Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała
na 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia
2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2020 rok, który
stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stara Biała
z dnia....................2019 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY STARA BIAŁA
NA 2020 ROK

I. Wprowadzenie
Używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo
środków zastępczych, w wyniku czego może powstać uzależnienie od nich, to niewątpliwie jedne
z najpoważniejszych problemów społecznych współczesności, bowiem jest to problem społeczny
dotykający wszystkich środowisk.
W ostatnich latach w Polsce wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami
odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami.
Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności.
Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne,
zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków, w związku z powyższym opracowano
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, który określa zakres i formę realizacji
działań na terenie gminy. Program zawiera zadania określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019 r., poz. 852), Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 2020 oraz Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492),
które są kontynuacją działań podjętych w latach ubiegłych oraz będą realizowane w formach
dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych.
Realizatorem zadań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inne
podmioty działające w obszarze pomocy społecznej. Partnerami niniejszego Programu są:
1. Urząd Gminy Stara Biała;
2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu;
5. Jednostek oświatowych;
6. Komisariatu Policji;
7. Instytucje zaangażowane w działalność na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
II. Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Cele te dostosowane są do potrzeb lokalnych, sformułowano je, uwzględniając dotychczasowe
doświadczenia związane z realizacją Programu w latach ubiegłych. Głównym celem programu
jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie
różnorodnych działań prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała. Program ma na celu zapobieganie
powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem poprzez:
1. Wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży.
2. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli i pedagogów.
3. Upowszechnianie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o szkodliwości narkotyków
oraz możliwościach uzyskania wsparcia.
4. Organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
5. Wzmacnianie kompetencji zawodowych realizatorów gminnego Programu.
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6. Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność profilaktyczna
poprzez organizowanie różnorodnych form pracy edukacyjnej opiekuńczo-wychowawczej, aktywizującej,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz w rodzinach.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok określa ogólne założenia organizacyjne
i formy działania służące osiągnięciu powyższych celów.
III. Zadania i sposób realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku
Podejmowane działania profilaktyczne i naprawcze na terenie gminy z zakresu przeciwdziałania
narkomanii mają charakter długofalowy i różnorodny. Program określa działania w zakresie profilaktyki,
promocji zdrowia oraz minimalizacji szkód związanych z używaniem i nadużywaniem substancji
psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Stara Biała.
Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy
oraz zagrożonych uzależnieniem.

terapeutycznej

dla

osób

uzależnionych

od

narkotyków

Działania:
1. Świadczenie poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz prawnego dla mieszkańców,
finansowanie zatrudnienia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
(psycholog, terapeuta uzależnień, radca prawny).
2. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (np. broszury, ulotki) dla klientów punktu
konsultacyjnego, gabinetu psychologicznego oraz instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem
narkomanii.
Zadanie II
Udzielanie pomocy osobom z problemami narkomanii oraz ich rodzinom.
Działania:
1. Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami mogącymi zapewnić pomoc psychologiczną, terapeutyczną
i prawną.
2. Przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych, publicznych ośrodków
zamkniętych.
3. Praca socjalna realizowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej.
4. Pomoc w integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w tym organizowanie
dla rodzin zajęć, ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację
społeczną
Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Działania:
1. Realizowanie na terenie placówek oświatowych programów oraz spektakli profilaktycznych
dostosowanych do potrzeb konkretnej placówki.
2. Organizowanie warsztatów, pogadanek
profilaktycznych promujących zdrowy styl życia.

profilaktyczno-edukacyjnych,

wspieranie

przedsięwzięć

3. Wspieranie placówek oświatowych podczas podejmowanych działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców.
4. Angażowanie się w realizację ogólnopolskich oraz lokalnych kampanii tematycznych.
5. Edukacja publiczna w zakresie problematyki narkotykowej (zakup i rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy).
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6. Wspieranie edukacji osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez
zakup specjalistycznych publikacji i czasopism.
7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji dla osób realizujących zadania gminny, dotyczące
przeciwdziałania narkomanii, mechanizmów uzależnień oraz wczesnej interwencji.
Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii.
Działania:
1. Współpraca służąca przeciwdziałaniu problemom narkomanii poprzez wymianę informacji, konsultacje,
wspólne inicjatywy na rzecz profilaktyki, w szczególności na rzecz promocji i realizacji działań w tym
zakresie.
2. Udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym,
instytucjom i osobom fizycznym dla lokalnych inicjatyw w zakresie profilaktyk i przeciwdziałania problemom
narkomanii.
IV. Monitoring
Celem monitoringu, prowadzonego w czasie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii jest porównanie istniejącego stanu z założeniami programu, zarówno pod względem
wykorzystania środków finansowych, jak i uzyskanych rezultatów. Wójt Gminy sporządza raport
z wykonania Gminnego Programu i efektów jego realizacji, który przekłada Radzie Gminy Stara Biała
do dnia 31 marca 2021 r.
V. Finansowanie realizacji działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok
Na realizację działań związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 10.000 złotych. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Plan wydatków z odniesieniem do przyjętych zadań GPPN na 2020 rok
Treść zadania
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej w tym: zakup ulotek i broszur terapeutycznych, zakup
materiałów w ramach kampanii profilaktycznych.
Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem oraz członkom ich rodzin
poprzez: prowadzenie punktów konsultacyjnych i psychologicznych.
Prowadzenie profilaktycznych działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii poprzez: realizowanie programów, warsztatów, pogadanek profilaktycznych
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Podnoszenie kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii osób zaangażowanych
w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania narkomanii poprzez udział w szkoleniach.

VI. Postanowienie końcowe
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych
potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów narkotykowych uchwałami
Rady Gminy Stara Biała.
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Uzasadnienie
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852),
określa działania należące do zadań własnych gminy, których realizacja prowadzona jest w oparciu
o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalony przez Radę Gminy. Zadania, jakie nakłada
na gminę ustawodawca ujęte zostały w projekcie programu. W związku z powyższym uchwalenie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok jest niezbędne i zasadne.
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