UCHWAŁA Nr XXIV/174/12
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2013 – 2015.

Przeciwdziałania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art.10 ustawy z dnia 29 lipca
2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r Nr 179 poz.1485 z późn. zm.), Rada
Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Dąbrowa na lata 2013 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§3. Uchwała podlega podaniu
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.

do

publicznej

wiadomości

45. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

przez

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/174/12
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 listopada 2012 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2013 – 2015 dla Gminy Dąbrowa.
I. Wstęp
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Gminy
Dabrowa zwany dalej „Programem" opracowany został zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
póz. 124) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016 (Dz. U. z 2011
Nr 78, póz. 428). Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Dąbrowa , ze
szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz
osób zajmujących się zawodowo problemami uzależnień.
II. Główny cel Programu
Podstawowym celem programu jest ograniczenie dostępności używania
narkotyków oraz związanych z tym problemów, a także podniesienie świadomości
mieszkańców Gminy Dąbrowa na temat zagrożeń wynikających z używania substancji
psychoaktywnych.
III. Cele szczegółowe
1. Zwiększanie oferty pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych uzależnieniem od
narkotyków i ich rodzin.
2. Wzmacnianie świadomości różnych
grup społecznych i zawodowych
w zakresie rozpoznawania pierwszych symptomów uzależnienia od substancji
psychoaktywnych.
3. Przekazywanie mieszkańcom Gminy informacji o instytucjach placówkach
udzielających pomocy uzależnionym i współuzależnionym.
4. Zmniejszanie rozmiaru szkód społecznych i zdrowotnych spowodowanych
używaniem narkotyków.
5. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od środków uzależniających.
6. Zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.
7. Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania
narkomanii.
8. Podejmowanie działań w zakresie ograniczenia przestępczości narkotykowej.
9. Monitorowanie problemów narkotykowych na terenie Gminy.
IV. Zadania do realizacji w 2013 - 2015 roku
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej,
zapobiegawczej 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 w
świetlicach poprzez:
1) koordynację oraz wspieranie działań w zakresie realizacji szkolnych
programów profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych
substancji,
2) współorganizację oraz uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych,
3) promowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie
przeciwdziałania narkomanii (konkursy, spektakle teatralne, warsztaty, itp.),
4) wspieranie działań zwiększających społeczną świadomość problemu
narkomanii poprzez:
a) rozszerzanie form, metod i miejsc edukacji antynarkotykowej,
b) upowszechnianie na terenie Gminy materiałów informacyjno edukacyjnych dotyczących narkotyków w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii,
c) promowanie pozytywnych społecznych postaw wzmacniających rolę
rodziny,
d) współpracę z mediami lokalnymi w zakresie promowania pozytywnych
postaw,
e) wspieranie edukacji rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych,
w tym profilaktyki narkomanii,
5) realizację programów adresowanych do dzieci i młodzieży w formie zajęć
sportowo - rekreacyjnych,
6) propagowanie pozytywnych wzorów zachowań w tym umiejętności spędzania
wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia codziennego,
7) współpracę z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród
dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii,
8) podejmowanie interwencji prawno – administracyjnych wobec przemocy
i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych przez zażywanie
środków psychoaktywnych,
9) finansowanie lub dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii,
adresowanych do pracowników, w szczególności pomocy społecznej, policji,
wychowawców świetlic,
10)udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w pracach zespołów interdyscyplinarnych pod kątem problemów z środkami
psychoaktywnymi w rodzinach, w których występuje przemoc,
11)ponoszenie kosztów delegacji członków GKRPA związku z spotkaniami grup
roboczych zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy oraz szkoleń,
2. Zwiększanie dostępności pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych, ich
rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
1) poszerzanie oferty pomocy specjalistycznej,
2) wspieranie realizacji programów adresowanych do młodzieży używającej i
eksperymentującej z narkotykami,
3) wspieranie działalności punktu informacyjno - konsultacyjnego udzielającego
na terenie Gminy Dąbrowa porad w zakresie profilaktyki przeciwdziałania
narkomanii.

3. Wspomaganie działań minimalizujących konsekwencje społeczne i zdrowotne
uzależnienia od narkotyków poprzez:
1) promowanie i upowszechnianie informacji na temat placówek, instytucji
i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób uzależnionych i ich
rodzin.
V. Spodziewane efekty realizacji programu
− zwiększenie świadomości społecznej
− zbudowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mając na
uwadze szkody wywołane przez narkotyki.
VI. Realizatorzy Programu
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie.
2. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
3. Placówki oświatowo - wychowawcze:
a) szkoły,
b) świetlice,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy
6. Inne podmioty, którym zlecane są do realizacji zadania programu.
VII. Zasady finansowania programu
Źródłem finansowania działań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii są dochody Gminy Dąbrowa uzyskane z opłat za
zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

