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W odpowiedzi na pismo znak ZSS/500/2”7/2014/KT z dnia 14 listopada

2014 r. poniżej przedstawiam opis działań jakie podejmuje Województwo

Śląskie w zakresie przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych

przez dzieci i młodzież w regionie.

Realizowany przez Województwo Program przeciwdziałania narkomanii

w wojei”ództwie śląskim na kita 2011-2016 (Program) uwzględnia zarówno

rekomendacje ekspertów uczestniczących w procesie opracowywania

dokumentu, jak również zalecenia zawarte we właściwych dokumentach

programowych — regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Działania

podejmowane w ramach Programu opierają się na poniższych celach

operacyjnych:

1. wzmacnianie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania

problemów narkomanii na rzecz mieszkańców województwa śląskiego,

2. wzmacnianie procesu leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób

uzależnionych od narkotyków,

3. prowadzenie badań i monitoring problemów związanych z zażywaniem

substancji psychoaktywnych.

Województwo Śląskie wspiera samorządy gminne poprzez dofinansowanie

tworzenia oraz wzmocnienia potencjału placówek wsparcia dziennego

dla dzieci i młodzieży, uwarunkowane obowiązkowym zastosowaniem

profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (w tym alkoholu,
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narkotyków czy tzw. dopalaczy) lub/i socjoterapii w zajęciach

prowadzonych we wspartych placówkach.

Województwo współpracuje z organizacjami społecznymi realizującymi

działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii w regionie m.in. w zakresie:

— profilaktyki uzależnień adresowanej do osób zagrożonych narkomanią

oraz eksperymentujących ze środkami psychoaktywnyrni,

— prowadzenia socjoterapii,

— programów służących podniesieniu kompetencji wychowawczych

rodziców, promocji postaw abstynenckich i uświadamiających ryzyko

związane z używaniem środków psychoaktywnych (skierowanych

w szczególności do dzieci, młodzieży oraz rodziców),

— programów dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących

abstynencję,

— programów ograniczenia szkód zdrowotnych związanych z używaniem

narkotyków.

— programów dla rodzin osób używających i uzależnionych

od narkotyków,

— edukacji publicznej z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

narkomanii.

Ponadto, Samorząd Województwa corocznie wspiera modernizację bazy

materialnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących

zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa.

Istotnym zadaniem jest również współpraca interdyscyplinarna poprzez

tworzenie sieci partnerstw podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem

problemów uzależnień. Do przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie

należy współorganizowanie społecznych kampanii edukacyjnych

w partnerstwie z podmiotami działającymi w przedmiotowym obszarze,

zwłaszcza z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Wojewódzką Stacją

Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, samorządami lokalnymi

i organizacjami pozarządowymi. Wspólnie z Policją organizowana

jest kampania Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie,

uwzględniająca kwestię zagrożeń płynących z uczestnictwa w ruchu
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drogowym pod wpływem środków psychoaktywnych. Wspólnie z Komendą

Wojewódzką Policji i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

w Katowicach zorganizowano w bieżącym roku regionalną konferencję

szkoleniową pt. Relacje w rodzinie. Widzę, słyszę, rozwniem. Konferencja

była częścią Kampanii Społecznej w ramach projektu Profilaktyczny

program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu

i innych środków psychoaktywnych, współfinansowanego ze środków

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Odbiorcami konferencji byli

koordynatorzy i członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania

problemów uzależnień, nauczyciele, animatorzy pracy z dziećmi

i młodzieżą, pedagodzy, wychowawcy oraz koordynatorzy szkolni

i powiatowi programu ARS, czyli jak dbać o mi/ość?

Dodatkowo organizowane są różne formy doskonalenia zawodowego osób

zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,

w tym przedstawicieli samorządów gminnych, instytucji pomocy

społecznej, oświaty, Policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia,

organizacji pozarządowych. Działalność ta umożliwia poszerzenie wiedzy

na temat specyfiki, sposobów rozpoznawania uzależnienia

oraz ich konsekwencji. Jest również narzędziem doskonalenia umiejętności

pracy z osobą nadużywającą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych

oraz zjej rodziną, w tym w zakresie motywowania do zmiany,

poszukiwania miejsc i form pomocy.

W celu diagnozowania problemów związanych z zażywaniem środków

psychoaktywnych w regionie, prowadzone są badania (m.in. co cztery lata

Województwo bierze udział w europejskim programie badawczym

European School Suryey Project on Alkohol and Other Drugs — ESPAD

dotyczącym zachowań młodzieży trzecich klas gimnazjów oraz drugich klas

szkół ponadgimnazjalnych) oraz monitoring problemów związanych

z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Wśród działań

monitoringowych warto wymienić roczne raporty (zgodnie z art. 11

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii — tekst

jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) z wykonania Programu

Przeciwdziałania narkomanii w województwie ślqskim na lata 2011-2016,
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które zawierają przede wszystkim diagnozę problemu uzależnienia

od narkotyków, informacje na temat efektów realizacji Programu w danym

roku oraz rekomendacje dotyczące wyboru i sposobu realizacji zadań.

Raporty są przekazywane Sejmikowi Województwa Śląskiego

i udostępniane na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej Województwa Śląskiego. W trakcie prac nad sprawozdaniem

z wykonania Programu za rok 2014 przeprowadzona będzie analiza

zagadnień związanych z tematyką narkomanii i zażywania przez dzieci

i młodzież substancji psychoaktywnych. Rekomendacje w nim zapisane,

a wynikające z przeprowadzonej analizy, będą realizowane stosownie do

możliwości finansowych Samorządu Województwa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż według danych Komendy Wojewódzkiej

Policji w Katowicach (Sprawozdanie z zakresu rozpoznania

i projilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji

nieletnich oraz patologii społecznej w województwie Ślqskim w 2013 roku)

wśród młodzieży utrzymuje się zainteresowanie tzw. dopalaczami, których

zakupy dokonywane są m.in. za pośrednictwem stron internetowych

rejestrowanych poza granicami kraju, co ogranicza możliwości działań

organów ściągania.

Mając na uwadze powyższe, Województwo Śląskie dostrzega konieczność

kontynuacji dotychczasowej wielowymiarowej współpracy z podmiotami

realizującymi zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

uzależnień. Wyrażam nadzieję, iż synergia oddziaływań o charakterze

interdyscyplinarnym przyczyni się do zmniejszenia rozmiarów i skutków

używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w kraju,

w tym również w województwie śląskim.
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