
UCHWAŁA NR XIII/114/2019
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świerczów na lata 
2020 – 2025.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852, 1655, 1818), Rada Gminy Świerczów, uchwala co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świerczów na lata 2020-2025, 
jako część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025, w brzmieniu jak 
załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Paduch
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANIIDLA GMINY
ŚWIERCZÓW NA LATA 2020 – 2025

Wprowadzenie

Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który 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. Stąd wywodzi się postulat, aby działania zapobiegawcze miały charakter
interdyscyplinarny i zrównoważonego podejścia pomiędzy działaniami na rzecz ograniczenia
popytu i ograniczania podaży.

Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz cele operacyjne zawarte w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2016 - 2020.

Rozdział I – Cele

1.Cel główny Programu

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym
problemów społecznych i zdrowotnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa
o zagrożeniach narkomanią i niwelowanie istniejących problemów.

2. Cele szczegółowe Programu

1) Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z narkotykami,
2) Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
3) Objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od narkotyków,
4) Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.

Rozdział II – Zadania Programu

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.

1) Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania
informacji o dostępnych miejscach i formach pomocy,

3) Informowanie społeczeństwa o możliwościach skorzystania z pomocy terapeutycznej
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i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych,

4) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu
Konsultacyjnego.

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej.

1) Stworzenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii możliwości korzystania
z pomocy psychologicznej,

2) Warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świerczów
prowadzone w placówkach oświatowych,

3) Stwarzanie warunków do organizacji zajęć socjoterapeutycznych w szkołach,

4) Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii (kursy, szkolenia,
konferencje dla osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką, jak i dla rodziców,

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

1) Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą
z rodzin, w których występuje problem narkomanii (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy
świetlic opiekuńczo – wychowawczych, pracownicy instytucji kultury),

2) Promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji w zakresie przeciwdziałania
narkomanii (prelekcje, pogadanki, warsztaty, konkursy, spektakle itp.),

3) Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z narkomanią
oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach dotyczących tej problematyki,

4) Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla dzieci
i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość stosowania narkotyków,

5) Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych.

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów narkomanii.

1) Dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin,
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2) Dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno – terapeutycznego, edukacyjnego
podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży
z rodzin dotkniętych problemem uzależnień,

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze przeciwdziałania
narkomanii,

4) Wspieranie edukacyjno – informacyjne i materialne podmiotów zajmujących się szeroko
rozumianą profilaktyką przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie 5

Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

1) Współpraca z kuratorami sądowymi w zakresie pomocy rodzinom
2) Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Namysłowie w zakresie podejmowania

interwencji kryzysowej w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii.

Rozdział III – Realizatorzy Programu

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świerczowie. W ramach realizacji Programu, Ośrodek będzie współpracować z:

1) Gminą Świerczów,

2) Zespołem Interdyscyplinarnym,

3) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) Pełnomocnikiem Wójta ds. przeciwdziałania narkomanii,

5) Dzielnicowym Policji,

6)Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,

7) Organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,

8) Samorządowymi instytucjami kultury.

Rozdział IV – Źródła finansowania

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, będą środki
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wysokość przeznaczanych środków wskazane są w corocznych Programach Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
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