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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010r.

ROZDZIAŁ I
1.Postanowienia ogólne
----------------------------Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179,
poz.1485 ze zm.) umożliwia realizację działań profilaktycznych, jak i zaradczych na
szczeblu gminnym.
Ustawodawca wskazał zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- zwanego dalej „Programem,” jak i
środki na realizację tych zadań.
2. Cele Programu
---------------------Celem gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii jest konstruowanie i realizacja
lokalnych zasad polityki społecznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do
ograniczenia zażywania narkotyków, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw
ich nadużywania :
a/ podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
b/ upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
c/ wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne ( wspieranie
lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkół, organizacji pozarządowych).
3. Realizatorzy Programu
-------------------------------a/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
b/ Szkoły, kluby sportowe i inne instytucje, którym zlecane będą zadania Gminnego
4. Źródła finansowania
--------------------------Źródłem finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie są środki finansowe uzyskane
z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

II ROZDZIAŁ II
Zadania Programu
-------------------------------1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej, oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
skierowanej do dzieci i młodzieży poprzez :
a/ realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy( warsztaty, konkursy,
spektakle teatralne, koncerty),
b/uruchomienie działań wczesnej profilaktyki w szkole i środowisku, poprzez twórcze
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, również w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych( ferie, wakacje letnie ) poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych,
c/ szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę
narkomanii w szczególności dla : nauczycieli, pracowników GOPS, funkcjonariuszy Policji.
2.Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku:
a/ artykuły w prasie lokalnej na temat narkomanii ,skutkach używania środków
psychoaktywnych, oraz sposobu zapobiegania i leczenia uzależnienia,
b/ zakup literatury i materiałów edukacyjnych ( ulotki, broszury, plakaty, kasety) w celu
rozprowadzenia ich wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników NZOZ.

