
UCHWAŁA NR XLIV/311/18
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018- 
2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1030 ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 
2018-2020, 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 XLIV/311/18

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 27 września 2018 r.

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII
W  GMINIE  DĄBROWA  NA  LATA 2018-2020

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 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 2018 r., poz. 1030 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.). Program jest adresowany do mieszkańców Gminy 
Dąbrowa, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz osób zajmujących się zawodowo problemem 
uzależnień. Program opiera się na Krajowym  Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 
2020 i jest wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stworzenia warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia 
fizycznego i psychicznego mieszkańców Gminy Dąbrowa, właściwemu wychowaniu młodego pokolenia oraz 
zachowaniu ładu i porządku publicznego. Działania profilaktyczne zawarte w Gminnym Programie będą służyć 
przeciwdziałaniu problemom narkomanii oraz innym problemom jej towarzyszącym.

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 operacyjne Programu

1. Działania informacyjne i edukacyjne

- kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych 
następstw,

- prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, 
w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego 
stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia,

- upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych 
i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, 
substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżącą aktualizację 
baz danych i ich udostępnianie.

2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczących wczesnego  
rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej,

- prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów 
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 
psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek 
samorządu terytorialnego.

3. Profilaktyka uniwersalna, w tym:
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- upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej 
skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów 
profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji 
psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,

- upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 
rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 
sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

4. Profilaktyka selektywna, w tym:

- poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub 
o potwierdzonej skuteczności realizowanych m. in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające 
podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby),

- poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki 
selektywnej, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży 
ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób 
używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 
w sposób okazjonalny.

5. Profilaktyka wskazująca, w tym:

- poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do jednostek lub grup wysoce narażonych na 
czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych 
i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy, w tym w szczególności zalecanych w ramach 
Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

6. Ewaluacja zadań oraz aktualizacja i upowszechnianie standardów profilaktyki, w tym:

- upowszechnianie standardów jakości w zakresie profilaktyki narkomanii.

7. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna.

Zwiększenie dostępności do programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie 
i uzależnionych:

- wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 
psychoaktywnych, obejmujące m. in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne,

- wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, 
substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,

- zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od 
środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

III. Podmioty uczestniczące w realizacji Programu:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie,

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców Gminy,

- Kuratorzy sądowi,

- Kluby sportowe z terenu Gminy,- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Komisariat Policji w Niemodlinie,- Podmioty działające w ochronie zdrowia,

- Pedagodzy szkolni,

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,
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- Kościoły,

- Pracownicy Placówki Wsparcia Dziennego,

- Organizacje pozarządowe.

Gmina Dąbrowa dąży do przeciwdziałania narkomani poprzez realizację wymierzonych celów oraz 
kierunków działania zawartych w Programie, jednakże najlepsze efekty tych zamierzeń zapewni 
współpraca z szeregiem podmiotów działających na terenie Gminy, jak również z całą społecznością 
lokalną.

IV. Odbiorcy programu:

- Dzieci i młodzież z grupy ryzyka,

- Rodzice,

- Osoby mające kontakt z osobami wysokiego ryzyka (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy

socjalni, wychowawca podwórkowy itd.),

- Dorośli z grupy ryzyka.

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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