Uchwała Nr XXX/210/09
Rady Gminy Teresin
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2005 r. Nr 179
poz. 1485 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
w gminie Teresin
na rok 2009

opracowała
Maria Wójcicka

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA GMINY TERESIN
NA ROK 2009
Narkomania to jeden z najbardziej bulwersujących opinię publiczną problemów
społecznych. Obcość kulturowa zjawiska, często dramatyczne konsekwencje brania
narkotyków, zagrożenie dzieci i młodzieży – to, jak się wydaje, główne przyczyny reakcji
społecznych, w których dominują lęk i odrzucenie.
Problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się on w sferze
zainteresowania różnych służb takich jak lecznictwo, oświata, pomoc społeczna, organy
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służby celne. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem
od innej strony.
Spośród różnych punktów widzenia, z jakich patrzeć można na to zjawisko
wybierzmy perspektywę zdrowia publicznego i traktujmy narkomanię jako problem
zdrowotny, silnie uwikłany w kontekst społeczny.
Minął już czas, kiedy kwestia zdrowia publicznego absorbowała tylko służby
medyczne. Teraz wiadomo, że o stanie zdrowia społeczeństwa decyduje nie tylko stan opieki
medycznej, ale walory otoczenia, styl życia, postawy.
Wyrazem takiego podejścia jest dzielenie odpowiedzialności na wszystkie niemal
resorty. Problem przeciwdziałania narkomanii wkomponowuje się w ten sposób myślenia.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005r. określa zadania własne gminy w tym
zakresie.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:
1. działalność profilaktyczną, edukacyjną, informacyjną
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.
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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.
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 narkotyków.
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.
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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;
- 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 - organizowane dla pedagogów,
psychologów, nauczycieli itp. - 1.000 zł
2. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego narkotyki -przemoc - 5.000 zł
3. organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 5.000 zł
4. prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych - 2.000 zł
5. zakup materiałów edukacyjnych - 2.000 zł

Łącznie wydatki na realizację programu: 15.000 zł
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