Uchwała Nr XLVII/244/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Gminy Dziemiany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) Rada
Gminy w Dziemianach u c h w a l a, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/244/13
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30 grudnia 2013r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY DZIEMIANY
Realizacja Programu opiera się na następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)
Ustawa ta reguluje zagadnienia dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
oraz kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej
i zdrowotnej,
prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami
oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia szkód w związku z
używaniem narkotyków,
udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym
uzależnieniem przez specjalistę uzależnień,
pomoc socjalna dla osób kontynuujących leczenie,
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne
obejmujące problematykę narkomanii.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy

psychospołecznej i prawnej
prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie
rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód
zdrowotnych i społecznych,
udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej dla rodzin, w których występują problemy
narkomanii.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej i sporządzenie diagnozy
problemów narkomanii i zażywania narkotyków,
realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji na
temat szkodliwości używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych skierowanych do
młodzieży szkolnej oraz zakup materiałów edukacyjnych,
realizacje programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń
spowodowanych używaniem narkotyków dla nauczycieli, pracowników socjalnych i innych grup
zawodowych, a także dla rodziców,
prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych, seminariów z zakresu przeciwdziałania
narkomanii,
promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie
dyskotek, festynów i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej oraz
dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,
dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami i
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie edukacji publicznej, informacyjnej i
zdrowotnej na temat problemów zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
współpracę z policją w zakresie niebezpieczeństwa w związku z handlem, produkcją, przemytem
narkotyków.

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
współpracę samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
wspieranie i finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii podejmowanych i
realizowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe, bądź osoby fizyczne,
podejmowanie działań rozpoznawczych i interwencyjnych poprzez kontrolowanie miejsc
przebywania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób dotkniętym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego
inicjowanie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy
psychospołecznej i reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym,
świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w myśl art. 7 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Realizatorzy programów

1 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Pełnomocnikiem Wójta d/s
rozwiązywania problemów alkoholowych.
2 Ośrodek Pomocy Społecznej.
3 Szkoły.
4 Ośrodek Kultury.

