UCHWAŁA NR 180/XLVIII/2013
RADY GMINY OPATÓW
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013r,
poz.594) oraz art. 10, ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity z 2012r ,
poz.124z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Opatowie uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Opatów
mgr inż. Witold Łacny
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Załącznik do Uchwały Nr 180/XLVIII/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok
WSTĘP
Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu
przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się
poważnym problemem społecznym. Narkomania powstaje na skutek zanikania
tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji
wychowawczej rodziny i szkoły. Jest niepokojącym przejawem trudności
dojrzewania psychospołecznego a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi.
Zażywanie narkotyków wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych,
szkolnych, prawnych a także zdrowotnych. Jednym z nich jest wystąpienie tzw.
zespołu uzależnienia a także ostrych
i przewlekłych chorób, w tym zakażenia wirusem HIV.
Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin.
Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa.
Podstawą działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. z 2005r. Nr 179
poz.1484 oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest
ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania
ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności
informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o
szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności wychowawczej i
zapobiegawczej polegającej na :
- promocji zdrowego stylu życia,
- wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w
środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych,
- podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw
społecznych.
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ROZDZIAŁ I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Źródłem danych na temat rozpowszechniania i konsumpcji narkotyków są
badania ankietowe prowadzone w szkołach.
Używanie substancji psychoaktywnych badano, przedstawiając respondentom w
ankiecie listę środków z prośbą o zaznaczenie tych, których kiedykolwiek
używać.
Uzyskane dane pokazują odsetki uczniów w wieku 14-16 lat, którzy używali
chociaż raz w życiu poszczególnych substancji.
Z wyników badań ankietowych z zakresu problematyki narkotyków i
narkomanii wynika , tylko pięć osób odpowiedziało twierdząco, że kupiły lub
zażyły środek odurzający.
ROZDIAŁ II. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII określa
lokalną strategię w zakresie narkomanii i związanych z nią problemów.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej , gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w
szczególności:
działalność wychowawczą , edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych;
nadzór nad substancjami , których używanie może prowadzić do
narkomanii;
5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania , przetwarzania,
przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do
narkomanii;
6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie
może prowadzić do narkomanii.
1.
2.
3.
4.
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Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz
związanych z tym problemów, podniesienie świadomości społecznej Gminy
Opatów.
Program ten będzie realizowany w gminie Opatów poprzez profilaktykę
dotyczącą całej populacji dzieci i młodzieży mającą na celu:
1. opóźnienie inicjacji narkotykowej;
2. promocja zdrowego stylu życia;
3. diagnoza środowiska związana z problemem używania środków
odurzających; dostosowanie programów profilaktycznych do potrzeb
środowiska;
4. zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem
środków odurzających;

ROZDZIAŁ III .
ZADANIA
W
ZAKRESIE
PROFILAKTYKI
DOTYCZĄCEJ PROBLEMATYKI NARKOMANII

I

EDUKACJI

ZADANIA WŁASNE GMINY wynikające z art. 10 Ustawy o
Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku obejmują następujące
działania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2. udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , 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;
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4. wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób
fizycznych , służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5. wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców (edukacja
dorosłych);
6. wspomaganie działalności szkół w dziedzinie profilaktyki narkomanii;
7. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze
środowiskiem lokalnym.
Zadania te będą realizowane poprzez :
1. zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu
używania środków psychoaktywnych,
2. wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w
rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących
diagnozę problemu używania narkotyków i realizację adekwatnego do
potrzeb programu profilaktycznego,
3. dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży , programów stanowiących alternatywę
wobec używania narkotyków,
4. dofinansowanie
pozaszkolnych
programów
profilaktycznych
adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich
rodziców,
5. dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do
profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w szczególności dla
pedagogów, nauczycieli, wychowawców świetlic środowiskowych,
6. dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element
programów psychoprofilaktycznych,
7. prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów,
wystaw,
8. propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży,
9. podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości
zapobiegania zjawisku,
10.rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,
11.prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę
narkomanii, adresowanych do określonych grup docelowych,
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12.informowanie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną,
leczniczą i rehabilitacyjną, współpraca z organizacjami służącymi
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
13.współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów
narkomanii.
14.zlecenie opracowania diagnozy
wyspecjalizowaną instytucje.

zagrożeń

narkotykami,

przez

ROZDZIAŁ IV.. REALIZATORZY I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE.
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Gminna Biblioteka Publiczna
5. Powiatowa Komenda Policji w Kłobucku
6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność z
przeciwdziałania narkomanii.
7. Zespół interdyscyplinarny
8. Ośrodki Zdrowia

zakresu

ROZDZIAŁ V. FINANSOWANIE

Program jest adresowany do ogółu społeczeństwa Gminy Opatów
a przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w tym
młodzieży z grup ryzyka
Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, przy współpracy pedagogów szkolnych, nauczycieli
oraz wychowawców świetlic środowiskowych działających na terenie gminy.
Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z opłat
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatów na 2014 rok
przewidziano kwotę 5 tys. złotych na realizację zadań związanych z
przeciwdziałaniem narkomanii.
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