UCHWAŁA NR XL/243/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2017 r.,
poz. 783, zm. poz. 60 i 1458.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poświętne, a także poprzez zamieszczenie jej treści
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Załącznik do Uchwały Nr XL/...../17
Rady Gminy Poświętne
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018 określa lokalną strategię w zakresie narkomanii
i związanych z nią problemów. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej.
Gmina Poświętne podejmuje działania mające na celu ograniczenie używania narkotyków oraz związanych
z tym problemów.
Rozdział I
Zadania własne gminy wynikające z art. 10 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca
2005 roku obejmują następujące działania:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 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 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 uzależnionymi rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
Rozdział II
Zadania te będą realizowane poprzez :
- zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych,
- prowadzenie konsultacji dla członków rodzin, w których występują problemy narkomanii,
- zwiększenie dostępności do pomocy prawnej,
- współpraca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemami narkomanii w tym
wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz rozwiązywania problemów
związanych z narkomanią, w tym stowarzyszeń i klubów sportowych,
- prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od
narkotyków i ich rodzinami,
- współpracę i wspieranie placówek oświatowych w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności
obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków i realizację adekwatnego do potrzeb programu
profilaktycznego,
- realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez organizowanych na terenie gminy,
- propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży,
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- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
uzależnień,
- prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii, adresowanych do
określonych grup docelowych, w tym we współpracy z Posterunkiem Policji w Drzewicy i Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego,
- informowanie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną dla
rodzin, w których występują problemy narkomani,
- współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem w zakresie oceny sytuacji
w rodzinach dotkniętych problemem używania substancji odurzających, udzielania pomocy rodzinom,
w których występuje problem uzależnienia od środków odurzających oraz z pracownikami socjalnymi
mającymi kontakt z osobami uzależnionymi i ich rodzinami,
- współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionymi ich rodzinom, dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, udzielanie pomocy polegającej na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie,
- zawarcie kontraktu z osobami ubiegającymi się o pomoc, określającego uprawnienia i zobowiązania stron
w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
osoby uzależnionej.
Rozdział III
Program jest adresowany do uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy Poświętne, a także do jej
mieszkańców. Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury,
Zespołu Szkół Samorządowych działających na terenie gminy.
Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Program w 2018 realizowany będzie według przedstawionych wydatków zawartych w budżecie gminy
w dziale 851, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii:
Zakup usług - 1600 zł.
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