
Uchwała Nr XXXIIl81l09
Rady Gminy w Stopnicy

z dntaZ9 grudnta2}}9r.

w sprawie prryjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Stopnica na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnyn (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159I z poźn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy

z dnia 29 lipca 2005r' o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr I79, poz. 1485

zpoźn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

$1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2OIO

rok, w brzmieniu stanowiącymzałącznik do niniejszej uchwały.

$2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. l0 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca Ż005r. o przeciwdziaŁaniu narkomanii
wójt gminy opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałmia Narkomanii'
uwzględniając zadania określone w ustawie oraz kięrunki działan wynikające z Krajowego
Programu. PrzecilvdziaŁanie narkomanii, naleŻy do zadan własnych gminy i prowadzone jest
w postaci Programu, uchwalanego przęz Radę Gminy.
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Załącznik do
Uchwały Nr XXXIV81/09
Rada Gminy w Stopnicy
zdnta29 grudnia}})9r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
dla Gminy Stopnica na rok 2010

Rozdział 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitaryjnej dla osób uzależnionych

od narkofyków i osób zagrożonych uzależnieniem

organizowanie szkoleń w programie wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji w zakresie
uzaleŻnienia narkom ani ą'
organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązYwania
problemów związanychz zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniuodurzającym.
DziałalnośÓ informacyjna na temat placówek niosących pomoc osobom z problemem
narkotykowym i osobom uzaleŻnionym.
Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŻnionych i ich rodzin poprzez współudział w finansowaniu działań profilaktycznych,
terapeutycznych, diagnozowania i leczenia, kierowania na leczenie, udzielania pierwszej
pomocy.

Rozdzial2
Udzielanie rodzinomo w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej

i prawnej

l. Pomoc rodzinom, w których występuje problem narkomanii:
- organizowanie i dofinansowanie obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieŻy ze
specj alnym pro gramem profi laktyc znym.
organizowanie narad, konferencji, warsztatów dla rcdziców, imprez lokalnych dotyczących
profi laktyk i i r o związywania prob lemów o proweniencj i narkotykowej .

Szerokie upowszechnienie wiedzy (ulotki' plakaty) o możliwościach i procedurze
administracyjno - prawnej kierowania osób uzaleznionych na leczenie.

Rozdział 3
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoŚci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rorwiąrywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodziezy

1. organizowanie i prowadzenie we wszystkich przedszkolach, szkołach i placowkach oświatowo -
wychowawczych na tęrenie gminy programów profilaktycznych, dla dzieci młodzieŻy oraz ich
rodziców.

2. Prowadzenie koŃursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieŻy, realizowanie
warsztatów pro fi laktyc zny ch, udział w kamp aniach o gó lnopol ski ch.

3. Dofinansowanie istniej ących świetlic środowiskovvych.
4. Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej - plakaty, ulotki,

informatory, organizowanie promocj i fi lmow' ksiązek.
5. Zorgantzowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakłesu profilaktyki i

rozwtązywania problemów o podłozu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycie|i,
wychowawców, pracowników oświaty, policji, pracowników pomocy społecznej, administracji
samorządowej.

6. Promowanie zdrowego stylu zycia wolnego od narkotyków i innych uzywek oraz rożnych form
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aktywnego spędzania azasu poprzez
a) inicjowanie i organizowanie imprez spońowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŻy

dorosłych,
b) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczkikrĄoznawcze,

festyny, biwaki, irnprez sportowych i rekreacyjnych itp.

Rozdział 4
Wspomaganie działań instytucji, organizacjipozarządowych i osób fizycznych, służących

rorwiąrywaniu problemów narkomanii, udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym
i ich rodzinom.

1. Wspieranie działalności stowarzyszenprzeciwdziałapcych narkomanii, propagujących zdrowy
styl życia.
Udzielanie pomocy otganizacyjnej organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie
abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
Współpraca z Po licj ą w celu prowa dzenia wspó lnych działań pro fi l aktyc zny ch.
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WYDATKI
GMINNE G o PRo GRAMU PRZE C Iw D ZIAŁANIA I{ARKOMANII

NA 2O1O ROK
(Dział 851 - Rozdział 85153)

Lp. Zad'ania szczegółowe $
klasyfikacji
wydatków

Wysokość wydatków
w zł.

1.

2.

Zakup materiałów _udział w kampaniach
ogólnopolskich, upowszechnianie wiedzy
- materiały edukacyjne

Zakup usług pozo stałych
(dofinansowanie spektakli
profilaktyc zny ch, dofi nansowanie
kolonii i obozów dla dzieci ze specjalnym
plogramęm profilaktycznym dla dzieci i
mŁodzieŻy, szkoleń dla nauczycieli,
warsztatów dla rodziców).

4210

4300

RAZEM

1.000

1.000

2.000


