UCHWAŁA NR XXX/272/12
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567)) oraz art. 10 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2012 poz. 124)
Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu wg
Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.
§3. Traci moc uchwała nr XVI/154/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia
2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały NR XXX/272/12
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 28 grudnia 2012r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY MOSZCZENICA
NA 2013 ROK

I. Postanowienia ogólne
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 r. jest kontynuacją zadań
realizowanych na terenie Gminy Moszczenica w latach poprzednich w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program w swej konstrukcji jest tożsamy z założeniami Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego przez Radę Ministrów na wniosek Ministra
Właściwego do spraw Zdrowia.
Ponadto
program
opiera
się
na
następujących
aktach
prawnych
i dokumentach:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz. U.
z 2005 r. Nr 179, poz. 1485,z 2006 r. Nr 66, poz.469, z 2006 r. Nr 120,poz. 826, z
2007 r. Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz.558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz.520, Nr 92,
poz. 753,Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 143, poz. 962, Nr 213 poz.
1396, Nr 228 poz. 1486, z 2011 r. Nr 63 poz. 322, Nr 105 poz. 614, Dz. U. z 2012 poz.
124)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr
115, poz. 793,Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 18,poz. 97, Nr 144, poz.1175, z 2010 r. Nr 47,poz. 278, Nr 127, poz.857,
z 2011 Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Dz. U. z 2012 poz. 1356 )
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zmianami)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zmianami )
Zadania własne Gminy:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,
w szczególności dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom zagrożonym uzależnieniom i ich rodzinom dotkniętych
ubóstwem, wykluczeniem społecznym i ich integrowanie ze środowiskiem lokalnym
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego
6. Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, u których występują zaburzenia
psychiczne będą mogły korzystać z form pomocy zawartych w Gminnym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2013 rok.
7. Metody realizacji zadań własnych gminy;
a) zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych;
b) szkolenie kadry medycznej i terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i
ich rodzinami;

c) wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy;
d) prowadzenie programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie ograniczenia
szkód zdrowotnych i społecznych dla uzależnionych, zażywających narkotyków
eksperymentujących;
e) wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, uczenie
umiejętności służących zdrowemu życiu;
f) edukacja rodziców i wychowanków w zakresie wspomagania młodzieży w
utrzymaniu abstynencji;
g) tworzenie lokalnych grup eksperckich pracujących w temacie uzależnień od
środków psychoaktywnych;
h) wspieranie jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych,
klubów
sportowych
zaangażowanych
w działalność na rzecz społeczności lokalnych;
i) edukacja publiczna i współpraca z mediami
II. Diagnoza sytuacji w problemie uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie
Gminy Moszczenica
Zagrożenie młodzieży:
Badania prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2007 r. stanowią podstawę diagnozy na 2013 r. (ankieta opracowana przez
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie), wśród uczniów gimnazjum
wskazują, że 5 % badanej młodzieży przyznaje się, że proponowano jej narkotyki, z czego 3
osobom, tj. 1 % w szkole, a 6 osób, tj. 2 % otrzymało narkotyki za darmo. Wskaźniki te są
mocno niepokojące, świadczą o tym, że osoba wyrażająca chęć choćby spróbowania
narkotyków nie miałaby szczególnej trudności z jej zdobyciem. Nawet jeśli sama nie zna osób
biorących to na pewno osoby te zna ktoś z jej szkolnych kolegów. Liczby te, też są
potwierdzeniem faktu, że substancje psychoaktywne, zarówno te legalne jak
i nielegalne są obecne również na terenie szkół, co wskazuje na konieczność
zintensyfikowania działań profilaktycznych w tym zakresie.
Na pytanie gdzie młodzież najczęściej spotyka się z używkami
można odpowiedzieć, że wszędzie – do najczęściej wskazywanych miejsc należą: korytarz
szkolny, toaleta szkolna, boisko, park, ulica, dyskoteka. Pokazuje to wyraźnie, że nie jesteśmy
w stanie odgrodzić naszych dzieci od narkotyków, jedyne co możemy zrobić, to zadbać o to,
by młodzież sama dokonywała świadomych i trafnych wyborów.
III. Cele operacyjne programu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
dotkniętych problemem narkomanii,
2. Zapewnienie pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej dla rodzin dotkniętych
problemem narkomanii,
3. Koordynowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej,
4. Wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców (edukacja dorosłych),
5. Wspomaganie działalności szkół, instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu
problemów przeciwdziałania narkomanii.

Jednym z warunków powodzenia realizacji działań określonych w niniejszym
programie, a tym samym osiągnięcie zakładanych celów jest m.in. stworzenie wspólnego
frontu działań przez samorządy, szkoły, policję i inne instytucje rządowe, organizacje
pozarządowe przy czynnym wsparciu społeczeństwa Gminy Moszczenica.
Zadania, metody i formy realizacji celów
Ad. 1.
 Rozwijanie działań samopomocowych wobec zagrożonych uzależnieniem oraz
członków ich rodzin,
 Readaptacja społeczna (pomoc socjalna dla osób podejmujących leczenie),
 Minimalizacja szkód związanych z używaniem narkotyków w celu przeciwdziałania
HIV i wirusowemu zapaleniu wątroby typu C
Ad. 2.
 Udostępnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy psychologicznej i
prawnej,
 Stworzenie atrakcyjnych alternatyw, zaangażowanie w działalność społeczną,
sportową i artystyczną,
Ad. 3.
 Propagowanie
prozdrowotnych
wzorców
zachowań
poprzez
edukację
z zakresu narkomanii dla poszczególnych grup społecznych,
 Rozpowszechniania i propagowanie materiałów edukacyjnych z zakresu narkomanii,
 Organizowanie szkoleń dla pedagogów, policji, pracowników socjalnych, opiekunów
trenów, służby zdrowia i innych podmiotów realizujących program z zakresu
narkomanii.
Ad. 4.
 Organizowanie spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących problematyki
narkomanii,
 Spotkania przedstawicieli policji z rodzicami, młodzieżą
- udział Gminy wiąże się z finansowaniem materiałów informacyjno – edukacyjnych.
Ad. 5.
 Ścisłe współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi program.
Oprócz wyżej wymienionych zadań wszystkie szkoły na terenie gminy realizują własne
programy profilaktyczne.
IV. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
3. Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy
4. Szkoły podstawowe i gimnazja funkcjonujące na terenie gminy
5. Posterunek Policji w Moszczenicy
6. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia
7. Kuratorzy sądowi i społeczni
8. Kluby sportowe działające na terenie gminy
9. Parafie Rzymsko – Katolickie

V. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2013 rok.
W projekcie budżetu Gminy Moszczenica na 2013 rok na zwalczanie narkomanii
przeznaczono kwotę 25 000 zł która pochodzi z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
Powyższa
kwota
zostanie
przeznaczona
na
następujące
zadania
zawarte
w załączniku do niniejszego programu:
VII. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Lp.
ZADANIA PROFILAKTYCZNE

Planowany koszt
realizowanych
zadań
2 000,00

1.

Organizacja i pokrycie kosztów szkoleń, kursów
specjalistycznych dla osób i grup społecznych, które starają się
o zdobycie kwalifikacji w zakresie pracy
z osobami uzależnionymi

2.

Delegacje służbowe (zwrot kosztów podróży na zasadach jak
pracownicy samorządowi)

1 000 ,00

3.

Edukacja publiczna – zakup i dystrybucja materiałów
edukacyjnych i informacyjnych (m.in. dla szkół, GZOZ, GOPS,
policji, na tablicę informacyjną)
Realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych,
prelekcji,
konkursów
prowadzonych
z
dziećmi
i młodzieżą szkolną

1 000,00

4.

10 000,00

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW Z ZAKRESU NARKOMANII
5.

Wspieranie działalności instytucji, organizacji,
stowarzyszeń oraz klubów sportowych podejmujących działania
profilaktyczne z zakresu narkomanii

6.

Specjalistyczna pomoc psychologiczno - prawna

10 000,00

1 000,00
25 000,00 zł
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