UCHWAŁA NR III/27/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r.
poz.994 z późn. zm.), w związku z art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1030 z późn. zm) i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.2137) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz

Id: 730E6760-97C3-492D-89DE-2DF3C280D6B9. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały nr III/27/18
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 19 grudnia 2018 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na rok 2019

Wprowadzenie
Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych, w wyniku
czego może powstać uzależnienie. Narkomania jest zwykle wynikiem wielorazowego zażywania środka uzależniającego, czasem jednak w przypadku
niektórych narkotyków, rozwija się ona po jednorazowej dawce. Stale wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami. Bardzo zatrważające
jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, jak również obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami
uzależniającymi. Błędny pogląd, iż krótkotrwałe lub jednorazowe zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia
powoduje, iż wzrasta liczba osób uzależnionych.
Leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia to procesy długotrwałe. Efektywność leczenia
osób z grupy uzależnionych jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo wysokie. Ponadto narkomania niesie za sobą
wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc, bezdomność, hazard, alkoholizm.
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
(Dz.U. z 2016 r. poz.1492). Program jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pszczółki na lata 2007-2020.
2. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
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3. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy, w dziale 851 - ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.
4. W 2019 r. na wydatki związane z realizacją GPPN planuje się kwotę 13.000,00 zł.
5. Środki na realizację GPPN wchodzą do budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
6. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z GPPN zatwierdza Wójt.
7. Realizatorem GPPN jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
Gmina Pszczółki podejmuje następujące działania: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz wychowawczej, w
szczególności w stosunku do dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji wyspecjalizowanych
służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo
zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi. Poniższy program uwzględnia zagadnienia i zadania zawarte w Narodowym
Programie Zdrowia. Ujęte w programie zadania realizowane są przez pracowników GOPS, pracowników placówek oświatowych, a ich zakres i sposób
realizacji odpowiada lokalnym potrzebom środowiska, w zależności od skali zjawiska poszczególnych problemów występujących na terenie gminy
Pszczółki, jak również możliwości ich wykonania.

Szczegółowe zadania obejmują:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 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 pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania narkotyków.
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Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z poniżej wymienionymi instytucjami:
1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2. Urzędem Gminy w Pszczółkach
3. Placówkami oświatowymi
4. Policją
5. Służbą zdrowia
6. Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pszczółki
7. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki
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I. Cele i zadania Programu.
Cel główny:
Zapobieganie szkodom zdrowotnym i społecznym związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez mieszkańców gminy Pszczółki.
Cele szczegółowe:
1.Podjęcie działań mających na celu zapobiegania wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne,
a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
2.Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim
podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwianiem na wczesne oznaki uzależnienia, informowanie
o dostępnych formach pomocy.
3.Uświadomienie społeczeństwa co do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia
od środków odurzających i narkotyków.
4.Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez
wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych.
Efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych inicjatyw lokalnych odbywać się będzie w następujących obszarach:
Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Pszczółki, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania
problemów związanych z nadużywaniem narkotyków.
Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem narkotyków.
Profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy problemów związanych z nadużywaniem
narkotyków
Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem.
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Lp.
I.

II.

III.

Zadania
Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób zagrożonych
uzależnieniem
Udzielanie
rodzinom, w
których występują
problemy
narkomanii,
dotkniętych
ubóstwem i
wykluczeniem
społecznym
pomocy
psychospołecznej
i prawnej

Cele
Ograniczenie
szkód zdrowotnych
i społecznych

Ograniczenie
zaburzeń życia
rodzinnego, w tym
szkód zdrowotnych
i rozwojowych dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych
z rodzin dotkniętych
narkomanią

Sposoby realizacji
1. Prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień poradnictwa dla rodzin oraz
osób używających środki psychoaktywne.
2.Kierowanie osób realizujących zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na szkolenia, konferencje, sympozja i inne formy spotkań związanych z podnoszeniem
kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin oraz tworzących i realizujących profesjonalne programy profilaktyczne.
1. Prowadzenie dla mieszkańców gminy Pszczółki nieodpłatnych porad psychologicznych,
oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii.
2. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców poprzez dostarczanie
informacji w postaci ulotek/broszur o substancjach psychoaktywnych i uzależnieniu.
3. Prowadzenie pracy socjalnej związanej z rehabilitacją społeczną osób walczących
efektywnie z nałogiem.
4. Świadczenie pomocy osobom uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.
5. Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od
środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.
6. Zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób
uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP lub zwiększanie
dostępności do istniejących form wsparcia.

Osoby lub instytucje
odpowiedzialne za
realizację i nadzór
Pełnomocnik Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii

Pełnomocnik Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii

Wspomaganie działań
1. Wspieranie stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze swoim statutem zadania w obszarze
instytucji, organizacji
Poszerzenie oraz
profilaktyki rozwiązywania problemów narkomanii.
pozarządowych
urozmaicenie działań 2. Dofinansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych, spożywczych i materiałów
Pełnomocnik Wójta ds.
i osób fizycznych,
o charakterze
informacyjno-edukacyjnych, niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów
przeciwdziałania
służących
profilaktycznym
sportowych i innych imprez o tematyce ściśle powiązanej z problemem uzależnień,
narkomanii
rozwiązywaniu
profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia.
problemów
3. Wspieranie działań dla osób uzależnionych od narkotyków w zakresie reintegracji
narkomanii
społecznej i zawodowej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej.
4. Nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych
wynikających z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
- przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
- dokonywanie stałych seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność
dealerów narkotyków: szkoły, place zabaw dyskoteki itp.
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IV.

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

Zwiększenie
świadomości
wśród dzieci
i młodzieży nt.
zagrożeń
wynikających z
używania narkotyków
i innych substancji
uzależniających
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1. Organizowanie i prowadzenie w placówkach oświatowych i wychowawczych na terenie
gminy programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, warsztatów i
przedstawień profilaktycznych, przeprowadzanie konkursów z dziedziny przeciwdziałania Pełnomocnik Wójta ds.
przeciwdziałania
narkomanii, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki.
narkomanii
2. 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 NSP, a także z
pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do
uzależnienia.
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. Wspieranie organizacji lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl
życia wolny od nałogów oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja zajęć z elementami
programu profilaktycznego w okresie wakacyjnym.
7. 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,
8. Wdrażanie programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej 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.
9. Realizacja programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających
szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP,
obejmujące m. in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany
igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV, HCV itd.)
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii: Do zadań tych należą:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz
zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii,
- pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem oraz wykluczeniem
społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i
kontraktu socjalnego.
Realizacja ww. zadań jest prowadzona w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
uwzględniający założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii uchwala Rada Gminy wskazując jednostkę, przez którą będzie on
realizowany.
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