Uchwala Nr XIX/105/2016
Rady Gminy Radzanow
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym / Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm./ w zwi^zku z art. 10 ust. 2 i 3 z dnia 29 lipca
2005 r. 0 przeciwdziataniu narkomanii /Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm ) Rada Gminy
Radzanow uchwala co nast^puje:
§1
Uchwala sis^ Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy
Radzanow stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Radzanow.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowi^zuj^c^ od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodaiczacy Rady Gminy
oma

osiorek

Zatqcznik
do uchwaly XIX/105/2016
Rady Gminy Radzanow
z dnia 28 grudnia 2016

GMINNY
PROGRAM
PRZECIWDZIA LANIA
NARKOMANII
NA 2017 ROK

RADZANOW

GRUDZIEN 2016

Postanowienia ogolne
Podstawa prawna dzialan zwi^zanych z zapobieganiem narkomanii.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224
ze zm.) stanowi, iz zadania z zakresu przeciwdzialania narkomanii realizuj^ organy
administracji rz^dowej i jednostek samorz^du terytorialnego w zakresie okreslonym w
ustawie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 - przeciwdziatanie narkomanii nalezy do zadan wtasnych
gminy i obejmuje:
1. zwi^kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i retiabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych i osob zagrozonych uzaleznieniem
2. udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy narkomanii pomocy prawnej i
psychospotecznej,
3. prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiazywania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i
mtodziezy w tym prowadzenie zaj^c sportowo-rekreacyjnych dla uczniow, a takze
dziatan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. wspomaganie dziatan instytucji, organizacji pozarz^dowych i osob fizycznych
stuz^cych rozwi^zywaniu problemow narkomanii.
5. pomoc spotecznq osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych dotkni^tych
ubostwem i wykluczeniem spotecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych
osob z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Realizacja wyzej wskazanych zadah prowadzona jest w postaci Gminnego programu
Przeciwdzialania Narkomanii, ktory uwzgl^dnia zadania okreslone w ustawie o
przeciwdziataniu narkomanii. Gminny Program zawiera dziatania na rok 2017.

Wprowadzenie
Problem narkomanii jest problemem spotecznym, dotykaj^cym wszystkich srodowisk,
cz^sto zwi^zanym z innym uzaleznieniem, w tym przede wszystkim z alkoholem.
W ostatnich latach wzrosto wsrod mtodych ludzi zainteresowanie wszelkimi srodkami
odurzaj^cymi, substancjami psychotropowymi i innymi srodkami ogolnie nazwanymi
narkotykami.
Zjawisko narkomanii nie jest problemem dominuj^cym na terenie Gminy Radzanow,
CO nie oznacza, ze nalezy go traktowac marginalnie. Substancje psychoaktywne nalezy do
szerokiej gamy substancji uzywanych przez mlodziez, obok papierosow i alkoholu, ktorych
nabywanie mozna podzielic na legalne i nielegalne w swietle prawa.
Najcz^stszym powodem si^gania po narkotyki jest ciekawosc.
Do uzywania
narkotykow dochodzi tez ze wzgl^dow towarzyskich; potrzeba zaistnienia w grupie czy
zaimponowania komus tub poszukiwanie „klucza dorostosci".
Zarowno inicjacji, jak i kontynuacji uzywania narkotykow sprzyja duza ilosc
niekontrolowanego przez dorostych wolnego czasu.

MaJ4c swiadomosc istniej^cych zagrozen, nalezy podj^c wszelkie dzialania, zwlaszcza
profilaktyczne, zmierzaj^ce do ograniczenia rozpowszechniania narkotykow.
Dla odwrocenia obecnego trendu potrzebna jest mobilizacja calego spoleczenstwa. Pahstwo
musi zaproponowac dtugoterminow^ strategic, ktora zredukuje niebezpieczenstwa zwi^zane
z zazywaniem dopalaczy. Jednostki samorz^du terytorialnego musz^ wyrazic ch^c
wspolpracy w opracowaniu i realizacj i takiej strategii.

Cele programu

^

1. Podniesienie poziomu wiedzy spoleczenstwa na temat problemow zwi^zanych
z uzywaniem srodkow odurzaj^cych i mozliwosci zapobiegania zjawisku oraz pozyskanie
akceptacji spolecznej dla zasadnosci prowadzenia kampanii w przedmiocie uzaleznienia
od narkotykow.
2. Systematyczne i rzetelne dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom
zainteresowanym tematem zagrozen zwi^zanych z narkomani^ i uwrazliwienie na
wczesne oznaki uzaleznienia oraz informowanie o dost^pnych formach pomocy.
3. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy narkomanii pomocy
psychospotecznej i prawnej oraz prowadzenie dziaialnosci informacyjnej.
4. Ulatwienie osobom uzaleznionym i ich rodzinom korzystania z roznych form pomocy
spolecznej oraz zatrudnienia socjalnego.
5. Stworzenie spqjnego systemu przeciwdzialania narkomanii poprzez nawi^zanie
mi^dzyinstytucjonalnej i merytorycznej wspolpracy roznych instytucji, stowarzyszeh oraz
organizacji spolecznych, zmierzaj^cego do zdrowego stylu zycia wolnego od narkotykow
i innych uzywek, szczegolnie wsrod dzieci i mlodziezy- wylonienie liderow lokalnych.

Zadania programu
^

1. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
uzaleznionych od narkotykow i osob zagrozonych uzaleznieniem .

osob

Sposob realizacji:
a) Wspolpracy z instytucjami i organizacjami udzielaj^cymi pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdzialania narkomanii;
b) Zapewnienie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom uzaleznionym, zagrozonym
uzaleznieniem oraz czlonkom ich rodzin;
c) Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Radzanowie do pracy z
osobami uzaleznionymi , wspoluzaleznionymi, nie radz^cymi sobie z trudnymi
sytuacjami zyciowymi, a takze do wspolpracy z palcowkami oswiatowymi na terenie
Gminy Radzanow , GOPS, Zespolem Interdyscyplinamym.
d) Rozpowszechnianie
materialow
informacyjno
- edukacyjnych
na
temat
przeciwdzialania narkomanii.
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2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy narkomanii, pomocy
psychospotecznej i prawnej.

Sposob realizacji
a) Szerokie upowszechnianie wiedzy o mozliwosciach i procedurze administracyjnoprawnej kierowania osob uzaleznionych na leczenie.
b) Prowadzenie
dziaialnosci
informacyjno-edukacyjnej
sluz^cej
upowszechnianiu
informacji o tematyce zjawisk patologii spolecznych i mozliwosci uzyskania pomocy;
c) Wspotpraca z Policj^ w sprawach zwi^zanych z przeciwdziataniem rozpowszechniania
narkotykow wsrod dzieci i mlodziezy jak rowniez w zakresie skutecznego reagowania w
przypadkach naruszania prawa i porz^dku publicznego;
d) Inne zadania wynikaj^ce w trakcie roku maj^ce wptyw na zwiykszenie dostypnosci
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od narkotykow.

3. Prowadzenie profilaktycznej dziaialnosci informacyjnej i edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiazywania problemow narkomanii w szczegolnosci
dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie zaj^c sportowo-rekreacyjnych dla
uczniow, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Sposob realizacjii
a) Wspieranie szkolnych
programow profilaktycznych w zakresie organizacji czasu
wolnego dzieci i mlodziezy, stanowiqcych alternatywy wobec uzywania narkotykow.
( festyny, konkursy, zawody sportowe, pikniki, kampanie lokalne) zwi^zanych z
profilaktyk^ uzaleznieh.
b) Edukacja publiczna w postaci ulotek i broszur na temat profilaktyki i rozwiazywania
problemow zwi^zanych z zazywaniem narkotykow i innych substancji o dziataniu
odurzaj^cym.
c) Tworzenie warunkow do powstawania altematywnych miejsc spedzania wolnego czasu
dla dzieci i mlodziezy (Dofinansowanie funkcjonowania swietlicy srodowiskowej dla
dzieci w GOK Radzanow i placowkach oswiatowych na terenie gminy).
d) Promocja zdrowego stylu zycia oraz udzial w
programach
profilaktycznych,
profilaktyczno - edukacyjnych i profilaktyczno-terapeutycznych.
e) Organizowanie spotkah z osobami mog^cymi dac swiadectwo swoich wlasnych
traumatycznych przezyc zwi^zanych z uzaleznieniem narkotykowym oraz ze znanymi
postaciami, ktorych stanowisko wobec uzywania narkotykow i innych uzywek jest
wywazone i racjonalne.
f) Inne zadania sluz^ce propagowaniu profilaktyki w zakresie rozwiazywania problemow
narkomanii, w szczegolnosci wsrod dzieci i mlodziezy, wynikle w trakcie roku.

4.Wspomaganie dziatan instytucji, organizacji pozarz^dowych i osob fizycznych,
sluz^cych rozwi^zywaniu problemow narkomanii.
a) Wspolpraca z instytucjami, organizacjami pozarzqdowymi osobami fizycznymi
podejmuj^cymi dzialania maj^ce na celu rozwi^zywanie problemow narkomanii.
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b) Wspieranie merytoryczne i finansowe instytucji prowadz^cych dzialalnosc profilaktyczn^
w zakresie profilaktyki uzaleznieri oraz przeciwdzialania narkomanii.
c) Wspolpraca z Policj^ w celu prowadzenia wspolnych dzialan profilaktycznych, poprzez
przeciwdzialanie rozprowadzaniu narkotykow wsrod dzieci i mlodziezy.

ZrodJa finansowania
Srodki na realizacj^ Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii pochodz^ zgodriie
z art. 18^ ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych. Dzial 851 - ochrona zdrowia, rozdziat
85153 - przeciwdzialanie
narkomanii.

Realizatorzy programu
1. Urz^d Gminy Radzanow - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych.
2. Gminny Zespoi Interdyscyplinamy w Radzanowie
2. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki.
3. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Radzanowie.
4. Komenda Powiatowa Policji w Mtawie - Posterunek Policji w Szrehsku.
5. Gminny Osrodek Kultury w Radzanowie.
6. Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Gajda - Med w Radzanowie.
7. Placowki oswiatowo - wychowawcze.
8. Wszystkie inne instytucje i osoby zaproszone do wspolpracy przy realizacji
programu

Radzanow, dnia 28 grudnia 2016 r.

ice^cv,Rady G m i n y
osiorek
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