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Projekt

z dnia  1 lutego 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SPYTKOWICE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.), 

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na rok 2011 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega 
ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Spytkowice

z dnia .................... 2011 r.

Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2011 rok 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice określa lokalną strategię w zakresie 
profilaktyki, zapobiegania i minimalizacji szkód społecznych związanych z problemem narkomanii. Program 
przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 
2005 roku. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na Gminę obowiązek prowadzenia działań 
zmierzających do ograniczenia używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Narkomania stanowi 
wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, 
szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi 
problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, bezdomność. Mając na względzie 
prowadzenie efektywnej profilaktyki antynarkotykowej, jak również dotychczasowe doświadczenia w zakresie 
przeciwdziałania tymże zjawiskom na terenie gminy, wytyczono podstawowe cele i kierunki działania. Do 
realizacji tych zadań służy Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Podstawowe cele i kierunki działania: 

1)Podjęcie wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych działań mających na celu zapobieganie wszelkim 
uzależnieniom poprzez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim 
pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym. 

2)Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia narkomanią w celu 
wyeliminowania czynników prowadzących do uzależnienia. 

3)Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym 
dostarczaniu fachowej wiedzy nt. zagrożeń narkomanią i uwrażliwieniem na wczesne oznaki uzależnienia oraz 
informowanie o dostępnych formach pomocy. 

4)Uświadomienie społeczeństwu zasadności prowadzonych działań i przedsięwzięć edukacyjnych 
i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od narkotyków i środków odurzających. 

5)Podejmowanie działań mających na celu nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych 
instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych zmierzających do propagowania zdrowego stylu życia wolnego 
od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

6)Wypracowanie w społeczeństwie racjonalnych postaw wobec zjawiska narkomanii poprzez wdrażanie 
i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych. 

7)Pomoc społeczna osobom uzależnionym i zagrożonych uzależnieniem i rodzinom osób uzależnionych, 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym. 

8)Realizacja programów wczesnej interwencji, alternatywnych stylów bycia, wspieranie rozwoju osobistego 
i promocji zdrowia. 

9)Ograniczanie wśród dzieci i młodzieży “ucieczki” w subkulturę narkomańską poprzez angażowanie dzieci 
i młodzież w działalność twórczą, sportową, kulturalną i społeczną. 
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SPYTKOWICE NA 2011 
ROK 

 
LP TEMATY ZADANIA KOSZT RAZEM 

I. Zwiększanie 
dostępności 
pomocy 
terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych 
i zagrożonych 
uzależnieniem od 
narkotyków 

1. Udzielanie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom 
informacji w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej. 
2.Prowadzenie edukacji publicznej /zakup literatury, broszur, ulotek/ 
i organizowanie szkoleń przedstawicieli różnych zawodów i instytucji w dziedzinie 
przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie wczesnego rozpoznawania 
sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków. 
3.Wpieranie realizacji zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych bądź 
zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz członków ich rodzin. 

100 zł. 100 zł. 

II. Udzielanie pomocy 
rodzinom, w których 
występują problemy 
narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i 
prawnej 

1 . Podejmowanie działań w zakresie pomocy rodzinie, w której występują 
problemy narkomanii polegających na : 
a) pomocy dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem poprzez:
- informowanie o formach specjalistycznej pomocy 
psychologicznej i prawnej dzieciom i młodzieży
zażywającym narkotyki, 
- uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających 
z narkomanii, 
b) dokonywanie diagnozy sytuacji w rodzinach w zakresie ewentualnego 
wystąpienia problemu narkomani. 
2. Współpraca z Policją w zakresie zwiększenia skuteczności 
interwencji prawno-administracyjnych wobec zaburzeń funkcjonowania rodziny 
spowodowanych przez nadużywanie narkotyków. 

_______ _________ 

III. 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 socjoterapeutycznyc
h 

1.Wspieranie placówek oświatowych na terenie Gminy w rozwijaniu działań 
profilaktycznych obejmujących problematykę narkomanii kierowanych do dzieci 
i młodzieży: 
a ) Organizowanie w szkołach olimpiad, turniejów, konkursów: wiedzy, 
plastycznych o tematyce zagrożeń uzależnienia od narkotyków, 
b) Organizowanie w szkołach programów profilaktycznych, 
warsztatów oraz spektakli teatralnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 
c) Udział w lokalnych i ogólnopolskich w kampaniach edukacyjnych związanych 
z profilaktyką antynarkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych 
związanych z uzależnieniami, 
d)  Prowadzenie publicznych debat nt. narkomanii z udziałem przedstawicieli 
gminy, nauczycieli, Policji i rodziców. 
2.  Organizowanie i dofinansowanie poza szkolnych programów profilaktycznych 
prowadzonych w świetlicach środowiskowych, zajęć sportowych, adresowanych do 
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków oraz tworzenie właściwych warunków lokalowych oraz sprzętowych do 
prowadzenia tej działalności 
3.Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz 
form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie czynnego 
wypoczynku / wycieczki, festyny, biwaki itp./ 
4.  Nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz tworzenia warunków 
do prowadzenia efektywnych działań w tym zakresie
5.Realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców.
6.Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych 
programów profilaktycznych. 

200 zł. 

200 zł. 

500 zł. 

900 zł. 

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

1.Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami 
kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im wsparcia finansowego w zakresie 
prowadzonej działalności. 
2.Nawiązywanie współpracy ze służą zdrowia w zakresie pomocy merytorycznej 
dla lekarzy rodzinnych w zakresie istoty uzależnienia od narkotyków. 

__________ 
_________ 

V. Pomoc społeczna 
osobom uzależnionym 
i rodzinom osób 
uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem 

1.Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od 
narkotyków mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu 
pracy i zamieszkania. 
2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie 
podejmowania 

________ _________ 
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społecznym 
i integrowanie ze 
środowiskiem 
lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem 
pracy socjalnej 
i kontaktu socjalnego 

działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

    

RAZEM: 
  

1.000 zł. 1.000 zł. 


