
UCHWAŁA NR 23/III/ 2018
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz 1000, poz.1349, poz.1432) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r., poz. 1030, poz.1490, poz.1669),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na 2019r. w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały stanowiący integralną cześć Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Irządze

Agata Cyganek
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Załącznik do uchwały Nr 23/III/2018

Rady Gminy Irządze

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Irządze na 2019 rok

Postanowienia  ogólne 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r.  
poz. 1030 z późn. zm.)  na  organach  administracji  rządowej  i jednostkach samorządu terytorialnego 
spoczywają zadania organizowania działań  związanych z rozwiązywaniem problemów narkomanii.

Zgodnie  z ustawą  przeciwdziałania narkomanii  realizuje się  przez odpowiednie  kształtowanie  polityki  
społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej  i zdrowotnej, w szczególności przez :

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  i zapobiegawczą

2) leczenie, rehabilitację i integrację  osób uzależnionych

3) ograniczenie szkód  zdrowotnych  i społecznych

Cele programu 

Celem ogólnym  programu jest  rozpoznanie rozmiaru  problemów  związanych  ze zjawiskiem 
narkomanii, podniesienie  świadomości  mieszkańców  gminy Irządze  o problemie narkomanii, oraz 
budowanie  wsparcia  dla działań  na rzecz zdrowia  publicznego.

Cele operacyjne programu 

1. Koordynowanie   i prowadzenie  profilaktycznej działalności  informacyjnej  i edukacyjnej.

2. Wspomaganie  działalności  szkół, instytucji  i stowarzyszeń  służącej rozwiązywaniu  problemów 
narkomanii.

3. Wdrożenie  profilaktyki  rodzinnej  skierowanej  do rodziców (  edukacja dorosłych )

4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób dotkniętych  problemem 
narkomanii

5. Zapewnienie  pomocy  psychologicznej  i prawnej dla  osób dotkniętych  problemem  narkomanii.

Na realizację  programu  przeznacza się kwotę  1.000,00 zł.

IV. Zadania do realizacji  i sposób  ich wykonania  przedstawia  poniższa tabela 

Lp. Cel do osiągnięcia Metody do realizacji
1. Zwiększenie dostępności  pomocy 

terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla osób 
zagrożonych  uzależnieniami

1.Identyfikacja, stałe uaktualnianie  i upowszechnienie  
danych na temat  rekomendowanych  programów  
profilaktycznych  oraz placówek  prowadzących  
działalność profilaktyczną  obejmującą  problematykę   
narkomanii

2. Uwzględnienie  problematyki  narkomanii  
w lokalnej strategii  rozwiązywania  problemów 
społecznych, w szczególności  w części dotyczącej  
diagnozy oraz planowanych działań  zapobiegawczych .

2. Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii  pomocy 
psychospołecznej  i prawnej

Udzielanie pomocy w punkcie konsultacyjnym osobom 
i rodzinom, u których wystąpił problem narkomanii 
poprzez informowanie o możliwościach korzystania 
z pomocy psychologicznej i prawnej

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności  
informacyjnej, edukacyjnej  oraz 
szkoleniowej  w zakresie  rozwiązywania  

1.Prowadzenie ankiet, sondaży  w szkole  na terenie  
gminy Irządze  celem oceny  stanu  zagrożenia  
problemami  narkomanii
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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

2.Rozpowszechnianie  i propagowanie  materiałów  
informacyjno – edukacyjnych  z zakresu narkomanii  
dla poszczególnych  grup odbiorców
- szkoła, ośrodek zdrowia
- w bibliotece
- podczas  organizowanych przez  OSP zawodów 
sportowych oraz  imprez  na terenie gminy.

3. Współudział w przeprowadzeniu  na terenie szkoły  
świetlic  programów  profilaktycznych,  spektakli  
teatralnych  dla dzieci  i młodzieży

4. Wspomaganie działań  instytucji, organizacji  
pozarządowych  i osób fizycznych, służących  
rozwiązywaniu  problemów narkomanii

1.Wspieranie szkoły i innych  placówek  w rozwijaniu  
działań  profilaktycznych  w szczególności  
obejmujących  diagnozę  problemu narkomanii  
i realizację  programów profilaktycznych

2. Wspieranie pozaszkolnych  programów 
profilaktycznych  adresowanych  do dzieci  i młodzieży  
zagrożonych  uzależnieniem  oraz         ich rodziców

3. Upowszechnienie  materiałów  informacyjno – 
edukacyjnych  dla animatorów  działań  
profilaktycznych

4. Wymiana  informacji  i doświadczeń  z instytucjami  
zaangażowanymi  w przeciwdziałanie  problemom 
narkomanii

5. Pomoc społeczna osobom  uzależnionym  
i rodzicom osób  uzależnionych  dotkniętym  
ubóstwem  i wykluczeniem  społecznym  
i integrowanie  ze środowiskiem  lokalnym 
tych osób  z wykorzystaniem  pracy socjalnej  
i kontraktu  socjalnego

1. Ścisłe współdziałanie  instytucji  i organizacji  
społecznych  ( szkoła, policja, kurator )

2. Stałe monitorowanie  problemów  związanych  
z narkomanią

V. Realizację  programu  powierza się  Urzędowi  Gminy Irządze.
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