UCHWAŁA NR VII/42/15
RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124; z 2015 r. poz.
28) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Maria Głowacka
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Załącznik do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 27 marca 2015 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Rozdział 1.
1. Postanowienia ogólne
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób realizacji przez Gminę Wola
Krzysztoporska zadań własnych zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
Ustawodawca wskazał cele i zadania, jakie mają być realizowane w postaci Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii – zwanego dalej „Programem”, jak i środki na realizację określonych
zadań.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest w swych założeniach spójny z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
2. Cele Programu
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest tworzenie i realizacja lokalnych
zasad polityki społecznej poprzez:
a) kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii służącej ograniczeniu aktualnych oraz
zapobieganiu nowych problemów narkomanii;
b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży;
c) rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększanie świadomości
mieszkańców naszej gminy na temat szkodliwych następstw sięgania po środki psychoaktywne
i uzależniające oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku;
d) prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród rodziców, opiekunów;
e) wzrost aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnych w działania profilaktyczne poprzez wspieranie
lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkół, organizacji pozarządowych.
3. Adresaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska, a w szczególności
następujące grupy osób:
· osoby uzależnione od narkotyków oraz zagrożone uzależnieniem od narkotyków,
· dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii ),
· rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób borykających się
z problemem narkomanii.
4. Realizatorzy Programu
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a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
c) Policja;
d) Szkoły Podstawowe, Gimnazja oraz inne instytucje, które realizują zadania wynikające z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
5. Źródła finansowania
Źródłem finansowania Gminnego Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 2000, 00 zł.
Rozdział 2.
Zadania programu:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
oraz zagrożonych uzależnieniem.
a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udziela się członkom rodzin, w których
występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;
b) stworzenie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem narkomanii możliwości korzystania
z porad psychologicznych;
c) współpraca z placówkami leczenia i terapii uzależnień w zakresie pozyskiwania informacji
dotyczących uzyskania pomocy terapeutycznej.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problem narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej.
a) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej dla członków
rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków poprzez kontynuację współpracy
z psychologiem, terapeutą;
b) współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą socjalną, prawną,
psychologiczną, medyczną;
c) informowanie zainteresowanych jednostek o możliwościach i procedurach administracyjno – prawnych
kierowania osób uzależnionych od narkotyków na leczenie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności skierowanej do dzieci
i młodzieży.
a) realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy (zajęcia, warsztaty, spektakle
teatralne, koncerty);
b) zakup literatury oraz materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, czasopisma, plakaty, płyty DVD)
dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią oraz rozpowszechnianie ich wśród uczniów,
nauczycieli, rodziców;
c) szkolenia mające na celu podniesienie i ujednolicenie wiedzy, kompetencji i umiejętności osób
realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla: nauczycieli,
pracowników GOPS, funkcjonariuszy Policji.
4. Wspomaganie działalności instytucji
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

stowarzyszeń

i osób

fizycznych,

służących

a) współpraca z organizacjami zajmującymi się problemem uzależnień;
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b) dofinansowywanie zakupów materiałów profilaktycznych i edukacyjnych organizacjom zajmującym
się problemami narkomanii;
c) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się statutowo
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnych tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
a) współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie świadczenia pomocy osobom uzależnionym
i ich rodzinom, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
b) wspomaganie działalności świetlic środowiskowych, których celem jest prowadzenie zajęć
o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym;
c) organizowanie obozów profilaktycznych, których celem jest prowadzenie zajęć o charakterze
profilaktycznym i wychowawczym;
d) wspieranie programów adaptacyjnych dla osób, które ukończyły terapię.

Id: 11737C35-648B-4B74-995E-298E6E71621C

Strona 3

