik
do uchwały nr X / 107 / 2011
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 czerwca 2011r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA LATA 2011 – 2015
KÓRNIK

Podstawa prawna działań związanych z zapobieganiem narkomanii:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485)
Akt ten stanowi, iż zadania z zakresu działania narkomanii realizują organy
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w
ustawie. zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gminy i obejmuje:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonym uzależnieniem;
2) udzielenie 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, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi również
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
Gminny

program

jest

integralną

częścią

Gminnej

Strategii

Integracji

i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2011, przyjętej uchwałą Nr XLVIII
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 r., a kierunki działań są zgodne z
Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkim Programem
Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Wielkopolskiego na lata 2006 – 2011. Program
opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu różnych podmiotów aktywnych w obszarze
uzależnień.
Charakterystyka środowiska lokalnego
Gmina Kórnik jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w województwie
wielkopolskim. Liczne inwestycje w infrastrukturę techniczną wpływają nie tylko na poprawę
konstrukcyjności gospodarki lokalnej i wzrost atrakcyjności gminy dla potencjalnych

inwestorów, ale także podnoszą poziom życia mieszkańców, chroniąc jednocześnie
środowisko naturalne.
Gmina Kórnik to jednak nie tylko duże firmy z udziałem kapitału zagranicznego, ale
także prężnie

działające średnie i małe przedsiębiorstwa lokalne. Funkcjonują 4 szkoły

podstawowe, do których uczęszcza 1178 uczniów, 2 gimnazja kształcące 517 uczniów, 3
przedszkola obejmujące opieką 477 dzieci oraz działające oddziały dla dzieci sześcioletnich
dla 235 dzieci oraz do punktów przedszkolnych uczęszcza 44 dzieci.
Na terenie gminy działa biblioteka gminna w Kórniku i Bninie, funkcjonują także
Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji oraz Ochotnicze Straże Pożarne i Straż Miejska w
Kórniku ,Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Kórnik

11%
66%
23%

osoby w wieku przedprodukcyjnym

osoby w wieku produkcyjnym

osoby w wieku poprodukcyjnym

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii skierowany jest przede wszystkim
na mieszkańców gminy w przedziale od 14 do 30 roku życia. Na terenie gminy Kórnik
zamieszkuje takich osób 4811
IDENTYFIKACJA NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW
Identyfikacja problemów społecznych jest jednym z najważniejszych elementów
każdego

postępowania

diagnostycznego

mającego

określić

podstawowe

problemy

i ewentualne kierunki ich rozwiązywania. Podstawowym narzędziem badawczym, przy
pomocy którego identyfikowano problemy społeczne gminy Kórnik, były rozmowy
z osobami mającymi istotny wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej oraz osobami
reprezentującymi wybrane instytucje lokalne (ośrodki zdrowia, parafie rzymsko-katolickie).
Z nadesłanych odpowiedzi, choć było ich niewiele, wyłania się obraz najistotniejszych
kwestii dotykających lokalną społeczność. Respondenci zapytani o najważniejsze problemy

gminy wskazywali przede wszystkim na ubóstwo. Problem ten z silną intensywnością dotyka
mieszkańców i w niedalekiej przyszłości może być jeszcze bardziej odczuwalny.
Kolejnym problemem mającym wpływ na lokalną społeczność jest bezrobocie, które
ze względu na intensywność był charakteryzowany jako średni i silny, z perspektywą
narastania problemu w przyszłości. Obok bezrobocia respondenci wskazywali na alkoholizm
jako problem, który w sposób średni i silny dotyka rodziny, powodując niejednokrotnie ich
rozpad.
Na kolejnych pozycjach wskazywano kwestie związane z ekonomicznym potencjałem
lokalnej gospodarki, np. niskie wynagrodzenie za pracę. Dostrzegano braki w zasobach
infrastruktury społecznej, np. brak mieszkań socjalnych.
Respondenci ankiety wypowiadali się następnie w kwestii osób, których
w najpoważniejszym stopniu dotykają lokalne problemy społeczne. Wskazano po pierwsze na
dzieci z rodzin niepełnych, na rodziny wielodzietne, a na kolejnych miejscach wskazywano
osoby starsze i niepełnosprawne, samotne matki, młodzież.
Odpowiadając na kolejne pytanie, respondenci mieli wskazać, kto może przyczynić
się do rozwiązania lokalnych problemów. Zwrócili uwagę na wiodącą rolę Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnej Komisji ds. Uzależnień w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na
terenie gminy, a także szkół, Powiatowego Urzędu Pracy, Policji, Kościoła i organizacji
pozarządowych, takich jak PKPS, KTPS, czy wreszcie ośrodka zdrowia.
ANALIZA SWOT
Bardzo użyteczną metodą przy określaniu priorytetów rozwojowych jest coraz
powszechniej stosowana w pracach nad strategią analiza SWOT, oceniająca zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki wpływające na działania związane z programowaniem
strategicznym strategii.
Wnikliwe

opracowanie

SWOT

jest

istotnym

etapem

procesu

planowania

strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania celów
strategicznych oraz projektów socjalnych. Dodać należy, że w analizie SWOT odniesiono się
wyłącznie do kwestii społecznych, szeroki SWOT dla całej gminy został zrealizowany
w 2008 r. przy okazji opracowywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik.
Analiza SWOT została przygotowana w ramach warsztatów przeprowadzonych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kórniku. Przedstawione poniżej czynniki obejmują:
siły - wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną,
słabości - wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację społeczną,
szanse - zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów,
zagrożenia - zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację celów.

Wynik tych prac obrazują prezentowane zestawienia.
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Istnienie funduszy na profilaktykę i 1. Brak wystarczającej liczby atrakcyjnych
rozwiązywanie problemów narkomanii.
ofert pracy dla bezrobotnych.
2. Poprawne funkcjonowanie programu 2. Dziedziczenie bezrobocia i bezrobocie
alkoholowego i sieci placówek wsparcia
ukryte, nierejestrowane.
dla osób uzależnionych od środków 3. Funkcjonowanie zjawiska nielegalnego
odurzających.
zatrudnienia
3. Profesjonalna
kadra
służąca
rozwiązywaniu problemów społecznych.
4. Szeroka oferta spędzania wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży, realizacja nowych
obiektów sportowych
5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych.
6. Pozytywna współpraca Ośrodka Pomocy
Społecznej z innymi podmiotami pomocy
społecznej w zakresie pojawiających się
problemów społecznych.
7. Systematyczny
rozwój
gminnej
infrastruktury mogący być zachętą dla
potencjalnych inwestorów tworzących
nowe miejsca pracy.
8. Właściwe
środowiska
socjalnych.

rozpoznanie
potrzeb
przez
pracowników

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Stabilny dostęp do środków finansowych.

1. Częste zmiany w systemie prawnym.

2. Wzrastające znaczenie organizacji
pozarządowych w społeczeństwie.

2. Zbyt mała liczba pracowników socjalnych
w stosunku do pojawiających się potrzeb.

3. Realizacja szkolnych programów
profilaktycznych.

3. Zmiana systemu finansowania systemu
pomocy społecznej.

4. Dążność systemu pomocy społecznej w
kierunku standaryzacji.

4. Niekorzystne wskaźniki demograficzne
(zwiększenie liczby osób w podeszłym
wieku).

5. Bliskość dużego ośrodka miejskiego
(Poznań).
6. Zwiększenie poziomu wykształcenia w
społeczeństwie.
7. Programy celowe finansowane z systemu
Unii Europejskiej.

5. Brak ostatecznej ilości narzędzi w systemie
zatrudnienia, pozwalających na pokonanie
zjawiska bezrobocia.
6. Odpływ ludzi młodych ze wsi.
7. Zniechęcenie społeczne do systemu
publiczno-prawnego.

ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NA TERENIE GMINY
Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych określamy
instytucje znajdujące się na terenie gminy niezależnie od podmiotu prowadzącego, a
działające w obszarze polityki społecznej i rozwiązujące dane problemy. Są to zarówno
jednostki samorządowe, jak i niepubliczne (organizacje pozarządowe).
INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników
socjalnych. Jednostka realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, między
innymi koordynuje rozwiązywanie problemów społecznych w gminie.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zatrudnia specjalistów z zakresu pedagogiki i
psychologii umożliwiając dokładną diagnozę, za pomocą wystandaryzowanych narzędzi.
Świetlice socjoterapeutyczne w Kórniku, Kamionkach, Szczytnikach, Szczodrzykowie,
które są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi przez Gminę, zaś
wykonanie zadań powierzone jest Pełnomocnikowi Burmistrza d/s Rozwiązywania
Problemów Uzależnień i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Świetlice wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowej funkcji. Organizują zajęcia
profilaktyczno-terapeutyczne,

wypoczynki

letnie

i

zimowe,

wycieczki,

imprezy

okolicznościowe. Skupiają łącznie 260. uczestników.
Kluby młodzieżowe w Czmoniu, Konarskim, Radzewie organizowanie czasu wolnego
młodzieży.
Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Kórniku prowadzi działania w zakresie
profilaktyki uzależnień - tzn. informacyjne, konsultacyjne dla osób uzależnionych jak i ich
rodzin.
Diagnoza problemu narkomanii na terenie gminy Kórnik
Istotnym elementem jest diagnoza zjawiska narkomanii na tle zachodzących
procesów społecznych. Została ona dokonana w oparciu o wyniki badań ankietowych,
przeprowadzonych wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców. Kolejną metodą
badawczą w określeniu skali problemu narkomanii na terenie gminy Kórnik, była analiza
danych statystycznych, udostępnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku,
Komisariat Policji w Kórniku oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mosinie – Filia
w Kórniku oraz Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej.

Przeprowadzona diagnoza wskazuje na występowanie problemu narkomanii przede
wszystkim wśród osób w wieku 14 – 18 lat. Na tle innych problemów, narkomania nie
stanowi podstawowego, największego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania
mieszkańców naszej gminy. Kórniczanie za znaczący problem uznają bezrobocie oraz niski
status materialny. Problem narkomanii widzą przede wszystkim w obrębie uczniów
gimnazjum i szkoły średniej (82% ankietowanych). Świadczy o tym także analiza
dokumentacji policyjnej, z której wynika, że 60% przestępstw popełnionych przy użyciu
narkotyków popełnili nieletni. Na przestrzeni ostatniego roku na terenie gminy policja
ujawniła 10 osób które rozprowadzały narkotyki. Osiem zostało zatrzymanych za posiadanie
środków psychoaktywnych na własny użytek, w tym troje naszych mieszkańców zatrzymano
poza terenem naszej gminy. Odnotowano cztery

przypadki zatrzymania kierującego

pojazdem mechanicznym po użyciu narkotyków.
Poważnym problemem, według mieszkańców gminy, jest brak wiedzy dotyczącej
narkomanii. 54% spośród przebadanych osób dorosłych stwierdza, że nie posiada
dostatecznych informacji na temat środków odurzających. Według nich, taki stan rzeczy
skutkuje brakiem świadomości występowania tego problemu w ich najbliższym otoczeniu.
Zasób wiedzy młodzieży jest bardzo powierzchowny, ogranicza się do potocznych
stwierdzeń. Młodzi ludzie sięgają przede wszystkim po środki psychoaktywne, aby
zaimponować rówieśnikom. Wielu z nich stwierdza, że powodem sięgania po narkotyki jest
dobra zabawa lub ucieczka od problemu.
Podkreślić należy, że młodzież wskazuje na łatwość zdobycia narkotyków, a ich
cena jest porównywalna w skali kraju. Koszt jednorazowego upojenia oscyluje w granicach
kosztu upojenia alkoholowego. A niejednokrotnie jest od niego niższy. Miejscem, gdzie
można otrzymać narkotyki, według badanej młodzieży jest przede wszystkim szkoła. Inne
miejsca to dom dilera, pub czy dyskoteka.
W ciągu ostatniego roku na terenie gminy Kórnik 2 osoby podjęły terapię
uzależnienia od środków psychoaktywnych. Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
zgłosiły się 2 osoby w fazie eksperymentowania (wiek 14 – 17 lat). W powyższym zakresie
badane osoby dorosłe dostrzegają problem braku fachowej pomocy dotyczącej narkomanii.
Dzieci, według respondentów, po raz pierwszy o narkotykach dowiadują się
w wieku 11 lat. Wiedza ta pochodzi najczęściej od kolegów, z gazet lub z telewizji. Może to
wskazywać na brak rzetelnych informacji o środkach psychoaktywnych w ich najbliższym
otoczeniu.
Wnioski:
 podstawę profesjonalnych i skutecznych działań stanowi zwiększenie świadomości
występowania problemu narkomanii w najbliższym otoczeniu,

 istotnym elementem przeciwdziałania rozwojowi narkomanii na terenie gminy jest
zadbanie o właściwe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży,
 oferta punktu wsparcia powinna być poszerzona o działalność dotyczącą środków
odurzających
Cel główny:
Zmniejszenie występowania na terenie gminy Kórnik szeroko pojętego problemu
narkomanii.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, opóźnienie
inicjacji narkotykowej, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie programów
edukacyjnych, konkursów, olimpiad.
4. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii
poprzez

organizację

szkoleń,

wymianę

doświadczeń;

zwiększenie

ilości

kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.
5. Ułatwienie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy
społecznej, wspieranie zatrudnienia socjalnego.
Sposób realizacji:
I Podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach uzależnienia
DZIAŁANIE 1:
Zwiększenie działań profilaktycznych skierowanych do osób odpowiedzialnych za
wychowanie dzieci i młodzieży
Działania profilaktyczne w tym zakresie należy prowadzić poprzez:
-

upowszechnienie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, w których
można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach
życiowych (informator, ulotki, lokalna prasa);

-

prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w ramach
Punktu Konsultacyjnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

-

rozmowy motywacyjno-interwencyjne,

-

zbieranie informacji dotyczących zgłoszonych osób

-

diagnozowanie osób kierowanych na leczenie,

-

udzielanie wstępnej pomocy rodzinom osób uzależnionych,

-

współpraca z prawnikiem,

-

podejmowanie działań środowiskowych – wywiadów środowiskowych, socjalnych,
interwencji rodzinnych, współpracy z rodzinami w miejscu zamieszkania przez
pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników socjalnych,

-

dofinansowanie

szkoleń,

kursów

zwiększających

kompetencje

w

zakresie

przeciwdziałania narkomanii.
Wskaźnikiem skuteczności powyższego działania będzie
ilość udzielonych porad osobom z uzależnieniami,
ilość osób objętych pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej
- ilość dzieci uczęszczających do świetlic,
- ilość przeszkolonej kadry pedagogicznej,
- ilość osób objętych leczeniem.
Wykonawcy:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku,
- Policja,
- instytucje szkoleniowe,
- terapeuci,
- pedagodzy i psycholodzy,
- wychowawcy świetlic.
DZIAŁANIE 2:
Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla kadry pedagogicznej
Niezbędne jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć
z zakresu profilaktyki uzależnień. Działania w tym zakresie należy prowadzić poprzez:
- dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz innych osób prowadzących zajęcia
profilaktyczne na terenie szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawcych
(Dom Dziecka w Kórniku-Bninie).
Wskaźnikiem skuteczności powyższego działania będzie
-

liczba przeszkolonych nauczycieli i pedagogów w odniesieniu do lat poprzednich,

-

ilość przeprowadzonych zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
w odniesieniu do lat poprzednich.

Wykonawcy:
- instytucje szkoleniowe,
- pedagodzy szkolni,
- Policja,
- wychowawcy świetlic.

DZIAŁANIE 3:
Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i dzieci z zakresu skutków i odpowiedzialności
karnej związanej z problemem narkomanii
Działania profilaktyczne należy prowadzić poprzez:
-

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej
w zakresie profilaktyki I-rzędowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

-

zaplanowanie i zlecenie realizacji programów i zajęć informacyjno-edukacyjnych na
wszystkich poziomach szkół oraz ich monitorowanie i ewaluacja (dla dzieci,
młodzieży, rodziców).

Wskaźnikiem skuteczności powyższego działania będzie:
-

liczba osób uzależnionych i zażywających środki psychoaktywne;

-

liczba osób dokonujących przestępstw w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii,

-

liczba osób poddanych leczeniu.

Wykonawcy:
- Policja,
- Straż Miejska,
- pedagodzy i psycholodzy szkolni.
II Ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych
DZIAŁANIE 1:
Niwelowanie skutków negatywnego wpływu środowiska rodzinnego na rozwój dzieci
i młodzieży
W celu zminimalizowania problemu należy zdiagnozować rodziny, a następnie podjąć
działania profilaktyczne.
Wskaźnikiem skuteczności działania będzie określenie ilości rodzin patologicznych oraz
rodzajów patologii, a także ilość rodzin, którym udzielono pomocy w tym zakresie.
Wykonawcy:
- Ośrodek Pomoc Społecznej,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- dyrektorzy i pedagodzy szkolni,
kuratorzy sądowi.
DZIAŁANIE 2:
Zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych
Należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia handlu narkotykami poprzez:

-

prowadzenie

systematycznych

działań

organów

powołanych

do

zwalczania

przestępczości narkotykowej;
-

prowadzenie monitorowania miejsc handlu narkotykami przy wykorzystaniu
przewidzianych prawem metod prewencyjnych, z założeniem natychmiastowej reakcji
oraz konsekwencji w postępowaniu.

Wskaźnikiem skuteczności działania będzie porównanie danych statystycznych Policji
i Straży Miejskiej, jak również wyniki badań ankietowych w odniesieniu do poprzednich lat.
Wykonawcy:
-

Policja,
Straż Miejska,
pedagodzy szkolni.

DZIAŁANIE 3:
Ograniczenie dostępu do środków psychoaktywnych
Narkotykiem najczęściej pojawiającym się na terenie miasta i gminy Kórnik jest
marihuana. Aby ograniczyć dostęp, należy prowadzić szeroko pojęte działania w zakresie
wykrywania potencjalnych upraw konopii indyjskich, a także osób dystrybuujących środki
psychoaktywne.
Wskaźnik skuteczności działania stanowić będzie ilość ujawnionych upraw w porównaniu do
lat poprzednich oraz liczba zatrzymanych dealerów w odniesieniu do lat poprzednich.
Wykonawcy:
- Policja,
Straż Miejska.

III Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego
DZIAŁANIE 1:
Stworzenie warunków do bezpłatnego korzystania z zajęć w placówkach oświatowych i
sportowych
Brak zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jest jedną z przyczyn
okazjonalnego

zażywania

środków

psychoaktywnych,

jak

również

zwiększonej

przestępczości. W tym zakresie należy podjąć następujące działania:
-

prowadzenie istniejących świetlic terapeutycznych – nadzór, dbałość o poszerzenie
oferty proponowanych zajęć;

-

finansowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych przez przeszkoloną kadrę;

-

organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych
uzależnieniem.

Wskaźnik skuteczności działania stanowić będzie:

- liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic,
- liczba dzieci korzystających z wypoczynku letniego,
- liczba dzieci korzystających z pomocy pedagoga i psychologa.
Wykonawcy:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku,
- pedagodzy i psycholodzy szkolni,
- wychowawcy świetlic.
DZIAŁANIE 2:
Angażowanie społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych
W tym zakresie należy podjąć następujące działania:
-

współpraca z instytucjami sportowymi w celu umożliwienia bezpłatnego korzystania
z ich obiektów;

-

organizowanie różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym i sportowym;

-

podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się
pomocą psychologiczną, socjalną, prawną, profilaktyką, terapią na terenie Gminy
Kórnik;

-

realizowanie wspólnych projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży

Wskaźnikiem skuteczności działania będzie:
-

liczba bezpłatnych imprez kulturalnych i sportowych w odniesieniu do lat
poprzednich;

-

liczba

młodzieży

uczestniczącej

w

działaniach

organizacji

pozarządowych,

stowarzyszeniach, klubach sportowych oraz ilość imprez zorganizowanych przez te
organizacje w odniesieniu do lat poprzednich;
Wykonawcy:
-

instytucje kulturalne,
kluby sportowe,
instytucje oświatowe.

Zasady finansowania zadań programowych
Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2002 r .Nr.147, poz. 1231 z późn. zm.) środki na
realizację “Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2011 - 2015“
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
20.000 PLN
Środki pochodzące z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz U. Nr 179 poz.1485 z póź. zmianami) 10.000 PLN
Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak

