UCHWAŁA NR XIX/91/2016
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2015 r., poz.1515, poz. 1890) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124, 2015 r. poz.28, poz. 875, poz.1893, poz.1916, poz.2014) Rada Gminy
Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/91/2015
Rady Gminy Nieborów
z dnia 29 lutego 2016 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok
I. Wprowadzenie:
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia
19 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124 z póź. zm.).
Gminny Program ma na celu nakreślenie kierunków profilaktyki narkomanii, które już występują oraz
zapobieganie powstawaniu nowych. Osoby i rodziny z problemem narkomanii w każdej społeczności
powiązane są z grupą szczególnego ryzyka i zagrożenia wykluczeniem społecznym.
W myśl art. 10 w/w ustawy prowadzenie działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii
należy do zadań własnych gminy. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nieborów
jest kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich. Wpisuje się również w realizację celów
polityki społecznej ujętej w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Krajowy
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 jest realizowany w następujących obszarach:
profilaktyka, leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych jak również ograniczenie podaży
oraz badania, monitoring, ewaluacja.
Organami i instytucjami odpowiedzialnymi za realizację w/w programu są organy administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na różnych poziomach. Program obejmuje swym
zasięgiem wiele grup docelowych. W części profilaktycznej jest to ogół społeczeństwa ale przede
wszystkim dzieci i młodzież.
1. Cel Programu
Ograniczenie dostępności używania narkotyków oraz związanych z tym problemów, a także podniesienie
świadomości mieszkańców gminy na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych
poprzez:
1) współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii;
2) promowanie zdrowego stylu życia bez narkotyków i innych używek;
3) monitorowanie problemów narkotykowych na terenie gminy;
4) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
II. Zadania programu i sposób ich realizacji:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem poprzez:
1) bieżące prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych, zagrożonych narkomanią i ich rodzin oraz
działań motywacyjnych do podjęcia terapii;
2) informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej oraz o skutkach uzależnienia od narkotyków i możliwości leczenia osób uzależnionych;
3) udział nauczycieli i pedagogów szkolnych w konferencjach, seminariach na temat profilaktyki uzależnień,
w tym od narkotyków.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej poprzez:
1) udostępnienie informacji o możliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej
i o placówkach leczniczych;
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2) zakup materiałów edukacyjnych;
3) współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie, z policją, sądami, kuratorami
sądowymi i pedagogami szkolnymi.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 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 opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
1) prowadzenie działalności profilaktycznej w stosunku do dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania
narkomanii(m.in.: konkursów, spektakli profilaktycznych i innych);
2) wspieranie działań promujących zdrowy styl życia;
3) prowadzenie przez pedagogów szkolnych akcji edukacyjnych i informacyjnych dla uczniów
i rodziców (wywiadówki profilaktyczne).
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji
rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez:

pozarządowych

i

osób

fizycznych,

służących

1) organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej
problemów narkotycznych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji;
2) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez:
1) udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków w formie:
a) udzielanie informacji o dostępnych specjalistycznych
w zakresie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych narkomanią,

placówkach

świadczących

pomoc

b) motywowanie do podjęcia leczenia,
c) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób
dotkniętych narkomanią;
2) pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki w formie:
a) informowania o pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki,
b) uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,
c) dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem
narkomanii,
d) udzielanie wsparcia rodzicom dzieci uzależnionych od narkotyków zgodnie z przepisami ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz. U. z 2015 r., poz. 163) w/w zadania realizować będzie
GOPS.
III. Monitoring i ewaluacja.
Monitorowanie stanu problemów narkotykowych na terenie Gminy Nieborów współpracy
z instytucjami przez:
1) zbieranie danych statystycznych w celu rozpoznania potrzeb populacji osób mających problemy
z uzależnieniem;
2) monitorowanie
i młodzieży.

potrzeb

i

skuteczności

działań

profilaktyczno-terapeutycznych

wśród

dzieci

IV. Realizacja Programu.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nieborowie przy współpracy z:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
psychoterapii uzależnień;
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2) Gminą Nieborów;
3) Komendą Powiatową Policji;
4) szkołami z terenu Gminy Nieborów;
5) niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu Gminy Nieborów.
V. Finansowanie.
1. Źródłem finansowania są środki finansowe z budżetu Gminy Nieborów pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki przeznaczone na realizacje zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu.
Gminy na rok 2016 w kwocie 10.000,00 zł w dz. 851 – ochrona zdrowia rozdz. 85153 – przeciwdziałanie
narkomanii.
VI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie.

Id: 1501D352-2C32-43F2-9546-8C0414CF9496. Podpisany

Strona 3

