Sprawozdanie z realizacji zadań
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii skupione były wokół
profilaktyki pierwszorzędowej adresowanej do grupy niskiego ryzyka. Działaniami
prewencyjnym obejmował szerokie populacje. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele:
promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu
zachowań ryzykownych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania
zjawisku.
W roku 2009 na powyższe działania zaplanowano kwotę 36.700,00 zł. W ramach tych
środków uczniowie klas I – III szkół podstawowych uczestniczyli w spektaklu
profilaktycznym „Wiewiórki Majki dobre rady”, który to spektakl poświęcony był szeroko
pojętej problematyce bezpieczeństwa, przedstawionej na dwóch płaszczyznach:
niebezpieczeństw powstających w sferze kontaktu ze światem (przedmiotów, urządzeń oraz
miejsc), a także zagrożeń mogących wyniknąć z relacji dziecka z innym człowiekiem.
Wychowawcy klas otrzymali od organizatora spektaklu gotowe scenariusze lekcji
kontynuujące tematykę przedstawienia. Koszt spektaklu – 500,00 zł.
Dla uczniów szkół gimnazjalnych Teatr Profilaktyczny im. M. Kotańskiego z
Krakowa przygotował program profilaktyczno – wychowawczy „Ważne by uwierzyć w
dobro”, który inspirowany utworem „Ważne” słynnego hipp hopowego zespołu „Mezzo”
wyraźnie podkreślił sprzeciw wobec malkontenctwa, poczucia beznadziei, które często są
przyczyną przemocy, powodem sięgania po używki. Program wzbogacony został o prelekcję
pedagoga i policjanta specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy, przestępczości
narkotykowej. Nauczyciele otrzymali gotowe scenariusze lekcji wychowawczych
nawiązujących do treści programu. Cena programu – 1.300,00 zł.
Uzupełnieniem programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży było
multimedialne spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Sączowie pn. „Moje dziecko nie bierze”. Spotkanie to, zwane wywiadówką profilaktyczną,
dotyczyło przeciwdziałania narkomanii. Cena szkolenia – 900,00 zł.
W okresie wakacji dla 60 dzieci i młodzieży z rodzin nadużywających alkoholu i o
niskim statusie materialnym zorganizowano dwuturnusowe półkolonie: od 06.07.09 do

17.07.09; od 20.07.09 do 31.07.09. Zajęcia trwały od 9:00 do 16:00 z dwoma posiłkami:
śniadaniem i obiadem. Uczestnikom półkolonii zapewniono atrakcyjne spędzenie czasu
wolnego: wycieczki turystyczne, wyjazdy na basen, zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe,
plastyczne, ekologiczne, dyskoteki. W harmonogramie zajęć znalazły się również zajęcia
profilaktyczno – terapeutyczne. Koszt półkolonii – 33.688,20 zł.
Łącznie na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano 36.388,20 zł.

