Druk 385
Uchwała Nr
/2013
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Rokietnica na
lata 2014-2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.)

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnicy na lata 20142016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wymieniony w § 1 uchwały program jest częścią Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Rokietnica
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014r.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr
/2013
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na
lata 2014-2016
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy zadania w
zakresie przeciwdziałania narkomanii. W celu ich realizacji musi powstać Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii przyjmowany w drodze uchwały Rady Gminy. Program ten stanowi
część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
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Załącznik
do Uchwały Nr
/2013
z dnia 25 listopada 2013r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ROKIETNICA
NA LATA 2014-2016

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii definiuje narkomanię jako stałe lub
okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji
psychotropowych albo środków zastępczych w wyniku czego może powstać lub powstało
uzależnienie od nich.
Narkomania powoduje wiele negatywnych zachowań i problemów społecznych.
Zakłada się, że 3 – 8 % populacji to osoby zagrożone uzależnieniem i problemami wynikającymi z
narkomanii, w tym 0,3 – 0,8 % to osoby uzależnione.
Często powodem uzależnienia jest między innymi ciekawość, naśladowanie dorosłych, zaburzenia
natury osobowościowo – emocjonalnej , problemy wynikające z dojrzewania. Stąd wynika szczególna
potrzeba objęcia działaniami profilaktycznymi dzieci i młodzieży. Z badań, na które powołują się
autorzy Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 wynika, że nastąpiła
stabilizacja lub nawet spadek używania narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Jednak znaczna część
młodzieży sięga po narkotyki. Dane wskazują, że 16% młodzieży w wieku 15-16 lat deklarowało
jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a 4% przyznało się do co najmniej jednorazowego
użycia amfetaminy. Aby dzieci i młodzież nie sięgały po narkotyki należy wdrażać działania
ukierunkowane na wzmacnianie systemu pozytywnych wartości u młodzieży i rodzin, w tym wartości
zdrowia, a także kształtowania umiejętności psychologicznych chroniących przed używaniem
narkotyków. W dążeniu do tak zakładanego celu konieczne jest wzmacnianie kompetencji
nauczycieli, szkolnych psychologów i pedagogów. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych
dotyczy również rodziców, którzy powinni posiadać wiedzę na temat skutków używania środków
odurzających, kierować się przekonaniami normatywnymi i wykazywać się postępowaniami
prozdrowotnymi. Rozwiązywanie problemów wynikających z narkomanii, to oprócz dostępu pomocy
terapeutycznej, działalności profilaktycznej, także zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób
używających narkotyków i ich rodzin jako zadanie jednostek pomocy społecznej.
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I.

Cele ogólne programu:
1. Przeciwdziałania problemom wynikającym z narkomanii.
2. Zapobiegania występowania narkomanii.

II. Cele szczegółowe programu :
Cel szczegółowy 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
Działania:
1. Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia w zakresie pomocy osobom uzależnionym i
zagrożonych uzależnieniem .
2. Współprace z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów narkomanii.
3. Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej rodzinom, w których występuje
problem narkomanii oraz problem przemocy
4. Upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych.
Realizatorzy:
- placówki służby zdrowia
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe

Cel szczegółowy 2
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności poprzez:
Działania:
1. Wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczych
jednostek organizacyjnych systemów oświaty oraz ich dofinansowanie.
2. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat szkodliwości substancji, których
używanie może doprowadzić do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach.
3. Promocja zdrowego stylu życia – udział w kampaniach profilaktycznych, dofinansowanie
konkursów, rajdów, festynów oraz innych imprez lokalnych.
4. Wdrażanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli, szkolnych psychologów i pedagogów w
zakresie konstruowania i realizowania szkolonych programów profilaktycznych.
5. Wspieranie programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców.
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Realizatorzy:
- placówki oświatowe
- placówki kultury
- policja
- Ośrodek Pomocy Społecznej

Cel szczegółowy 3
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii:
Działania:
1. Współpraca z organizacjami zajmującymi się problemami narkomanii
2. Współpraca i wspierania ruchów samopomocowych

Cel szczegółowy 4
Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Działania:
1. Pomoc finansowa i rzeczowa na zasadach i przeciwdziałaniu w ustawie z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej.
2. Wykorzystanie pracy socjalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych i rodzin osób uzależnionych i dążeniu do ich integrowania ze
środowiskiem.
Realizatorzy :
- Ośrodek Pomocy Społecznej
III.
Gminną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rokietnica jest Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rokietnicy.

