UCHWAŁA NR XXXVI/327/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przecław na lata 20182020
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2017 r.,
poz. 783, zm. poz. 60, 1458 i 2439.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przecław na lata 2018-2020 zwany
dalej „Programem Przeciwdziałania Narkomanii”.
§ 2. 1. Podstawę działań gminy określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii stanowią zadania
nałożone przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii oraz określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata
2016 -2020.
2. Program Przeciwdziałania Narkomanii
wpisuje się ponadto w działania wynikające ze Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Przecław na lata 2016-2022.
§ 3. 1. Celem głównym Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania narkotyków
i substancji psychoaktywnych (tkz. „dopalaczy”) oraz redukcja skutków społecznych i zdrowotnych związanych
z tym problemem.
2. Celami szczegółowymi Programu Przeciwdziałania Narkomanii są:
1) Zwiększenie dostępności i rodzajów świadczeń w zakresie leczenia narkomanii i niwelowania szkód
zdrowotnych będących skutkiem zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych;
2) Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, z zakresu szkodliwości
używania substancji psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania zjawisku uzależnienia;
3) Ograniczenie dostępności narkotyków i środków psychoaktywnych poprzez lepsze współdziałanie służb,
placówek edukacyjnych i leczniczych oraz osób indywidualnych;
4) Podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności osób zajmujących się problematyką i leczeniem
narkomanii;
5) Poszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego w Przecławiu o zakres zadań objętym niniejszym programem;
6) monitorowanie lokalnych zjawisk związanych z narkotykami i środkami psychoaktywnymi.
§ 4. Ustala się następujące zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Zadanie I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem:
1) Upowszechnianie informacji o instytucjach i placówkach, gdzie można skorzystać z pomocy psychologicznej
przez osoby zażywające środki odurzające i ich rodziny;
2) Informowanie osób zainteresowanych o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i uzyskaniu pomocy
specjalistycznej w tym zakresie;
3) Zapewnienie pomocy i niezbędnego do rozpoczęcia leczenia wsparcia finansowego osobom podejmującym
terapię w placówkach leczenia odwykowego w zakładach opieki zdrowotnej oraz specjalistycznych ośrodkach
leczniczych;
4) Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych o miejscach oraz sposobach pomocy osobom
dotkniętym problemem narkomanii.
2. Zadanie II. Udzielanie
psychospołecznej i prawnej:

rodzinom,

Id: CFAE97A1-42D3-414B-97A3-9C92EE6D3DE0. Uchwalony

w których

występują

problemy

narkomanii,

pomocy

Strona 1

1) Udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym poprzez rozszerzanie działalności punktu w zakresie poradnictwa
uzależnień od środków odurzających oraz umożliwiającą pierwszą interwencję w problemach narkotykowych;
2) Organizacja i prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków,
środków i psychoaktywnych oraz ich rodzin, w porozumieniu ze specjalistycznymi ośrodkami obejmującymi
swym zasięgiem działania Gminę Przecław;
3) Funkcjonowanie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych;
4) Współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przecławiu w zapewnieniu niezbędnej pomocy prawnej
i materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym z nałogu.
3. Zdanie III. 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:
1) Umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez
rozwój zainteresowań oraz wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu
z profilaktyką uzależnień;
2) Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
o podłożu narkotykowym dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców i psychologów –
niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą;
3) Organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie
gminy, profesjonalnych programów profilaktyczno- edukacyjno – informacyjnych o tematyce narkomanii ,
środków psychoaktywnych i HIV/AIDS dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców wraz z finansowaniem nagród
rzeczowych dla angażujących się uczestników jako elementu motywującego w podejmowanych
przedsięwzięciach profilaktycznych;
4) Dofinansowanie pobytu terapeutyczno – wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży uzależnionych i z grup
ryzyka na obozach ze specjalnym programem zajęć terapeutycznych bądź profilaktycznych;
5) Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych.
4. Zdanie IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów narkomanii:
1) Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej dla osób, instytucji i stowarzyszeń podejmujących działania na
rzecz rozwiązywania problemów narkomanii i profilaktyki z tego zakresu;
2) Współfinansowanie zdobywania odpowiednich kwalifikacji i doskonalenia dla osób realizujących zadania
obejmujące problematykę narkomanii, a w szczególności dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej,
placówek oświatowych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji i członków GKRPA w Przecławiu;
3) Dofinansowanie i wspieranie funkcjonowania placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
narkomanii.
5. Zadanie V. Pomoc społeczna 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:
1) Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych;
2) Pomoc rodzinom osób uzależnionych mających na celu reintegrację społeczną;
3) Wspieranie ruchów trzeźwościowych poprzez tworzenie bezpiecznych miejsc zdrowego stylu życia dla
narkomanów po zakończonej terapii.
§ 5. Ustala się, że Program Przeciwdziałania Narkomanii finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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§ 6. Realizację zadań ujętych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii koordynuje Wydział
Administrracyjno - Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przecławiu, a wykonywana będzie poprzez działalność
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, we współpracy z:
1) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przecławiu;
2) Placówkami działającymi w zakresie oświaty i kultury;
3) Organami Policji;
4) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mielcu;
5) instytucjami ochrony zdrowia, w szczególności prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie terapii
uzależnień;
6) innymi podmiotami lub osobami, których zakres działalności obejmuje profilaktykę lub rozwiązywanie
problemów narkomanii.
§ 7. Traci moc uchwała Nr III.35.2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przecław na lata 2015-2017.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Ochrony Środowiska.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przecławiu
Zenon Krawczyk
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