UCHWAŁA NR XXIX/179/2017
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r poz.
446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2016 r poz.224 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje;
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok stanowiący załącznik Nr l do
niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się plan finansowy dla Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Mika

Id: HANTQ-ZWSHC-IWCNZ-ICNAE-NFWLB. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXIX/179/2017
Rady Gminy w Michałowie
z dnia 19.01.2017 roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY MICHAŁÓW NA ROK 2017

DLA

Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, które stanowi wyzwanie cywilizacyjne
o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma
wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia
społecznego. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowy Program Przeciwdziałania
Narkomanii.
Obecnie narkomania stanowi nie tylko problem dotyczący dzieci i młodzieży z biednych dzielnic
wielkich miast czy określonych grup młodzieży. Coraz bardziej masowe staje się zażywanie
narkotyków na dyskotekach, zastępowanie nimi alkoholu, aby dodać sobie energii, umożliwić
mobilizację organizmu do wysiłku fizycznego i umysłowego.
Głównym celem programu jest zapobieganie, ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z
tym problemów.

ZADANIA PROGRAMU
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
narkotyków
1. Udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia wstępne motywowanie do podjęcia
terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcjonalnych w celu wczesnego
rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia.
3. Finansowanie szkoleń:- dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, -dla osób pracujących z
dziećmi z rodzin-dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Narkomanii -dla nauczycieli, -innych osób zawodowych.
4. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii-z GOPS
w Michałowie, z pracownikami służby zdrowia, ze szkołami-pedagog szkolny i psycholog, ze
świetlicami środowiskowymi, z Radą Pedagogiczną w Szkołach Podstawowych
i Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną Grupą AA, Oddziałami Lecznictwa Odwykowego
w Morawicy w zakresie: informowania osób opuszczających Ośrodek
o szkodliwości i skutkach nadużywania narkotyków ,, nakłaniania osób uzależnionych do
podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu odwykowemu. Współpraca z Policją.
5. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób uzależnionych
od narkotyków i członków ich rodzin.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej
1. Współpraca ze Szkołami i GOPS oraz organizowanie dodatkowej opieki, pomocy
psychologiczno -pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy narkotykowe.
2. Współpraca ze świetlicami środowiskowymi, wiejskimi i szkolnymi:- użyczenie pomieszczeń i
sprzętu do prowadzenia działalności świetlic, -pokrywanie kosztów bieżącego utrzymania
pomieszczeń, organizowanie zajęć i wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
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rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych
1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach - alkoholizm i narkomania - problemy z
nich wynikające - dla uczniów, dla rodziców.
2. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz o tematyce antynarkotykowej dla
nauczycieli i uczniów szkół oraz członków Komisji.
3. Prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych i ulotek pomocnych przy
realizowaniu niniejszego programu.
4. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne - rozrywkowe o treściach związanych
z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży. Organizowanie spektakli teatralnych
w salach na terenie Gminy.
Realizacja działań wczesnej profilaktyki w szkołach i środowisku - zagospodarowanie
wolnego czasu poprzez organizowanie konkursów /z nagrodami/ o tematyce związanej
z uzależnieniami i profilaktyka uzależnień. Ekspozycja prac.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i dofinansowanie działań
związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu
i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. Współpraca z klubami sportowymi.
Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci
i młodzieży, poprzedzone kampaniami profilaktyczno - edukacyjnymi na tematy związane z
profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie. Promowanie
zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez organizowanie, finansowanie obozów i
kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią oraz wspieranie finansowe
miejsc do uprawiania sportu propagowanie życia w trzeźwości. Organizowanie przez Gminną
Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z pisarzami poruszającymi tematy uzależnień
zakup i udostępnianie wydawnictw związanych z profilaktyką uzależnień. Organizowanie i
finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie i na
imprezy kulturalne.
6. Organizowanie zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć sportowych Współpraca
z placówkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej i zapobiegawczej
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
7. Angażowanie dzieci i młodzieży do podejmowania i realizowania działań na rzecz
środowiska młodzieżowego i lokalnego.
8. Realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez organizowanych na terenie gminy.
9. Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych w zakresie niebezpieczeństwa związanego
z produkcją przemytem i zażywaniem narkotyków.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów narkomanii
Współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mająca na
celu wyłonienie osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielenie pomocy.
1. Wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii - na
podstawie umów, porozumień,
2. Wspieranie
działań stowarzyszeń i instytucji współdziałających w rozwiązywaniu
problemów narkomanii /LZS/
Zadania zawarte w powyższym programie realizowane będą przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zygmunt Mika
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Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/179/2017
Rady Gminy Michałów
z dnia 19 stycznia 2017 roku

PLAN Finansowy GMINNEGO PROGRAM U PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK
Lp

SPOSÓB REALIZACJI

ZADANIE

Plan w
złotych

Realizatorzy

1.Udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie
informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
2. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcjonalnych w celu wczesnego rozpoznania
sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia.

I

II

3. Finansowanie szkoleń:- dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, -dla osób pracujących z dziećmi z
Zwiększenie dostępności pomocy
rodzin-dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii -dla nauczycieli, terapeutycznej dla
innych osób zawodowych.
osób uzależnionych od narkotyków.
4. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii-z GOPS w Michałowie, z
pracownikami służby zdrowia, ze szkołami - pedagog szkolny i psycholog, ze świetlicami środowiskowymi, z Radą
Pedagogiczną w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną, Grupą AA, Oddziałami
Lecznictwa Odwykowego w Morawicy w zakresie : informowania osób opuszczających Ośrodek o szkodliwości i
skutkach nadużywania narkotyków, nakłaniania osób uzależnionych do podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu
odwykowemu.. Współpraca z Policją,
5. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób uzależnionych od narkotyków
i członków ich rodzin .
Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej

1. Współpraca ze Szkołami i GOPS oraz finansowanie zadań w zakresie organizowania dodatkowej opieki, pomocy
psychologiczno -pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy narkotykowe.
2.Współpraca ze świetlicami środowiskowymi ,wiejskimi i szkolnymi:- użyczenie pomieszczeń i sprzętu do
prowadzenia działalności świetlic,- pokrywanie kosztów bieżącego utrzymania pomieszczeń, organizowanie
zajęć i wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich.
1 .Realizacja programów profilaktycznych w szkołach - alkoholizm i narkomania - problemy z nich wynikające
- dla uczniów, dla rodziców.

Prowadzenie profilaktycznej

2. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół oraz członków Komisji.

Pełnomocnik d.s
realizacji programu
GKRPA

GOPS, GKRPA,
SZOZ
Pełnomocnik d.s
realizacji programu
Placówki oświatowe,
specjaliści
mający odpowiednie
kwalifikacje,

1
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III

działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla
dzieci i młodzieży w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a
także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach
opiekuńczo wychowawczych i
socjoterapeutycznych

3. Prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych i ulotek pomocnych przy realizowaniu niniejszego
programu.

GKRPA
Pełnomocnik d.s
realizacji programu

4. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne - rozrywkowe o treściach związanych z profilaktyką uzależnień dla
dzieci i młodzieży. Organizacja spektakli teatralnych w salach na terenie Gminy. Realizacja działań wczesnej
profilaktyki w szkołach i środowisku - zagospodarowanie wolnego czasu, poprzez: organizowanie konkursów /z
nagrodami/ o tematyce związanej z uzależnieniami i profilaktyką uzależnień.. Ekspozycja prac.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i dofinansowanie działań związanych z turystyką i
sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej.
Współpraca z klubami sportowymi. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych
dla dzieci i młodzieży, poprzedzone kampaniami profilaktyczno -edukacyjnymi na tematy związane z profilaktyką
problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie. -Promowanie zdrowego stylu życia dzieci i
młodzieży poprzez organizowanie i finansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i
zagrożonych patologią oraz wspieranie finansowe miejsc do uprawiania sportu propagowanie życia w trzeźwości.
Organizowanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z pisarzami poruszającymi tematy
uzależnień, zakup i udostępnianie wydawnictw związanych z profilaktyką uzależnień .Organizowanie i
finansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na imprezy kulturalne i na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie
6. Organizowanie zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, sportowych. Współpraca ze
szkołami w zakresie działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem..

4000

7 Angażowanie dzieci i młodzieży do podejmowania i realizowania działań na rzecz środowiska młodzieżowego i
lokalnego.
8.Realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez organizowanych na terenie gminy

4000

Razem
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zygmunt Mika
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