UCHWAŁA NR VI/25/2015
RADY GMINY ROZPRZA
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz.379,
poz.1072) oraz art.10 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 124)
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w brzmieniu
ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gemel
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/25/2015
Rady Gminy Rozprza
z dnia 31 marca 2015 roku

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAłANIA
PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII
NA 2015
2015 ROK

Rozprza, marzec 2015
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ROZDZIAŁ I. WSTĘP
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok określa lokalną strategię
działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania narkotyków. Podstawę prawną działań określa ustawa z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Program zawiera zadania własne gminy wynikające z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i realizuje je poprzez odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb,
których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od używania środków uzależniających;
działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do narkotyków; leczenie,
rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określa zadania własne
gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Należą do nich w szczególności:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których
występują problemy narkomanii.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii powinien także obejmować kierunki działań
zaplanowane do realizacji dla samorządów w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii, które podporządkowane są realizacji celu ogólnego KPPN. Cel ogólny
realizowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego w trzech obszarach: profilaktyki,
leczenia i rehabilitacji oraz ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji oraz trzecim
tj. badaniach i monitoringu.
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ROZDZIAŁ II. CELE STRATEGICZNE I PRIORYTETY
Celami strategicznymi na 2015 rok są:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których
występują problemy narkomanii.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
ROZDZIAŁ III. ZADANIA DO REALIZACJI
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany przez Gminną
Komisję
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
w Rozprzy oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Rozprza ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Zadania do realizacji celów strategicznych Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
Cel 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Zadania do realizacji:
1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób
uzależnionych.
2. Udzielanie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących
z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii
ograniczenia szkód w związku z używaniem narkotyków.
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Cel 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
Zadania do realizacji:
1. Natychmiastowe i konsekwentne działania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wobec zgłoszonych osób potrzebujących leczenia
odwykowego.
2. Zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich
jej członków (dorosłych i dzieci) w Punkcie Konsultacyjnym w Rozprzy.
Cel
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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Zadania do realizacji:
1. Kontynuowanie współpracy ze szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy
Rozprza.
2. Realizowanie w szkołach programów oświatowych i edukacyjnych kształtujących
podstawy i umiejętności ważne dla zdrowia i życia.
3. Wspieranie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez rozrywkowych,
sportowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, konkursów plastycznych,
literackich propagujących zdrowy styl życia.
4. Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjnoedukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców.
5. Zakup, propagowanie i udostępnienie nowości wydawniczych o tematyce
uzależnień.
6. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców,
których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie
go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych.
7. Prenumerata lub zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji.
Cel 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Zadania do realizacji:
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku
publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych.
Cel 5. 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.
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Zadania do realizacji:
1. Monitorowanie potrzeb i wsparcie, w przypadku konieczności, w zakresie pomocy
społecznej 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.
ROZDZIAŁ IV. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA GMINNEGO
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

PROGRAMU

1. Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
będą środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych.
2. Powyższe środki gromadzone są w Budżecie Gminy Rozprza w dziale 85 – ochrona
zdrowia, w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii.
3. W 2015 roku na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 3 500,00 złotych.

Plan wydatków z odniesieniem do przyjętych zadań

Lp.

Nazwa zadania

1.

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
opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Inne zadania

2.

Wysokość środków
przeznaczonych
na realizację zadania
3 000,00 zł

500,00 zł
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