
UCHWALA NR11/15/2014
RADY GMINY OSTROWEK

/dnia 30 grudnia2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminncgo Programu Przcciud/iatania Narkomanii na 2015 r.

Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii
/Dz. U. z2012 r. poz. 1247 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072/
Rada Gminy Ostrowck uchwala, co nast^puje:

§ 1. Przyjac Gminny Program Przcciwdzialania Narkomanii na 2015 r., stanowia^y

zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit? Wqjtowi Gminy.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dnicm 1 stycznia 2015 r.

KAA-
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Zalacznik do Uchwaiy Nr 11/15/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 grudnia 2014 r.

( i m i n n y Program Pr/eciwd/ialania Narkomanii na terenic Gminy Ostrowek na 2015 rok

Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

Gminny Program Przeciwdziatania Narkomanii okresla kierunki lokalncj polityki
w zakresie proiilaktyki oraz minimalizacji szkod spolecznych i indywidualnych wynikajqcych
7 zazywania narkotykow i innych substancji psychoaktywnych. Glownym cclcm prugrumu
jest pomoc osobom uzaleznionym i osobom /agrozonym uzaleznieniem popr/e prowad7enie
dzialan inibrmacyjnych, szkolcniowych i edukacyjnych. Adresatami programu sa_gtownie
osoby zagrozone uzaleznieniem i uzaleznione, a w szczegolnosci dzieci i mlodziez. ktorym
nalezy zakrzewic wied/.e i umiej^tnosci pozwalaja^ce na dokonywanic wlasciwych wyborow
w zyciu. Realizalorami zadati ujelyeh w programic b^da.: Urza^d Gminy w Ostrowku, Gminna
Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Ostrowku, Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Ostrowku. Komisariat Policji w Osjakowie oraz szkofy podstawowe z terenu
gminy Ostrowek i Gimnazjum w Ostrowku oraz inne instytucje i osoby zajmujajce si(^
problematykq przeciwdzialania narkomanii. Gminny program przeciwdzialania narkomanii
laczy sie_ scisle 7 gminnym programem rozwiazywania problemow alkoholowych ze wzgl^du
na specyfik^ zagadnieri oraz wspolne zrodlo finansowania. Srodki finansowe na realizacje
programu przeciwdzialania narkomanii pochodza, z oplat za korzystanie / /ezwolen na
sprzedaz napojow alkoholowych. Na realizacje zadan gminnego programu przeciwdzialania
narkomanii w 2015 r. przewidziano kwot<^ 2 000 z\

Rozdziat 2
Analiza problemu uzaleznieri w gminie Ostrowek

W pazd/icrniku 2013 roku rod/ice i uczniowie Gimnazjum w Oslrowku w/ieji ud/.ial
w badaniu ankietowym na tcmat uzaleznien. Z analizy ankiety wynika , zc 3% uczniow
zetknelo si? z propozycja^ kupienia narkotykow na ulicy lub imprezie towarzyskiej. W klasach
I uczniowie nigdy nic zazywali narkotykow. w klasach II 2% C7,asami, w klasach III — 2%
C7£sto. La^cznie 98% uczniow Gimnazjum w Ostrowku nie mialo stycznosci z narkolykami.
W ocenie 95% rodzicow ich dziccko nie zetknejo si? bezposrednio z narkotykami. Potowa
uczniow, ktorzy si^gneli po srodki uzalc7niaja.ee zrobila to z powodu ciekawosci, 18%
z powodu nudy, 11 % z powodu klopotow.

Rozdzial 3

Zadania 7.wia.zane z przeciwdziaianiem narkomanii



Lp. Zadanie Sposob realizacji

Zwiekszenie dostepnosci pomocy
terapcutycznej i rehabilitacyjncj
dla osob uzalc/.nionych i
zagrozonych uzaleznieniem

1 .Motywowanie do podjecia leczenia osob
uzaleznionych jak i wspoluzaleznionych.

2.Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osob
uzaleznionych i wspoluzaleznionych.

2. Udzielanie rodzinom, w ktorych
wystepuji} problemy narkomanii,
pomocy psychospoJecznej
i prawnej

1 .Wspotpraca z podmiotami dzialaj^cymi w sferze
przeciwdzialania narkomanii

2. Dzialalnosc informacyjna skicrowana do osob
dotkni^tych i zagrozonych problemem
uzaleznien.

3. Prowadzenie profilaktycznej
dzialalnosei informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie ro/wiazywania
problcmow narkomanii,
w szczegolnosci dla dzieci
i mtodziezy. w tym prowadzcnic
zaj^c sportowo-rekreacyjnych dla
uczniow, a takze dzialan na rzecz
dozywiania dzieci
uczestniczqcych w
pozalekcyjnych programach
opiekuriczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych

1. Realizacja programow protllaktycznych dla
dzieci i mlodziezy

2. Doflnansowanie konkursow o tematyce
antynarkotykowcj organizowanych w szkolacli,
w tym zakup materialow niczbcdnych do
przeprowadzenia konkursu i zakup nagrod.

3. Doflnansowanie ciekawych form spedzania
czasu wolncgo dla dzieci i mlodziezy
zawierajaj:ych tresci profilaktyczne.

4. Doflnansowanie imprez rozrywkowych.
sportowych propaguj^cych zycie bez nalogow.

5. Zakup i dystrybucja materialow informaeyjno-
edukacyjnych, dydaktycznych i naukowych.

6. Finansowanie wyjazdow dzieci i mtodziezy
pol^czonych z zajeciami o charakterze
edukacyjnym i profilaktycznym.

7. Zapewnienie posilku dzieciom uczestnic/^cym
w programach socjoterapeutycznych i
opiekunczo- wychowawczych.

4. Wspomaganic dziaian instytucji,
organizacji pozarza.dowych \b
fizycznych, slu/4cych
rozwiqzywaniu problemow
narkomanii

Prowadzenic edukacji publicznej na temat dziatania
narkotykow i innych srodkow psychoaktywnych na
organ izm

5. Pomoc spoieczna osobom
uzaleznionym i rodzinom osob
u / a l c / n i o i i N c h dotkni^tych
ubostwem i wykluczeniem
spolecznym i integrowanie ze
srodowiskiem lokalnym tych
osob z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego

Praca socjalna z rodzinami, w ktorych wystepuje
problem uzaleznien prowadzona przez OOPS

Przewodn
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