Uchwała nr 128/XXIII/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 16 grudnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), oraz art.
2 ust. 1 i 2 i art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii1) (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:
§1
Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

na

2009 rok w

§2
1.

Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

we

2) w realizacji Gminnego Programu mogą uczestniczyć: służba zdrowia, placówki oświatowe,
organizacje pozarządowe oraz inne instytucje i organizacje wymienione w Programie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2009 r.
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Załącznik do uchwały nr 128/XXIII/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 16 grudnia 2008 r.

GMINNY
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

na 2009rok
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Płoniawy Bramura 2008 r.

Wstęp
Narkomania czyli uzależnienie od narkotyków(środków odurzających
,substancji psychoaktywnych) – to choroba ,która zagraża coraz to większej liczbie
młodych Polaków Jest postępująca ,ciężka i śmiertelna – zbiera coraz to większe
żniwo. Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków
zmieniających świadomość. Z problemem uzależnienia od narkotyków borykają
się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte ,ale także rodzina ,partnerzy i
przyjaciele, którzy przeżywają stany przygnębienia ,lęku, stresu rozczarowań i
bezradności.
Narkomania jest z całą pewnością chorobą ,którą można i trzeba leczyć,
której nie wolno się poddać odbierając sobie szansę na normalne życie.
W Polsce szybki wzrost popularności narkotyków ,głównie wśród młodzieży może
sprawić ,że każde dziecko może być zagrożone narkomanią.
Narkomania jest problemem społecznym
i aktualnym
wyzwaniem
cywilizacyjnym .Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych często
występuje z innym problemem społecznym takim jak: ubóstwo, bezrobocie,
prostytucja, bezdomność, przestępczość.
Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju ,sprzyjają
rozpowszechnieniu się mody na używanie środków psychoaktywnych .Wzrasta
liczba osób eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych ,poszukujących
pomocy .Obniża się wiek biorących .Swobodny dostęp do narkotyków mają już
dzieci w szkole podstawowej . Z posiadanych informacji oraz z przeprowadzonego
na zlecenie Urzędu Gminy przez Ośrodek Edukacji Społecznej i Profilaktyki
“ARKA” w Ciechanowie raportu “Dzieci i młodzież gminy Płoniawy Bramura”
wynika, że narkomania na terenie gminy nie jest tak uwidoczniona i powszechna jak
w innych większych aglomeracjach
miejskich. Nie ma jeszcze problemu
narkotykowego ,ale pojawiają się pierwsze symptomy, których nie należy
lekceważyć.
Biorąc pod uwagę dane ogólnopolskie problem narkomanii coraz
częściej będzie dotykał nowego środowiska .Dlatego też poprzez działania
profilaktyczne należy stworzyć społeczności lokalnej
okazje
aktywnego
gromadzenia różnych doświadczeń ,które spowodują wzrost zdolności do radzenia
sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy zgodnie z
art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U
Nr 179,poz.1485).
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Podejmowane działania przez Gminę mają na celu: prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej ,edukacyjnej i wychowawczej w
szczególności dla dzieci i młodzieży ,rozwój edukacji publicznej i szkolenie
przedstawicieli różnych zawodów ,instytucji i wyspecjalizowanych służb w
dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności
wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących
na prawdopodobieństwo
zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.
Zadania Programu
I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej ,edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży .
1. Przeprowadzenie badań ankietowych
wśród młodzieży
szkolnej i
sporządzenie diagnozy problemów narkomanii i zażywania narkotyków w
gminie Płoniawy Bramura.
2. Tworzenie warunków do rozwoju
organizacji młodzieżowych ,kół
zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnej ,będących
korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego.
3. Współpraca ze szkołami dotycząca konstruowania szkolnego programu
profilaktyki w zakresie problematyki narkomanii.
4. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania
narkomanii oraz edukacji na temat szkodliwości używania narkotyków i
innych środków psychoaktywnych skierowanych do młodzieży szkolnej oraz
zakup materiałów edukacyjnych.
5. Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez
organizowanie dyskotek, festynów i innych działań o charakterze
sportowo-rekreacyjnym.
6. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych
z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych
związanych z uzależnieniami.
7. Realizacja programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania
narkomanii zagrożeń spowodowanych używaniem narkotyków dla nauczycieli
i innych grup zawodowych ,a także dla rodziców.
8. Organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy, biwaki,
ogniska, wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży.
9. Dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin ,w których
występują uzależnienia.
10.Współpraca z policją w zakresie niebezpieczeństwa pojawienia się problemu
narkomanii na terenie gminy i prowadzenie wspólnych działań
profilaktycznych wynikających z ustaw o policji i ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
1.Prowadzenie porad dla osób uzależnionych i eksperymentujących z
narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i
ograniczenia szkód w związku z używaniem narkotyków.
2.Organizowanie grup terapeutycznych i pomocy psychospołecznej dla dzieci i
młodzieży eksperymentujących i nadużywającej narkotyków. Kierowanie do
poradni lecznictwa odwykowego.
3.Współpraca z instytucjami, placówkami mogącymi udzielić pomocy osobom
uzależnionym i współuzależnionym.
III. Udzielenie rodzinom ,w których występują problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej.
1. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla rodzin
,w
których występują problemy narkomanii.
2. Współpraca z instytucjami w zakresie udzielenia pomocy rodzinom z
problemem narkomanii (policja, sąd, ośrodek pomocy społecznej ).
3. Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:
a) informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym
narkotyki,
b) wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinie,
c) uświadomienie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,
d) dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach
dotkniętych problemem narkomanii.
4. Prowadzenie grupy wsparcia i pomocy psychospołecznej dla rodziców
dzieci.
5. Udzielenie pomocy prawnej dla rodzin, w których występują problemy
Narkomanii.
IV. Wspomaganie działań instytucji ,organizacji pozarządowych i osób
fizycznych ,służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających
na rzecz rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków.
2. Współpraca z bibliotekami szkolnymi i publicznymi na rzecz stale dostępnej
literatury z zakresu problematyki narkomanii.
3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników : policji, pomocy
społecznej, służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania
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problemów alkoholowych, nauczycieli w kontekście pracy z osobami
uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami.
4. Współpraca z kościołami ,związkami wyznaniowymi oraz osobami
fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii.

V.

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i
integrowanie ze środowiskiem lokalnym osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmować będzie:

Świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w myśl przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U z 2008 r. Nr 115 ,poz.728 z późn.zm.).
VI.

Realizatorzy i podmioty współpracujące :

1. Koordynator do spraw uzależnień.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Szkoły.
4. Podmioty działające w ochronie zdrowia.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Gminne i Szkolne Biblioteki.
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Powiatowa Komenda Policji -Rewir w Krasnosielcu.
9. Osoby fizyczne ,specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki.
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
11. Poradnia Rodzinna.
12. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
13. Placówki oświatowo-kulturalne.
VII.

Postanowienia końcowe.

1. Program jest adresowany do uczniów szkół znajdujących się na terenie
gminy Płoniawy - Bramura , a także do społeczności lokalnej.
2. Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania

7

Problemów Alkoholowych .
3. Na realizację zadań Programu przeznacza się środki finansowe stanowiące
dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
Opracowała: Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

