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Załącznik
do Uchwały Nr X/88/11
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 października 2011 r.
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 przygotowano w oparciu o Ustawę
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr179, poz 1485, ze zmianami);
2. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych;
3. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w Dziale 851 – ochrona zdrowia, w rozdziale 85153
– przeciwdziałanie narkomanii;
4. W 2012 r. na wydatki związane z realizacja GPPN planuje się kwotę 12.500,00.zł;
5. Środki na realizacje GPPN wchodzą do budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
6. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających
z GPPN zatwierdza Wójt Gminy.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Lp

Zadania

Sposoby realizacji

1.

I.

II.

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób
zagrożonych
uzależnieniem.

Udzielenie rodzinom w
których występują
problemy narkomanii
pomocy psychologicznej
i prawnej.

Osoby lub
instytucje
odpowiedzialne
za realizację
i nadzór

Zorganizowanie i prowadzenie
konsultacyjno
informacyjnego
dla
uzależnionych od narkotyków i ich rodzin;

punktu
osób

2.

Utworzenie i wspomaganie
wsparcia
dla
rodzin
od narkotyków.

funkcjonowania grup
osób
uzależnionych

3.

Organizowanie i finansowanie spotkań,
szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki
i
rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

4.

Zorganizowanie
i
sfinansowanie
specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i
rozwiązywanie problemów o podłożu narkotykowym dla
nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
pracowników świetlic i grup terapeutycznych,
psychologów, policjantów, pracowników pomocy
społecznej i służby zdrowia- niezbędnych do
prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z
dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

1. Dofinansowanie istniejących świetlic i punktów
terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a
w szczególności:
a) prowadzenie zajęć świetlicowych
b) realizacja w ramach zajęć świetlicowych, programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
c) zakup wyposażenia do funkcjonowania świetlic i grup
terapeutycznych, świetlicowych oraz materiałów do
realizacji programów terapeutycznych
d) pokrycie kosztów związanych z remontami
i eksploatacją pomieszczeń w których odbywają
się zajęcia świetlicowe
e) zatrudnienie pracowników do prowadzenia zajęć
f) zapewnienie przejazdów uczestnikom zajęć
terapeutycznych
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności
zorganizowanych form pomocy psychologicznej
i terapeutycznej dla członków tych rodzin a w
szczególności zatrudnienie: psychologa, terapeuty lub
innego specjalisty związanego z profilaktyka
problemową .

Pełnomocnik
Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii

Pełnomocnik Wójta
ds. przeciwdziałania
narkomanii

III.

Prowadzenie
profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć
sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych i edukacyjnych
dla uczniów, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych
programach opiekuńczowychowawczych i
socjoterapeutycznych

1. Organizowanie
i
prowadzenie
w
placówkach
oświatowych i wychowawczych na terenie gminy
programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży
oraz ich rodziców.
2. Udział w lokalnych i
ogólnopolskich kampaniach
edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych
z uzależnieniami.
3. Zakup, opracowanie i wydawanie materiałów
informacyjno - edukacyjnych oraz materiałów do
prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych
w placówkach oświatowych
i wychowawczych,
4. Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce
antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory.
5. Organizowanie/współorganizowanie
imprez,
akcji
w szkole, środowisku lokalnym w ramach współpracy
i integracji.
6. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu
wśród dzieci i młodzieży.
7. Zakup nagród
umożliwiających
i olimpiad.

oraz niezbędnych
przeprowadzenie

materiałów
konkursów

8. Prowadzenie
zajęć
sportowych,
rekreacyjnych,
edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
9. Zakup
artykułów
spożywczych
dla
uczestniczących w organizowanych zajęciach.

dzieci

10. Promowanie
zdrowego
stylu
życia
wolnego
od narkotyków i innych używek oraz rożnych form
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez
inicjowanie i organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
11. Organizowanie
atrakcyjnych
form
wypoczynku: rajdy i wycieczki, festyny;

czynnego

12. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu
informacji na temat
profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z zażywaniem narkotyków
i innych substancji działaniu odurzającym.
13. Organizowanie publicznych
debat o narkomanii
z udziałem przedstawicieli Gminy, nauczycieli,
rodziców.

Pełnomocnik
Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii

IV.

V.

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

Pomoc społeczna osobom
uzależnionym i rodzinom
osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i
integrowanie ze
środowiskiem lokalnym
tych osób z
wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu
socjalnego.

1. Wspieranie
działalności
stowarzyszeń
przeciwdziałających
narkomanii, propagujących
zdrowy styl życia.

Pełnomocnik
Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii

2. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia
wspólnych działań profilaktycznych
wynikających
z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
a)

Przeciwdziałanie
rozprowadzaniu
wśród dzieci i młodzieży

narkotyków

b)

dokonywanie stałych seryjnych kontroli miejsc
szczególnie narażonych na działalność dealerów
narkotyków: szkoły, place zabaw dyskoteki itp.

1. Prowadzenie pracy socjalnej związanej z
rehabilitacją społeczną osób walczących efektywnie
z nałogiem;

Pełnomocnik
Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii

2. Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i

GOPS

rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym zgodnie z zapisami
ustawy o pomocy społecznej.

