
UCHWALA NR III/l7/2018
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2019 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii /Dz.U.
z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432/ uchwala si?, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si$ Gminny Program Przeciwdziatania Narkomanii na 2019 r., stanowiacy zal^cznik do
niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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Zatacznik do Uchwafy Nr III/l 7/2018

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Gminy Ostrowek na 2019 rok

Rozdziai 1.
Postanowienia ogolne

Gminny Program Przeciwdziafania Narkomanii okresla kierunki lokalnej polityki w zakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkod spolecznych i indywidualnych wynikajacych z zazywania
narkotykow i innych substancji psychoaktywnych. Glownym celem programu jest pomoc osobom
uzaleznionym i osobom zagrozonym uzaleznieniem poprzez prowadzenie dzialari informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych. Adresatami programu 53 gjownie osoby zagrozone uzaleznieniem
i uzaleznione, a w szczegolnosci dzieci i mfodziez, ktorym nalezy zakrzewic wiedzy i umiejetnosci
pozwalaj^ce na dokonywanie wiasciwych wyborow w zyciu. Realizatorami zadah ujetych
w programie beda: Urzad Gminy w Ostrowku, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych w Ostrowku, Gminny Osrodek Pomocy SpoJecznej w Ostrowku, Komisariat Policji
w Osjakowie, szkoJy podstawowe z terenu gminy Ostrowek oraz inne instytucje i osoby zajmuj^ce
sie problematyka przeciwdziafania narkomanii. Gminny program przeciwdzialania narkomanii l^czy
sie scisle z gminnym programem rozwiazywania problemow alkoholowych ze wzgledu na specyfike
zagadnieri oraz wspolne zrodio finansowania. Srodki finansowe na realizacje programu
przeciwdziafania narkomanii pochodz^ z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych. Na realizacje zadari gminnego programu przeciwdziaiania narkomanii w2019r.
przewidziano kwot^ 2 000 zh

Rozdziai 2,
Analiza problemu uzalcznien w gminie Ostrowek

Jesieni^ w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Ostrowku zostaJa przeprowadzona
ankieta na temat uzaleznieri wsrod 83 uczniow klas VI - VIII i III klasy gimnazjum oraz 87 rodzicow
uczniow tejze szkory. W przypadku rodzicow 98% ankietowanych stwierdziio, ze nigdy nie doszlo
u dziecka do zazycia srodka uzalezniajacego lub odurzajacego; 2 osoby nie miary na ten temat wiedzy,
Podobnie wypowiedzieli sit? uczniowie: 98% uczniow twierdzi, ze nigdy nie byli czestowani lub
namawiani do zazycia narkotykow; incydent taki zdarzyf sie w przypadku 2% uczniow, ale twierdz^,
ze stanowczo odmowili. Zdecydowana wi^kszosc /94%/ ankietownych uczniow ma swiadomosc, ze
nawet jednorazowe zazycie narkotyku stanowi powazne niebezpieczeristwo. Az 59% rodzicow uwaza,
ze w srodowisku dziecka sa osoby uzaleznione od narkotykow; 33% kategorycznie zaprzeczylo,
apozostafe 8% przyznaje, ze nie ma wiedzy na ten temat. Pocieszajace jest, ze prawie wszyscy
rodzice /94%/ sq zdania, ze ich dzieci nie wyrazaja si? pozytywnie o zazywaniu narkotykow, piciu
alkoholu czy paleniu papierosow. 84% ankietowanych rodzicow potrafi rozpoznac osobt? uzalezniona
od narkotykow, nie potrafi 16% ankietowanych. Wiekszosc rodzicow /79%/ zna instytucje pomagajace
osobom uzaleznionym i ich rodzinom; 21% nie wie, gdzie szukac pomocy. Rodzice uwazaja, ze przed
negatywnymi skutkami nafogow powinna przestrzegac mlodziez przede wszystkim rodzina /93%/, na
drugim miejscu szkola /87%/, media 151%!, specjalistyczne poradnie /37%/, a 10% organizacje
specjalistyczne. Rodzice oczekuj^ pomocy ze strony szkoly organizowania spotkari zpedagogiem,
psychologiem, lekarzem, pogadanek dla rodzicow, organizacji czasu wolnego w postaci koi
zainteresowan, wycieczek, zawodow sportowych, festynow, realizacji programow profilaktycznych.
8% nie oczekuje pomocy ze strony szkoty.
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Rozdzial 3.
Zadania zwiqzane z przeciwdzialaniem narkomanii

Lp. Zadanic Sposob realizacji

I. Zwiekszenie dostepnosci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych i zagrozonych
uzaleznieniem

l.Motywowanie do podjecia leczenia osob uzaleznionych jak
i wspoiuzaleznionych.
2.Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osob
uzaleznionych i wspoiuzaleznionych.

2. Udzielanie rodzinom, w ktdrych
wystepuja problemy narkomanii,
pomocy psychospofecznej i prawnej

l.Wspolpraca z podmiotami dziafajacymi w sferze
przeciwdzialania narkomanii
2. DziaialnoSc informacyjna skierowana do osob dotknictych
i zagrozonych problemem uzalgznien.

3. Prowadzenie profilaktycznej dziafalnos'ci
informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiazywania
problemow narkomanii, w szczegolnosci
dla dzieci i mlodziezy, w tym
prowadzenie zajec sportowo-
rekreacyjnych dla uczniow, a takze
dziatari na rzecz dozywiania dzieci
uczestniczgcych w pozalekcyjnych
programach opiekuriczo —
wychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Realizacja program6w profilaktycznych dla dzieci
i mtodziezy
2. Dofinansowanie konkursow o tematyce antynarkotykowej
organizowanych w szkofach, w tym zakup materia!6w
niezb^dnych do przeprowadzenia konkursu i zakup nagr6d.
3. Dofinansowanie ciekawych form spedzania czasu wolnego
dla dzieci i mlodziezy zawierajacych tre^ci profilaktyczne.
4. Dofinansowanie imprez rozrywkowych, sportowych
propaguj^cych zycie bez nalogow.
5. Zakup j dystrybucja material w informacyjno-
edukacyjnych, dydaktycznych i naukowych.
6. Finansowanie wyjazdow dzieci i mtodziezy poiaczonych
zzajeciami o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
7. Zapewnienie posilku dzieciom uczestniczacym
w programach socjoterapeutycznych i opiekunczo—
^vychowawczych.

1. Wspomaganie dziatari instytucji,
organizacji pozarz4dowych i os6b
fizycznych, shiz^cych rozwiazywaniu
prob_lem_6w narkomanii

Prowadzenie edukacji publicznej na temat dzialania
narkotykow i innych srodkow psychoaktywnych na organizm

5. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym
i rodzinom osob uzaleznionych
dotknietych ubbstwem i wykluczeniem
spotecznym i integrowanie ze
s"rodowiskiem lokalnym tych osob
z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego

Praca socjalna z rodzinami, w ktorych wystepuje problem
uzaleznieri prowadzona przez GOPS
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