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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 r.
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. opracowany został zgodnie z tresó cią
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r., zgodnie z załozż eniami Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, oraz zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia na lata 2016-2020. Program jest w só cisłej korelacji z Gminnym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemoó w Alkoholowych na 2018r.
I. Cele Programu
Cel głoó wny:

podniesienie poziomu wiedzy społeczenó stwa na temat problemoó w związanych z uzż ywaniem
só rodkoó w psychoaktywnych i mozż liwosó ciach zapobiegania temu zjawisku.
Cele szczegoó łowe:

zwiększenie profilaktycznej działalnosó ci informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodziezż y i
rodzicoó w poruszającej problematykę narkomanii,

zwiększenie wiedzy nt problemoó w uzalezż nienó wsó roó d grup zawodowych zaangazż owanych w
problematykę narkomanii,

ograniczenie uzż ywania narkotykoó w i dopalaczy i związanych z tym problemoó w społecznych,

ograniczenie zachowanó ryzykownych dzieci i młodziezż y,

kształtowanie postaw prozdrowotnych.
II. Zadania na rzecz
psychotropowych:

ograniczenia

stosowania

środków

odurzających

i

substancji

1. Diagnoza skali problemu narkomanii w gminie wśród dzieci, młodzieży, dorosłych.
Sposoó b realizacji:
 przeprowadzenie badanó ankietowych wsó roó d dzieci i młodziezż y w szkołach podstawowych i
gimnazjum oraz wsó roó d dorosłych mieszkanó coó w gminy badających zjawisko narkomanii,
wysunięcie wnioskoó w, opis zaistniałych tendencji,
 zebranie danych z Komisariatu Policji w Pieckach nt liczby osoó b zatrzymanych w związku z
przestępstwami popełnionymi z naruszeniem przepisoó w ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

2. Zwiększanie świadomości na temat środków odurzających:
2.1 Działania informacyjne i edukacyjne
 kształtowanie só wiadomosó ci zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodziezż y
szkolnej ze szczegoó lnym uwzględnieniem problematyki uzż ywania substancji psychoaktywnych
i ich negatywnych następstw.
 propagowanie działanó edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych w
szczegoó lnosó ci do dzieci, młodziezż y i rodzicoó w na temat zagrozż enó wynikających z uzż ywania
só rodkoó w odurzających, substancji psychotropowych

propagowanie działanó informacyjno-edukacyjnych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, w tym propagowanie ulotek, broszur.
 Opracowywanie i upowszechnianie programoó w edukacyjnych z problematyki przeciwdziałania
uzż ywaniu só rodkoó w odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji
psychoaktywnych.
 informowanie o formach pomocy dla osoó b zazż ywających narkotyki oraz ich rodzin,
 udzielanie pomocy psychologicznej/terapeutycznej dla osoó b stykających się z problemem
narkomanii.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej:
 udostępnienie informacji o mozż liwosó ciach korzystania z pomocy psychologicznej i prawnej,
 udostępnianie listy placoó wek leczenia osoó b uzalezż nionych od só rodkoó w odurzających, substancji
psychotropowych
 stworzenie i finansowanie działanó alternatywnych w stosunku do zachowanó powodujących
uzalezż nienie; w tym zaangazż owanie dzieci i młodziezż y w działalnosó có społeczną, sportową,
artystyczną,
 opracowanie materiałoó w informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
narkomanii,
 upowszechnienie wiedzy o mozż liwosó ciach i procedurze administracyjno - prawnej kierowania
osoó b uzalezż nionych na leczenie.
4. 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.









Sposoó b realizacji:
realizacja w szkołach gminy Piecki programoó w profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania
narkomanii rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii takich jak: "Przyjaciele
Zippiego", "Archipelag Skarboó w", "Fantastyczne Mozż liwosó ci",
rozpowszechnianie wsó roó d ucznioó w i rodzicoó w ulotek i broszur na temat konsekwencji
zazż ywania narkotykoó w i dopalaczy oraz instytucji, ktoó re udzielają pomocy w tym zakresie,
zorganizowanie warsztatoó w, spotkanó , prelekcji ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki
narkomanii dla ucznioó w i rodzicoó w,
realizacja programoó w profilaktyki dotyczącej HIV, HBV, HCV,
realizacja obozoó w oraz turnusoó w rehabilitacyjnych dla dzieci/młodziezż y zagrozż onych
wsparcie programoó w rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
takich jak: "Szkolna Interwencja Profilaktyczna", "Program Przeciwdziałania Młodziezż owej
Patologii Społecznej".
promowanie zdrowego stylu zż ycia wolnego od narkotykoó w i innych uzż ywek podczas lokalnych
imprez,
udział w lokalnych i ogoó lnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
narkotykową i rozwiązywanie problemoó w społecznych związanych z uzalezż nieniami.

5. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących

rozwiązywaniu problemów narkomanii:
 udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej na organizację programoó w profilaktycznych,
 udostępnianie pomieszczenó na organizacje spotkanó , pogadanek, itp. dotyczących problematyki
narkomanii,
 wspoó łpraca z instytucjami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi, kosó ciołami i
osobami fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii,
 wspoó łpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – stosowanie
wyznaczonych przez Biuro standardoó w realizacji działanó profilaktycznych oraz działanó z
zakresu pomocy osobom uzalezż nionym,
 realizacja szkolenó z zakresu problematyki narkomanii podnoszących kwalifikacje grup
zawodowych pracujących z osobami uzalezż nionymi,
 wspoó łpraca z Policją w celu prowadzenia wspoó lnych działanó profilaktycznych.
6. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.





udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej,
kierowanie osoó b do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Pieckach,
wspieranie programoó w reintegracji społecznej i zawodowej osoó b uzalezż nionych od só rodkoó w
odurzających, substancji psychotropowych i NSP,
zwiększanie oferty działanó zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osoó b
uzalezż nionych od só rodkoó w odurzających, substancji psychotropowych i NSP lub zwiększanie
dostępnosó ci do istniejących form wsparcia

III. Koordynacja realizacji programu, sposób monitorowania i sprawozdawczości.
1. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. jest koordynowana przez
Gminny Osó rodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
2. Zadania zawarte w programie będą realizowane we wspoó łpracy z instytucjami prowadzącymi
działalnosó có profilaktyczną, placoó wkami osó wiatowymi, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi.
3. Obsługę merytoryczną i administracyjną realizacji programu zapewnia Gminny Osó rodek Pomocy
Społecznej w Pieckach.
4. Kierownik Gminnego Osó rodka Pomocy Społecznej w imieniu Woó jta sporządza sprawozdanie z
wykonania programu w danym roku i efektoó w jego realizacji, ktoó re przedkłada Radzie Gminy do
dnia 31 marca roku następującego po roku, ktoó rego dotyczy raport.
IV. Przewidywane efekty realizacji Programu
1) diagnoza skali problemu narkomanii w gminie wsó roó d dzieci, młodziezż y i dorosłych,
2) wzrost poziomu wiedzy wsó roó d dzieci, młodziezż y i rodzicoó w na temat problemu narkomanii,
3) wzrost poziomu wiedzy u przedstawicieli instytucji i osoó b zajmujących się problematyką
narkomanii,
4) ograniczenie uzż ywania narkotykoó w i dopalaczy i związanych z tym problemoó w społecznych.
V.

Przewidywane skutki finansowe proponowanych rozwiązań

1. SŚ rodki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za wydawanie zezwolenó na sprzedazż i
podawanie napojoó w alkoholowych pobieranych przez gminę.
2. Przewidywany roczny budzż et na realizację programu wynosi 4.000,00 zł. Roczny preliminarz
wydatkoó w będzie załącznikiem do programu.
3. ZŚ roó dłem finansowania zadanó Programu mogą bycó roó wniezż dotacje celowe oraz só rodki
pozabudzż etowe, pozyskiwane z innych zó roó deł.
Załącznik

do Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 r.
Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

L. p.

Rodzaj kosztów

Koszt

1.

Materiały papiernicze

1.000,00 zł

2.

Usługi (m. in. szkoleniowe, poligraficzne, itp.)

3.000,00 zł
Razem

4.000,00 zł

