UCHWAŁA Nr IV/52/2011
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Świdwin na 2011 rok.
§ 2. 1. Wprowadzenie.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 opracowany
został zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca
2005r. oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Ustawa ta określa zadania dla organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego, w tym również dla samorządu gminnego jako zadania
własne oraz dla szkół wyższych, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek
organizacyjnych działających w dziedzinie ochrony zdrowia, jednostek
wojskowych i policji, klubów sportowych, zakładów poprawczych, aresztów
śledczych i zakładów karnych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych
centrów pomocy rodzinie, środków masowego przekazu.
W realizacji zadań z zakresu narkomanii mogą również uczestniczyć
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły i inne związki
wyznaniowe, medyczne samorządy zawodowe, rodziny osób uzależnionych oraz
grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.
Bardzo istotne w zapobieganiu narkomanii jest uświadomienie, jakie ryzyko
niesie za sobą sięgnięcie po narkotyk. Konieczna jest przede wszystkim skuteczna
profilaktyka, która dotyczy zapobiegania zidentyfikowanym i spodziewanym
zagrożeniom poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu niedopuszczenie
do negatywnie ocenianych przekształceń istniejącego stanu rzeczy. Zadania
w wymienionym zakresie samorząd gminny realizuje w postaci Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi merytoryczne
i organizacyjne ramy dla realizacji celów, ze szczególnym uwzględnieniem
wskazanych priorytetów i wynikających celów, będący integralną częścią
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
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Program Gminny jest programem rocznym, który będzie podlegać
ewaluacji, aby dokonać oceny dotychczasowych działań oraz podjąć dalsze
działania związane z wynikającymi w trakcie realizacji potrzebami
społeczeństwa.
2. Interesariusze Programu.
Beneficjenci
Partnerzy

Przeciwnicy

– uczniowie gminnych szkół, nauczyciele, rodzice, społeczność
gminna, osoby używające narkotyki.
– gminne Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół, Komenda
Powiatowa Policji w Świdwinie, Straż Gminna, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Poradnia Uzależnień.
– osoby używające narkotyki, dilerzy.

Realizatorem Programu jest Urząd Gminy Świdwin.
3. Cele Programu:
1)podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez
redukcję dostępności substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez
pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
2)dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym
tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne
oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
3)uświadamianie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych
kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i 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 programów profilaktycznych.
5)organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.
Rozdział II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych
uzależnieniem.
§3. 1. Upowszechnianie informacji o możliwościach korzystania
z profesjonalnej pomocy w zakresie problematyki narkotykowej.
2. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki
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i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych
substancji o działaniu odurzającym.
3. Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków
w Poradni Uzależnień w Świdwinie.
Rozdział III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
§ 4. 1. Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla
rodzin osób uzależnionych od narkotyków.
2. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych
substancji o działaniu odurzającym.
3. Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji
w
rodzinach dotkniętych problemem narkomanii i udzielanie wsparcia tym
rodzinom.
4. Szerokie upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwościach
i procedurze administracyjno – prawnej kierowania osób uzależnionych na
leczenie.

Rozdział IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii
§5. 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią w szkołach
i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie gminy.
2.wspieranie programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach.
3.prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.
4.udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z
profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych
związanych z uzależnieniami.
5.upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej –
plakaty, ulotki, informatory, książki.
6.promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek
oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
a) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
b) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy
i wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp.
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7. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez
organizowanych z okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych
Dni Zapobiegania Narkomanii i tym podobnych spotkań.

Rozdział V. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii,
udzielanie
pomocy
społecznej
osobom
uzależnionym i ich rodzinom
§6. 1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających
narkomanii, propagujących zdrowy styl życia.
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej organizacjom społecznym, których celem
jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie
profesjonalnej pomocy terapeutycznej, wspieranie organizacyjne i finansowe
instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia oraz
stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych do normalnego trybu życia.
3. Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.
Rozdział VI. Plan wydatków w roku 2011
L.p.

Nazwa zadania

Planowany koszt

1.

Wydatki na rzecz osób fizycznych

1000

2.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4610

3.

Prace zlecone

500

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

1400

5.

Zakup pozostałych usług

790

6.

Delegacje i szkolenia

300

Razem

8600

Rozdział VII. Postanowienia końcowe.
§ 7. Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość
środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
1. Spodziewane efekty realizacji programu.
Prowadzenie różnorodnych działań ma na celu:
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a) zwiększenie świadomości społecznej,
b) zapewnienie edukacji,
c) budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego,
mając na uwadze szkody wywołane przez narkotyki.

2. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są środki własne
Gminy pochodzące z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych określone w uchwale budżetowej:
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kaszuba
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