Konsultacje projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Zgierza na lata
2013-2015 były realizowane od dnia10 października do 10 listopada 2012 roku. Wszyscy
zainteresowani mogli zapoznać się z projektem dokumentu opublikowanym na stronie
internetowej miasta Zgierza (www.miasto.zgierz.pl), projekt dokumentu był również
wysyłany do jednostek i instytucji działających w obszarze profilaktyki narkomanii na terenie
miasta Zgierza. W sumie wysłano 112 ankiet konsultacyjnych wraz z projektem Programu,
otrzymano 20 odpowiedzi w tym 7 uwag.
W dniu 15 listopada 2012 r. zespół rozpatrywał uwagi zgłoszone w wyniku
konsultacji społecznych dotyczących Programu Przeciwdziałania Narkomani dla miasta
Zgierza. Wszystkie Państwa opinie zostały wnikliwie rozpatrzone, poniżej przedstawiamy
uwagi, jakie otrzymaliśmy od Państwa oraz stanowisko zespołu.
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Zgłoszone uwagi do programu:

Odpowiedź zespołu:

1. Zaproponowano adresowanie
działań profilaktycznych nie tylko
do klas III gimnazjalnych,
ale również do klas I
ponadgimnazjalnych.

Zespół uznaje uwagę za zasadną
i dokonuje stosownej zmiany zapisu
w dokumencie, podkreśla jednak,
że realizacja działań w szkołach
ponadgimnazjalnych wymaga
zaangażowania obu stron z uwagi
na to że organem prowadzącym
szkół ponadgimnazjalnych na terenie
miasta Zgierza jest Starostwo
Powiatowe.

2. 1. Kształtowanie dojrzałych postaw
w różnych sferach życia młodzieży.
Uzasadnienie - uzależnienie
to choroba emocji

Wykazane przez Państwa uwagi są
zawarte w szczegółowych
programach dla dzieci i młodzieży.

Końcowy zapis
w programie:

zajęcia profilaktyczne
dla młodzieży 1 klas
ponadgimnazjalnych

2. Profilaktyka zintegrowana .
Uzasadnienie- uwzględniająca
całościowo byt młodego człowieka.
3. Nauka konstruktywnego
radzenia sobie z sytuacjami
trudnymi
4. Prace na zasobach
5. Rozwój osobisty
6. Wzmocnienie sprawności
młodych ludzi
7. Praca nad samooceną
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3. 1.W programie projektu brakuje
działań profilaktycznych w zakresie
organizacji i zagospodarowania
wolnego czasu dzieci i młodzieży
na terenie miasta Zgierza.

Ad 1. Dopuszczamy możliwość
realizacji zajęć organizujących
wolny czas dla dzieci i młodzieży
po wstępnych propozycjach
(zebraniu potrzeb i oczekiwań
młodzieży), czego młodzież
oczekuje wynikłych w trakcie
debaty.

2. Nawiązać współpracę
z Powiatową Stacją
Epidemiologiczną – Działem
Promocji Zdrowia

Ad 2. Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zgierzu
po otrzymaniu projektu Programu
nie wykazała chęci do współpracy
jako instytucja wsparcia,
nie otrzymaliśmy również żadnej
opinii odnośnie przekazanego
projektu Programu PPN.

3. Wnosimy włączenie do składu
zespołu P. Annę Woźniak

Ad 3. Lista osób chętnych
do współdziałania jest otwarta,
każdy ma prawo dołączyć do prac
zespołu

4. 1.Warsztaty również dla szkół
podstawowych

Ad 1. Działania które realizują
szkoły w zakresie zdrowego stylu
życia postrzegania świata są
wystarczające na tym poziomie
i pośrednio nie trzeba już przekazu
odnośnie zagrożenia narkomanią
chronią dzieci przed patologizacją
i wchodzeniem w świat destrukcji.

2. Warsztaty dla klas I lub II klasy
gimnazjum

Ad 2. Zespół uznaje uwagę za
zasadną zgadza się na dopisanie
drugich lub pierwszych klas
gimnazjalnych.

3.Większy nacisk
na uświadamianie rodziców

Ad 3 W programie uwzględniono
również spotkania z rodzicami ,
zespół uznał iż są one wystarczające.

4.Ulotki nie przynoszą efektu
informacyjno-profilaktycznego

Ad 4. Zespół uznał uwagę
za niezasadną

zajęcia profilaktyczne
dla młodzieży
gimnazjalnej –
3 godziny lekcyjne
dla każdej 1 lub 2 klasy
gimnazjum zajęcia
rozłożone będą
od października
do kwietnia danego
roku szkolnego
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