
RADA GlVaiNV OPOROW
99-322 Oporow UCHWALA Nr IV/12/2011

pow. Kutno, woi. odzkie ^
RADY GMINY OPOROW

zdnia281utego2011

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz^dzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr214,poz. 1806
; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr
116, poz. 1203 iNr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008rNr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157,poz.l241, oraz z 2010 r. Nr 28 ,poz. 142 i 146, Nr
106, poz. 675), oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziaJaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r Dz. U. Nr 66,
poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007r Dz. U. Nr 7, poz. 48; Nr 82, poz. 558; z 2009
Nr 18, poz. 97; Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753; z 2010 Nr 28,
poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486 ) Rada Gminy
Oporow uchwala co nast^puje:

§ 1. Uchwala si$ Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 201 1 rok
stanowiajcy zal^cznikNr 1 doniniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wqjtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII na 2011 rok

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii zostal opracowany w
oparciu o zaiozenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdzialaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r Dz. U. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z
2007r Dz. U. Nr 7, poz. 48; Nr 82, poz. 558; z 2009 Nr 18, poz. 97; Nr 63, poz.
520, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962,
Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486) Zgodnie z w/w ustawy organy jednostek
samorzajdu terytorialnego 33. zobowi^zane do podejmowama dzialan
zmierzaj^cych do przeciwdzialania narkomanii poprzez odpowiednie
ksztaltowanie polityki spolecznej, oswiatowo-wychowawczej i zdrowotnej.

Glowne cele i zalozenia programu
Glownym celem programu jest ograniczenie uzywania narkotykow oraz
zwiq,zanych z tym problemow.
Cel ten realizowany b^dzie w takich obszarach jak :
- profilaktyka
- leczenie, rehabilitacja i ograniczanie szkod zdrowotnych,
- ograniczenie podazy
- badania i monitoring.

Podstawowe cele programu
1. Zwi^kszenie zaangazowania spolecznosci lokalnej w zapobieganie uzywania

srodkow psychoaktywnych przez dzieci i mlodziez.

2. Podniesienie poziomu wiedzy spoteczenstwa nt. problemow zwi^zanych z
uzywaniem narkotykow i innych srodkow psychoaktywnych.

3. Budowanie skutecznych form kontroli spolecznej nad szkodliwymi formami
post^powania osob uzywaj^cych narkotyki.

4. Zwi^kszenie skutecznosci i dost^pnosci terapii dla osob uzaleznionych od
narkotykow oraz dla czlonkow ich rodzin.

Cele te realizowane b^di| poprzez:

1. Prowadzenie dzialalnosci edukacyjno-informacyjnej:
a/ uwzgl^dnienie problematyki uzaleznien w lokalnej strategii rozwi^zywania

problemow spotecznych,
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b/ wspieranie szkol w rozwijaniu dziatan profilaktycznych, wspieranie
programow profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i
mlodziezy stanowia^cych alternatywe; wobec uzywania narkotykow i innych
srodkow psychoaktywnych,

c/ edukacja rodzicow i wychowawcow w zakresie pomagania mlodziezy w
utrzymywaniu abstynencji od srodkow psychoaktywnych ,

d/ wspieranie pozaszkolnych programow profilaktycznych adresowanych do
dzieci i mlodziezy zagrozonych uzaleznieniem oraz ich rodzicow

e/ upowszechnianie materialow informacyjno - edukacyjnych z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

2. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osob uzaleznionych i osob zagrozonych uzaleznieniem poprzez:

a/ ulatwianie osobom uzaleznionym dostej^u do pomocy profesjonalnych
placowek odwykowych i srodowisk

b/wzajemnej pomocy,

c/ budowanie akceptacji spolecznej dla niezb^dnych decyzji, ktore cz^sciowo
ograniczajsj, dost^pnosc i zmniejszaja^swobod^ konsumpcji narkotykow,

d/ wdrazanie nowoczesnych programow profilaktycznych.

3. Udzial w szkoleniach podnoszapych kwalifikacje zawodowe osob realizuja^cych
zadania profilaktyczne obejmujaj^e problematyk^ narkomanii.

4. Zapobieganie negatywnym nast^pstwom uzywania narkotykow i innych
srodkow psychoaktywnych:

a/ zwiejkszenie skutecznosci interwencj i prawno-administracyj nej wobec
przemocy i innych zaburzen runkcjonowania rodzin powodowanych
uzywaniem narkotykow,

b/ zwi^kszenie dost^pnosci i skutecznosci zorganizowanych form pomocy
psychologicznej i spolecznej,

c/ wspolpraca z kuratorami sajdowymi sprawuja^cymi nadzor nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu,

5. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy narkomanii,
pomocy psychospolecznej i prawnej poprzez:

a/ organizowanie narad, konferencji, warsztatow dla rodzicow dotycza^cych
profilaktyki i rozwia^zywania problemow o proweniencji narkotykowej,



b/ szerokie upowszechnianie wiedzy (plakaty, ulotki) o mozliwosciach i
procedurze administracyjno-prawnej kierowania osob uzaleznionych na
leczenie,

c/ Wspieranie dzialalnosci organizacji pozarza^dowych w zakresie swiadczenia
kompleksowej pomocy dla rodzin, w ktorych wyste_puje problem
uzaleznienia,

d/ udzielanie pomocy dzieciom i miodziezy, w szczegolnosci dzieciom i
miodziezy z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dofinansowanie programu
socjoterapeutycznego i edukacyjnego dla dzieci i miodziezy (np. zaje^c
pozalekcyjnych dla dzieci, douczania, zaj^c i treningow integracyjnych,
komunikacji interpersonalnej, asertywnosci, zaj^c edukacyjnych z zakresu
profilaktyki uzaleznien, zaje_c sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, imprez
okolicznosciowych oraz dozywiania), organizacja wypoczynku letniego
zakiadaja_cego przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i
miodziezy z rodzin dysfunkcyjnych";

6. Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarz^dowych i osob
fizycznych, sluz^cych rozwi^zywaniu problemow narkomanii
poprzez:

- wspolprac^ z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami
zajmuja_cymi si^ profilaktyka_ i rozwiazywanie problemow narkomanii,

7. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom osob
uzaleznionych dotkni^tych ubostwem i wykluczenieni spolecznym i
integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez:

- swiadczenie pomocy spolecznej osobom uzaleznionym i rodzinom osob
uzaleznionych dotkni^tych ubostwem i wykluczenieni spolecznym przez
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Oporowie.

8. Realizacja programu b^dzie si? opierala w oparciu o uchwalony budzet
gminy. Srodki na realizacje zadan wynikaja^cych z uchwaly pochodzic
b^da^ z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych".

9. Realizacja celow i zadan obj^tych Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii nalezy do:

1) Prowadzenie dzialalnosci edukacyjno-informacyjnej - Gminna Komisja
Rozwiajzywania Problemow w Oporowie, Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Oporowie, Zespol Szkol w Oporowie i Zespol Szkol w
Szczycie



2) Zwi^kszenie dostepnosci terapii i profilaktyki dla osob uzaleznionych
oraz czlonkow ich rodzin - Gminna Komisja Rozwiajzywania Problemow
w Oporowie, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Oporowie, Zespol
Szkol w Oporowie i Zespol Szkol w Szczycie

3) Udzial w szkoleniach podnosz^cych kwalifikacje zawodowe osob
realizuja^cych zadania profilaktyczne obejmuja_ce problematyk^
narkomanii - Gminna Komisja Rozwiajzywania Problemow w Oporowie,
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Oporowie, Zespol Szkol w
Oporowie i Zespol Szkol w Szczycie

4) Zapobieganie negatywnym nastejDstwom uzywania narkotykow i innych
srodkow psychoaktywnych - Gminna Komisja Rozwi^zywania
Problemow w Oporowie, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w
Oporowie, Zespol Szkol w Oporowie i Zespol Szkol w Szczycie

5) Udzielanie rodzinorn, w ktorych wyst^pujq, problemy narkomanii,
pomocy psychospolecznej i prawnej - Gminna Komisja
Rozwia^zywania Problemow w Oporowie, Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Oporowie, Zespol Szkol w Oporowie i Zespol Szkol w
Szczycie

6) Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarza^dowych i osob
fizycznych, sluza^cych rozwi^zywaniu problemow narkomanii -
Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow w Oporowie, Gminny
Osrodek Pomocy Spolecznej w Oporowie, Zespol Szkol w Oporowie i
Zespol Szkol w Szczycie

7) Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinorn osob
uzaleznionych dotkni^tych ubostwem i wykluczeniem spolecznym i
integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego - Gminna Komisja
Rozwiajzywania Problemow w Oporowie, Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Oporowie, Zespol Szkol w Oporowie i Zespol Szkol w
Szczycie"
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