UCHWAŁA NR XLVI/267/2017
RADY GMINY TERESIN
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2017 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik
do uchwały nr XLVI/267/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 14 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
na rok 2018

opracowała
Maria Wójcicka

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację
działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał
zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii - zwanego dalej „Programem", jak i środki na
realizację tych zadań.
Źródłem finansowania są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych.
Ustawodawca, nakładając na jednostki samorządowe zadania, których realizacja narzuca
konieczność współpracy wszystkich środowisk w budowaniu spójnej strategii
przeciwdziałania narkomanii, określił problem jako wspólny dla wszystkich podmiotów
działających na szczeblu lokalnym.
Określone ustawowo zadanie wymaga od samorządu stworzenia, preliminowania
w budżecie i wdrożenia strategii opartej o stałe, wieloletnie, zabezpieczone finansowo
oddziaływania: informacyjne, edukacyjne, interwencyjne i terapeutyczne.
Jedną z niezbędnych form oddziaływań instytucjonalnych jest wdrażanie kompetentnych,
merytorycznie rekomendowanych programów profilaktycznych.
Profilaktyka jest budowaniem świadomości społecznej w kształtowaniu postaw woli
zmiany i zapobiegania zjawisku w perspektywie wieloletniej, a często pokoleniowej.
Zakłada konieczność stałej stymulacji przez władzę i środowiska opiniotwórcze, lokalnej
społeczności do uczestnictwa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju,
zaspakajania potrzeb materialnych i duchowych
Profilaktyka ma eliminować czynniki ryzyka zarówno w poszczególnej osobie, jak i w jej
otoczeniu społecznym oraz wzmacniać czynniki, zapewniające prawidłowy i bezpieczny
rozwój.
Według
obowiązującej
w
Polsce
Ustawy
o
przeciwdziałaniu
narkomanii:
narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków
odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego
może powstać lub powstało uzależnienie od nich;
Społeczność lokalna to optymalny, zarówno terytorialnie, jak i społecznie, obszar do
wdrażania procesów oddziaływań wzajemnych na rzecz mieszkańców, połączonych
wspólnotą interesów.
Tworzenie świadomości prozdrowotnej to najtańsza, najbardziej efektywna metoda
oddziaływań, przynosząca oczekiwane i wymierne rezultaty .

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.
2. udzielenie rodzinom, w których
psychospołecznej i prawnej.

występują

problemy

narkomanii

pomocy

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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

i

osób

- 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. - 2.000 zł
2. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego narkotyki -przemoc - 6.000 zł
3. organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 10.000 zł
4. prowadzenie zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych - 8.000 zł
5. zakup materiałów edukacyjnych - 6.000 zł

Łącznie wydatki na realizację programu: 32.000 zł

