
UCHWAŁA NR XXVII/184/17
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz.446 ze zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 224 ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na rok 
2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/184/17

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 27 lutego 2017 r.

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII W GMINIE  DĄBROWA
NA  2017 ROK

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Dąbrowa zwany dalej ,,Programem'' 
opracowany został w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 224 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Dąbrowa, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób zajmujących się 
zawodowo problemem uzależnień.

I.       Główny cel Programu 

Podstawowym celem programu jest ograniczenie dostępności używania narkotyków oraz związanych 
z tym problemów, a także podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Dąbrowa na temat zagrożeń 
wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

II.       Cele szczegółowe

1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez ograniczenie dostępu do 
substancji narkotycznych przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych

3. Przekazywanie mieszkańcom Gminy informacji o instytucjach placówkach udzielających pomocy osobom 
uzależnionym i współuzależnionym.                              .

4. Dostarczenie podstawowych informacji nauczycielom, pedagogom szkolnym, rodzicom zainteresowanym 
tematem zagrożeń związanych z narkomanią.                       .

5. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od środków uzależniających.                        .

6. Zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

7. Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii.                   .

III.        Zadania do realizacji w 2017 roku

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci 
i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

1) Koordynacja oraz wspieranie działań w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktyki w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii i innych substancji psychoaktywnych.

2) Współorganizowanie oraz uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych.

3) Promowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

4) Wspieranie działań zwiększających społeczną świadomość problemu narkomanii poprzez: :

- rozszerzanie form, metod i miejsc edukacji antynarkotykowej,

- upowszechnianie na terenie Gminy Dąbrowa materiałów informacyjno – edukacyjnych w zakresie promocji 
zdrowia i profilaktyki narkomanii,

- promowanie pozytywnych społecznych postaw wzmacniających rolę rodziny,

- współpraca z lokalnymi mediami w zakresie promowania pozytywnych postaw,

- wspieranie edukacji rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych, w tym profilaktyki narkomanii,
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- propagowanie pozytywnych wzorców zachowań w tym umiejętności spędzania wolnego czasu      i radzenia 
sobie z problemami życia codziennego,

- współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
profilaktyki przeciwdziałania narkomanii,

- podejmowanie interwencji prawno- administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania 
rodziny powodowanych przez zażywanie środków psychoaktywnych,

- finansowanie lub dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii, adresowanych do 
członków.GKRPA,

- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracach zespołów 
interdyscyplinarnych pod kątem problemów z środkami psychoaktywnymi w rodzinach, w których 
występuje przemoc. .

2.  Zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób 
zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

1) Rozpowszechnianie wiedzy (plakaty, ulotki, broszury) o możliwości i procedurze administracyjno- prawnej 
kierowania osób uzależnionych na leczenie.

2) Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla 
członków rodzin w których występuje problem uzależnienia od narkotyków poprzez nawiązanie współpracy ze 
specjalistami.

3) Współpraca z placówkami leczenia odwykowego.

3.  Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1) Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych propagujących zdrowy styl życia, 
sołectw.

2) Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych m. in. poprzez kontrolę miejsc 
narażonych na działalność dealerów narkotykowych.

IV.       
     IV. Podmioty uczestniczące w realizacji Programu:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Punkt Konsultacyjny,

- Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Policja,

- przychodnie, poradnie i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej,

- placówki oświatowe,

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,

- kościoły,

- organizacje pozarządowe.

V.   Zasady finansowania programu 

Zadania wynikające z Programu realizowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Łączna kwota przeznaczona na realizację Programu w 2017 r. wynosi 5.000,00 zł.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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