
Projekt

z dnia  21 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) 
oraz podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1030, poz. 1490 i poz. 1669) Rada  Gminy Cisek  uchwala, co  następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, będący załącznikiem do niniejszej   
uchwały, stanowiący część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Cisek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Cisek

z dnia....................2019 r.

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII  NA  LATA  2019-2021

I .Wstęp.

Podstawą  prawną  stworzenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii jest ustawa  z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz. 1669) oraz 
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Program ma na celu nakreślenie kierunków profilaktyki narkomanii, które już występują oraz 
zapobieganie powstawaniu nowych. Program tworzony jest  przy współpracy z Gminną  Komisją ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizację obu programów koordynuje 
pełnomocnik Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Zażywanie narkotyków dotyczy 
obecnie każdego. Narkotyki mogą być kupowane prawie wszędzie i dostęp do nich nie ogranicza się tylko 
do dużych aglomeracji. Problem ten pojawia się również w środowiskach wiejskich. Bezpośrednie kontakty 
i wyjazdy do krajów zachodnich sprawiły, że na rynku pojawiły się dość szybko narkotyki, zwłaszcza wśród 
młodzieży. Problemy jakie są związane z uzależnieniem to m.in. szkody zdrowotne u osób pijących 
i narkotyzujących się, degradacja psychiczna, zaburzenia w rozwoju psychicznym i społecznym, szkody 
moralne u członków rodzin osób uzależnionych, itp.

Istotą właściwej realizacji gminnego programu jest współpraca wielu podmiotów według zasady, iż każde 
zadanie powinno być realizowane przez ten podmiot, który w danym obszarze jest najbardziej kompetentny.

Do realizacji zadania zamierza się zapraszać przedstawicieli lecznictwa odwykowego, pedagogów 
i psychologów z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu, przedstawiciela 
Komendy Powiatowej Policji z wydziału ds. przestępczości nieletnich, dyrektorów i nauczycieli placówek 
oświatowych, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz rodziców.

II. Cele główne programu.

1. Ograniczenie dostępności i używania narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz związanych z tym 
problemów społecznych,

1) prowadzenie działań profilaktycznych, ze szczegółowym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej,

2) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat związany z używaniem środków psychoaktywnych 
i możliwości zapobiegania zjawisku,

3) współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych 
realizujących zadania gminne z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

4) promocja zdrowego stylu życia,

2. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji grup zawodowych mających styczność z osobami 
eksperymentującymi i uzależnionymi od narkotyków.

III. Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem, poprzez:

1) zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych,

2) wspieranie szkół podstawowych i gimnazjum w rozwijaniu działań profilaktycznych w szczególności 
obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków i realizacji adekwatnego do programu 
profilaktycznego,
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3) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych oraz używających 
narkotyków w sposób szkodliwy.

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej, 
poprzez:

1) współudział w finansowaniu działań prowadzonych przez placówki odwykowe i inne podmioty, z pomocy 
których korzystają mieszkańcy Gminy Cisek,

2) wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin, w których 
występuje problem uzależnień oraz przemocy,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz  dożywiania dzieci 
i młodzieży w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych:

1) upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii,

2) edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom 
narkotykowym,

3) realizacja na terenie placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktycznych,

4) organizowanie i finansowanie konkursów, imprez sportowo-rekreacyjnych promujących alternatywne 
spędzenie wolnego czasu bez uzależnień,

5) inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne, sport i rekreację,

4. Wspomaganie działań instytucji ,organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie 
podnoszenia świadomości dotyczącej problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym 
wspieranie wczesnej interwencji.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym poprzez:

1) organizowanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych kolonii letnich z programem 
profilaktycznym,

2) podejmowanie interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zdarzeń funkcjonowania 
rodziny, spowodowanych przez używanie narkotyków,

3) stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania własnych zainteresowań i spędzenia wolnego 
czasu bez alkoholu i narkotyków.

IV. Źródła   Finansowania   Gminnego  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Środki  uzyskane  z zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  na  terenie Gminy oraz z budżetu 
Gminy.

2. Realizatorzy  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

1) Gminna  Komisja  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych,

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

3) Policja,

4) Nauczyciele,

5) Osoby  przeszkolone  w zakresie  spraw  związanych  z profilaktyką i rozwiązywaniem   problemów  
narkomanii.
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