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Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie o zasięgu
zarówno globalnym jak i lokalnym. Szkody obserwowane w związku z tym zjawiskiem
dotyczą różnych aspektów życia społecznego.
Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowi ustawa z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr. 179 poz. 1485 z 2005 roku).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy do zadań własnych gminy należy
obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:
1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą
2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych
3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej.
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 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Środki do realizacji programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
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Realizacja programu -oparta na zadaniach określonych w ustawie.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
- dofinansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z
osobami uzależnionymi, współuzależnionymi (w tym z dziećmi) od narkomanów.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej;
- terapeutyczne i alternatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży (w tym finansowanie
zajęć, sprzętu itp.)
- wprowadzenie tematyki uzależnień od narkotyków do zakresu pracy Punktu
Informacyjno -Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich
rodzin.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży
- prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- prenumerata czasopism i zakup materiałów dydaktycznych (dla szkół, Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego i innych placówek wg potrzeb);
- współpraca z istniejącymi placówkami i instytucjami ( w tym organizacjami
pozarządowymi i środowiskami wzajemnej pomocy) mogącymi udzielić pomocy
osobom uzależnionym od narkotyków;
- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
terapeutycznej oraz umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli itp. wg potrzeb;
- prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy
związane z profilaktyką uzależnień od narkotyków.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:
- wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje;
- włączenie organizacji pozarządowych do wykonania zadań wynikających z
realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami działającymi
na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków;
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- zakup materiałów i pomocy oraz zatrudnienie osób niezbędnych do realizacji
zadań ujętych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewidywane wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii:
1. dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej
oraz umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych - organizowanie dla
pedagogów, psychologów, nauczycieli itp. - 1.000 zł
2. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego narkotyki -przemoc - 4.000 zł
3. organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 2.000 zł
4. prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych - 2.000 zł
5. zakup materiałów edukacyjnych - 1.000 zł

Łącznie wydatki na realizację programu: 10.000 zł
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