
                                                                                                                             

                                              UCHWAŁA    Nr XIII/59/2015                                                                

                                              Rady  Gminy  Polska  Cerekiew 

                                              z  dnia  26 listopada 2015 roku 

 

 

            

           

          w   sprawie   uchwalenia   Gminnego    Programu    Przeciwdziałania   Narkomanii 

          na   rok   2016 

 

                                         Na  podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  

         o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z  2015 r. poz. 1515), oraz  art.10  

         ust. 1,  3  i  4  ustawy  z   dnia  29   lipca   2005 r.  o   przeciwdziałaniu   narkomanii  

         (  tekst   jednolity:  Dz.  U.  z   2012 r.   poz.  124  z    późn.   zm. ¹ ),   Rada  Gminy   

         Polska  Cerekiew  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  Polska   Cerekiew. 

                                                                      

 

                                                                     §  3 

 

        Uchwała   wchodzi  w  życie  z  dniem 1 stycznia  2016  roku. 

      

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Kołeczko  

 

 

 

       

       _____________________ 
       ¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z  2015 r.  poz. 28,875 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Załącznik do uchwały  Nr XIII/59/2015   

                                                                                                                    Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  

                                                                                                                                z dnia 26.XI.2015 r. 

                                                                                                            

 

 

                      GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA 

                           NARKOMANII  NA  ROK 2016 

 

 

 

     WSTĘP 

 
     Narkomania  jest  zjawiskiem  ogólnoświatowym. Powstaje  na   podłożu   przeobrażeń  

      zachodzących   we   współczesnym   cywilizowanym   świecie  i  staje  się   poważnym  

      problemem   społecznym. Narkomania   powstaje   na  skutek  zanikania   tradycyjnych  

      więzi  społecznych,  zwłaszcza   rodzinnych. Zażywanie  narkotyków  wywołuje  wiele    

      różnych    problemów    rodzinnych,  szkolnych ,   prawnych,   a    także   zdrowotnych. 

      Jest  przyczyną  tragedii  wielu  młodych ludzi i ich  rodzin.   

      Stąd   też    podejmowane   są   wysiłki   zmierzające   do   zwalczania  i   zapobiegania  

      narkomanii.      

         

 

      I.  PODSTAWA   PRAWNA 

 

      Podstawą   prawną   działań   związanych   z    problemami   narkomanii   jest   ustawa 

      o   przeciwdziałaniu   narkomanii  z   dnia  29   lipca  2005 r.  ( tekst  jednolity:  Dz. U. 

      z  2012 r. poz.124 z  późn. zm.) oraz  Krajowy Program  Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

        
      

II. GŁÓWNE CELE  PROGRAMU 

 

1) Ograniczenie  dostępności i używania  narkotyków  wśród  dzieci i  młodzieży  oraz  

     związanych z tym problemów społecznych, 

 a)  prowadzenie    działań     profilaktycznych,    ze     szczególnym    uwzględnieniem 

      profilaktyki  szkolnej i  rodzinnej; 

 b)  podniesienie   poziomu  wiedzy  społeczeństwa  na  temat związany  z  używaniem 

      środków  psychoaktywnych  i  możliwości  zapobiegania  zjawisku,  

 c)  współdziałanie   merytoryczne   i   wspieranie  finansowe  instytucji,  stowarzyszeń  

      i  osób  fizycznych   realizujących   zadania   gminne  z   zakresu  przeciwdziałania  

      narkomanii, 

 d)  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  rehabilitacyjnej dla   

     osób  uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, poprzez:   

 a)  zwiększenie    zaangażowania    społeczności    lokalnych    w   zapobieganiu 

      używania środków psychoaktywnych, 

 b)  wspieranie   szkół   podstawowych  i  gimnazjalnych  w   rozwijaniu  działań  

      profilaktycznych,   w    szczególności    obejmujących    diagnozę   problemu 

      używania    narkotyków   i   realizacji   adekwatnego   do   potrzeb  programu  

      profilaktycznego,                

             c)  upowszechnienie   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: 

              a)  współudział    w   finansowaniu   działań    prowadzonych    przez   placówki  

                   odwykowe  i  inne   podmioty,  z  pomocy   których   korzystają  mieszkańcy 

                   gminy   Polska   Cerekiew, 

              b)  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, 

                   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  

                   opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez: 

               a) upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji  

                    zdrowia i profilaktyki narkomanii, 

               b) edukacja  społeczna  na temat  sytuacji i  czynników  ryzyka  oraz  sposobów 

                    zapobiegania  zagrożeniom narkotykowym, 

               c ) realizacja na terenie placówek oświatowych rekomendowanych  programów  

                    profilaktycznych, dla uczniów  oraz  warsztatów  dla  nauczycieli i rodziców, 

               d) finansowanie i  organizowanie konkursów, imprez  sportowo - rekreacyjnych   

                    pod hasłem „Stop Nałogom” promujących  alternatywne  spędzanie wolnego 

                    czasu bez uzależnień,.  

                e) inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne, sport i rekreację - stworzenie  

                    oferty zajęć pozalekcyjnych,  

                 f) kontynuacja   działalności   świetlicy   w   Polskiej   Cerekwi,   wyposażonej  

                    w   sprzęt  do  ćwiczeń  rehabilitacyjno-siłowych.                  

 

               4) Wspomaganie   działań   instytucji,   organizacji  pozarządowych  i  osób  

                    fizycznych, służących rozwiązywaniu  problemów  narkomanii, poprzez:  

                a) 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 

                    dotkniętym  ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym i  integrowanie  ze 

                    środowiskiem  lokalnym poprzez: 

                a) organizowanie   dzieciom  i  młodzieży  z   rodzin  dysfunkcyjnych   kolonii 

                     letnich  z  programem  profilaktycznym, 

                b) udział   w   kampaniach    edukacyjnych   uwzględniających    problematykę   

                     narkomanii  oraz  wszelkie formy uzależnień i przemocy. 

                c) podejmowanie  interwencji  prawno – administracyjnych   wobec  przemocy   

                     i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez używanie  

                      narkotyków.          

           

                    

                                   

            IV. ŹRÓDŁA   FINANSOWANIA   GMINNEGO   PROGRAMU 

                PRZECIWDZIAŁANIA   NARKOMANII 

 
           W  budżecie  gminy  wyodrębnione  są  środki  finansowe  uzyskane  z  opłat  za  

             korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.   

  

             Realizatorzy  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii :            

                                                                                                                                                                                                                 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 

 Policja 

 Nauczyciele  

 Osoby    przeszkolone    w   zakresie    spraw     związanych   z   profilaktyką  

      i  rozwiązywaniem   problemów  narkomanii. 

             

                           
                                           

                   

            .    

                                                                        

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 


