UCHWALA Nr 196IXXXJ.l2017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z doia 8 grudoia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Gmionego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 roku, poz. 783, z p6in. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastt(puje:
§1
Uchwala sit( Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 2018 rok w brzmieniu
zalqcznika do niniejszej uchwaly.

§2
Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi.

§3
Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen urzt(du gminy, na stronie intemetowej
www.ugnowemiasto.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia.
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Zalqcznik
do uchwaly Nr

196IXXXJ2017
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii
w Gminie Nowe Miasto na 2018 rok
Wprowadzenie
Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 2018 rok, zwany dalej Programem
okresla cele i zadania gminy \vynikajqce z przepis6w ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 roku, poz. 783, z p6Zn. zm.).
Program sluzy stworzeniu warunk6w sprzyjajqcych zachowaniu zdrowia fizycznego
psychicznego mieszkanc6w gminy, ograniczaniu szk6d spolecznych i wlasciwemu
wychowaniu mlodego pokolenia a takZe podniesieniu swiadomosci spolecznej w zakresie
poznania negatywnych skutk6w uzaleznienia od narkotyk6w i substancji psychoaktywnych.
Uzaleznienie od narkotyk6w jest przejawem patologii spolecznej. Uzaleznienie od
narkotyk6w, to powazna choroba, na kt6rq moze zapasc kazda osoba eksperymentujqca
z przyjmowaniem r6Znego rodzaju srodk6w odurzajqcych. Narkomania w stosunkowo
kr6tkim czasie prowadzi do powaznych zmian psychicznych, degradacji spolecznej
z marginalizacjq i wykluczeniem spolecznym wlqcznie, CZysto staje siy przyczynq wejscia na
drogy przestypstwa. Produkcja narkotyk6w, ich dystrybucja, kradziez Iek6w w szpitalach,
popelnianie przestypstw w celu uzyskania srodk6w na narkotyki Sq nieodlqcznq stronq
uzalemienia. Bardzo czysto uzaleznienie i spowodowane nim zmiany w psychice Sq
nieodwracalne. Metody leczenia Sq zazwyczaj nieskuteczne. Zjawisko narkomanii obejmuje
coraz mlodsze osoby. Wykrywalnosc uzaleznienia we wczesnym stadium jest sporadyczna ze
wzglydu na wielosc stosowanych srodk6w i r6wnoczesny brak wiedzy u wychowawc6w
i opiekun6w. Wiele os6b jest zdania, ze skoro problem nie dotyczy ich samych lub kogos
z bezposredniego otoczenia, to tak naprawdy problem ten nie istnieje. Rodzice czysto Sq
przekonani, ze ich dzieci nie majq nic wsp61nego z narkotykami, bo narkotyzujq siy tylko
ludzie z marginesu. Niestety tak nie jest. W niekt6rych krygach panuje wrycz

moda na

okazjonalne zaZywanie narkotyk6w. Do pierwszych kontakt6w z narkotykami dochodzi
z reguly z ciekawosci bqdz niewiedzy. Zjawisko narkomanii w szczeg61ny spos6b dotyka
mlodziez a nawet dzieci, dlatego tez profilaktyka uzaleznienia od narkotyk6w jest waznym
zadaniem samorzqdu. Nie rna jedynego, skutecznego sposobu zapobiegania narkomanii.
Lepiej jednak zapobiegac niz leczyc i walczyc ze skutkami narkomanii.
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CELE PROGRAMU

1.
2.

3.

4.

Ograniczenie uzywania narkotykow i minimalizowanie skutkow ich uzywania.
Rozwijanie profilaktyki narkomanii poprzez promowanie i wdrai:anie prograrnow
edukacyjno-wychowawczych skierowanych do rodzicow i wychowawcow, maj<j.cych na
celu podniesienie kompetencji wychowawczych w kontekscie zagrozen zwiqzanych
z uzaleznieniem od srodkow odurzaj<j.cych i konsekwencji podejmowania zachowan
ryzykownych przez dzieci i mlodziez.
Poszerzanie wiedzy mlodych i doroslych mieszkancow gminy na temat szkodliwosci
uzywania narkotykow oraz dostypnych form pomocy dla osob uzaJeznionych i ich
rodzin w formie dzialan informacyjno-edukacyjnych.
Wspieranie i wspolfinansowanie altematywnych form spydzania czasu wolnego przez
dzieci i mlodziez, promuj<j.cych prozdrowotny i bezpieczny styl zycia.

ZADANIA 1 SPOSOBY ICH REALlZACJ1

I.

Zadanie

Zwiftkszenie dostftpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osob uzaleznionych od narkotykow i osob za2rozonych uzaleznieniem
Dzialania

Uwagi

Realizatorzy

l.

prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla os6b uzaleznio
nych i eksperymentuj~cych z narkotykami oraz podejmowanie dzialan motywuj~cych do podjycia terapii
(prowadzenie Punktu Konsultacyjnego);

2.

zapewnienie wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej
osobom i czlonkom ich rodzin po zakonczonej terapii;

3.

udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, kt6rych dzieci
maj~ problem z narkotykami, dopalaczami i innymi
substancjami psycho-aktywnymi;

4.

udzielanie informacji 0 mozliwosciach uzyskania
specjalistycznej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
osobom uzaleznionym;

11.

Zadanie

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Straz Gminna
Policja
Plac6wki oswiatowe
Sluzba zdrowia
UG Nowe Miasto
GKRPA w Nowym Miescie
iPunkt KonsultacJiny)
UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Sluzba zdrowia
UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Straz Gminna
Policja
Plac6wki oswiatowe
Sluzba zdrowia

Udzielanie pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom,
w ktorych wystftpujll problemy narkomanii
Realizatorzy

Dzialania
I.

prowadzenie poradnictwa w ramach Punktu
Konsultacyjnego;

UG Nowe Miasto
GKRPA w Nowym Miescie

2.

prowadzenie szkolen i warsztat6w oraz program6w
profilaktycznych skierowanych do wychowawc6w
i rodzic6w;

UG Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe

3

Uwagi

------ -- - - ------------

3.

prowadzenie dziatan informacyjnych w zakresie mozliwosci
otrzymania pomocy specjalistycznej i procedurze
kierowania na leczenie osob uzaleznionych;

III. Zadanie
I'

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Policja
Placowki oswiatowe
Stuzba zdrowia

Prowadzenie profilaktyczoej dzialaloosci informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie rozwhlzywaoia problemow oarkomanii,
w szczeeoloosci dla dzieci mlodzieiy
Realizatorzy

Dzialaoia
1.

organizowanie i ftnansowanie programow proftlaktycznych
dla dzieci, mtodziezy, nauczycieli i rodzicow,
realizowanych w placowkach oswiatowych;

UG Nowe Miasto
Placowki oswiatowe

2.

realizowanie warsztatow, stwarzaj~cych warunki do
nabywania umiejytnosci radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami zyciowymi i poprawiaj~cych funkcjonowanie
psycho-spoteczne dzieci i mtodziezy;

UG Nowe Miasto
Placowki oswiatowe

3.

wspotorganizowanie i wsp6tfinansowanie dziatan
promuj~cych zdrowy, aktywny i bezpieczny styl i:ycia,
wolny od narkotykow i innych substancji uzalezniaj~cych
poprzez rozwoj zorganizowanych zajyc pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, w tym:
- inicjowanie i organizowanie integracyjnych imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, mtodziezy
i dorostych,
- organizowanie innych form czynnego wypoczynku
z elementami profilaktyczno-edukacyjnymi: rajdy
i wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki, wyjazdy na
basen, imprezy integracyjne organizowane z okazji Dnia
Dziecka, Miydzynarodowego Dnia Zapobiegania
Narkomanii, Dnia Rodziny, itp.;

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Placowki oswiatowe
GOK Nowe Miasto
Policja
Stuzba zdrowia

4.

udziat w lokalnych i ogolnopolskich kampaniach
proftlaktycznych i akcjach edukacyjnych zwi~zanych
z zapobieganiem narkomanii, organizowanie pokazu
filmow, spektakli i koncertow, zakup lub wykonanie
materiatow informacyjno-edukacyjnych: plakaty, ulotki,
broszury, informatory, a takze zakup nagrod
w konkllrsach, podnosz~cych wiedzy 0 szkodliwosci
lIzalezn ien oraz nabywan ia umiejytnosci rozpoznawan ia
sytuacji stwarzaj~cych wys~pienie zagrozenia
uzaleznieniem;

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Placowki oswiatowe
GOK Nowe Miasto
Policja
Stuzba zdrowia

5.

dofinansowanie szkolen i kursow specjalistycznych dla
nauczycieli, pedagogow, psychologow, pracownikow
swietlic i pracownikow socjalnych w zakresie podnoszenia
umiejytnosci prowadzenia dziatan profilaktycznych wsrod
dzieci i mtodziei:y;

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Placowki oswiatowe

6.

organizowanie spotkan, szkolen, prelekcji 0 tematyce
profilaktyki i rozwi¥ywania problemow zwi~zanych
z narkomani~;
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UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Policja

Uwagi

7.

informowanie 0 dostypnosci usrug terapeutycznych
i rehabilitacyjnych dla os6b uzaleznionych i ich rodzin oraz
prowadzenie dzialan edukacyjnych 0 szkodliwosci
uzywania narkotyk6w;

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Policja
Sluzba zdrowia

8.

zakup i upowszechnianie materia16w informacyjnych
o problemach uzaleznienia od narkotyk6w, dopalaczy;

UG Nowe Miasto
GKRPA w Nowym Miescie

IV.

Zadanie

1

Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarz~dowych
r~zyczny~h, slu:i~cych rozwL~zywaniu problemow narkomanii

i osob

Dzialania

Realizatol"!Y

1.

wsp6lpraca z policj~ w organizowaniu akcji infonnacyjno
edukacyjnych podnosz~cych wiedzy w zakresie
kryminogennych skutk6w uzywania narkotyk6w;

UG Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Policja

2.

wsp61praca z policj~ w celu prowadzenia wsp61nych dzialan
profilaktycznych, wynikaj~cych z ustawy 0 przeciwdzia
laniu narkomanii, w tym monitorowanie miejsc szczeg61nie
narazonych na dzialalnosc dealer6w narkotykowych:
szkofy, place zabaw, obiekty sportowe itp.;

UG Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Policja
Straz Gminna

3.

wsp61praca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi,
sportowymi i oswiatowymi w zakresie zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i mlodziezy w spos6b bezpieczny
i wolny od ryzyka uzywania substancji psycho-aktywnych,
w tym r6wniez dofinansowanie tworzenia wlasciwych
warunk6w lokalowych oraz sprzytowych umozliwiaj~cych
prowadzenie tej dzialalnosci;

4.

i finansowanie szkolen z zakresu
problem6w narkomanii dla poszczeg61nych
grup zawodowych z terenu gminy: pracownik6w oswiaty,
policji , pomocy spolecznej, sluzby zdrowia i administracji
samorz~dowej ;

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Policja
Sruzba zdrowia

finansowanie program6w profilaktyczno-terapeutycznych,
realizowanych podczas zorganizowanych form wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dotkniytych lub
zagrozonych problemami uzaleznienia

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe

organizowan ie

rozwi~zywania

5.

Uwagi

UG Nowe Miasto
GOPS Nowe Miasto
Plac6wki oswiatowe
Policja
Stowarzyszen ia
Kluby sportowe
GOK Nowe Miasto

ZRODLA FINANSOWANIA
1. Srodki finansowe na realizacjy zadan wynikaj~cych z Programu pochodz~ z oplat za
2
korzystanie z zezwolen na sprzedai detaliczn~ napoj6w alkoholowych zgodnie z art. 18
ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 roku, poz. 487).
2. Szacunkowa wielkosc srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy Programu
w 2018 roku wynosi 5.000 z1.
3. Wydatki na realizacjy zadail wlasnych gminy wynikajqcych z ustawy 0 przeciwdzialaniu
narkomanii oraz niniejszego programu s~ ujyte w planie budzetu gminy na 2018 rok
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdzial 85153 - Zwalczanie narkomanii.

5

•

Postanowienia koncowe
Jednostk'l realizuj'lc,} Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii jest Urz'ld Gminy
w Nowym Midcie we wsp6lpracy z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, Straz'}
Gminn'l, policj'l, plac6wkami oswiatowymi i sluz.by zdrowia, gminnymi jednostkami
.
.
.
orgaOlzacYJnyml.

HARMONOGRAM WYDATKOW

Lp.

1.

2.

3.

4.

Planowane srodki
na realizacj~
zadania
w zl

Nazwa zadania

Zwiykszenie dostypnosci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzaleznionych od narkotyk6w i os6b
zagrozonych uzaleznieniem
Udzielanie pomocy psychospolecznej i
prawnej rodzinom, w kt6rych wystypuj'l
problemy narkomanii
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiqzywania problem6w
narkomanii, w szczeg61nosci dla dzieci
mlodziezy
Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji
pozarz'}dowych i os6b fizycznych,
sluz~cych rozwi(}Zywani u problem6w
narkomanii

Termin
realizacji

I - XII
1000,00

1000,00

I - XII

1500,00

I - XII

1500,00

I - Xli
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