
UCHWALA NR XXV1I/196/2017
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawic uchwalenie Gminncgo Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii /Dz.U.z 2017 r.
poz. 783, 1458/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U.z
2017 r. poz. 1875, 2232/ uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si^ Gminny Program Przeciwdziatania Narkomanii na 2018 r., stanowiacy zafqcznik do
niniejszej uchwary.

§ 2. Wykonanic uchwafy powierza si£ Wqjtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodpiczacy Rady
GminiJOstriwek

Andrz ewoda
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ZaJacznik do Uchwaly Nr XXVII/196/2017

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Gminny Program Przcciwdzialania Narkomanii na tcrenie Gminy Ostrowek na 2018 rok

Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii okresla kierunki lokalnej polityki wzakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkod spoiecznych i indywidualnych wynikajacych z zazywania
narkotykow i innych substancji psychoaktywnych. Glownym celem programu jest pomoc osobom
uzaleznionym i osobom zagrozonym uzaleznieniem poprzez prowadzenie dzialan informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych. Adresatami programu sa gJownie osoby zagrozone uzaleznieniem
i uzaleznione, a w szczegolnosci dzieci i mJodziez, ktorym nalezy zakrzewic wiedze i umiej^tnosci
pozwalajqce na dokonywanie wlasciwych wyborow w zyciu. Realizatorami zadan uj^tych
wprogramie beda; Urzqd Gminy w Ostrowku, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych w Ostrowku, Gminny Osrodek Pomocy SpoJecznej w Ostrowku, Komisariat Policji
w Osjakowie, szkofy podstawowe z terenu gminy Ostrowek oraz inne instytucje i osoby zajmujqce
sie problematyka przeciwdziaiania narkomanii. Gminny program przeciwdziafania narkomanii laczy
sie scisle z gminnym programem rozwiazywania problemow alkoholowych ze wzgledu na specyfik§
zagadnien oraz wspolne zrodlo finansowania. Srodki finansowe na realizacje programu
przeciwdzialania narkomanii pochodzq z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzcdaz napojow
alkoholowych. Na realizacje zadari gminnego programu przeciwdzialania narkomanii w2018r.
przewidziano kwote 3 000 zl.

Rozdzial 2.

Analiza problemu uzaleznien w gminie Ostrowek

W pazdzierniku 2017r. roku 67 rodzicow i 85 uczniow klas IV - VII ze Szkol Podstawowych
w Janowie, Okalewie i Skrzynnie wzicfo udziaf w badaniu ankietowym na tcmat uzaleznien. Z analizy
ankiety wynika , ze tylko 2 uczniow przyznaJo, ze bylo czestowanych lub namawianych do zazycia
narkotyku lub wachania substancji powodujacej odurzenie. 93% ankietownych uczniow ma
swiadomosc, ze nawet jednorazowe zazycie narkotyku stanowi powazne niebezpieczenstwo.
W badaniu rodzicow tylko 1 osoba przyznata, ze raz, dwa razy zdarzylo sie, ze dziecko uzywalo
srodka uzalezniajqcego lub odurzaj^cego. Prawie 96% rodzicow uwaza, ze wnajblizszym otoczeniu
dziecka /sasiedzi, rodzina/ nie ma osob uzaleznionych od narkotykow; pozostale 3% przyznaje, ze
nie ma wiedzy na ten temat. Pocieszajqce jest, ze wszyscy rodzice nie zauwazyli, aby ich dzieci dobrze
wyrazaly sie o zazywaniu narkotykow. 63% ankietowanych rodzicow potrafl rozpoznac osobe
uzalezniona od narkotykow. Wiekszosc rodzicow /64%/ zna instytucje pomagajace osobom
uzaleznionym i ich rodzinom. Rodzice uwazaja ze przed negatywnymi skutkami anaiogow powinna
przestrzegac mlodziez przede wszystklm szkofe, na druglm micjscu rodzina i ex aequo media
i specjalistyczne poradnie. Od szkoty oczekuj^ realizacji wcwnatrzszkolnych projektow i programow
profilaktycznych z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom oraz organizowania dzieciom czasu
wolnego.
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Rozdzial 3.

Zadania zwiazane z przeciwdziataniem narkomanii

Lp. Zadanie Sposob realizacji

i . Zwi?kszenie dostepnosci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjncj dla osob
uzaleznionych i zagrozonych
uzaleznieniem

l.Motywowanie do podj^cia leczenia osob uzaleznionych jak
i wspotuzaleznionych.
2.Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osob
uzaleznionych i wspoiuzaleznionych.

2. Udzielanie rodzinom, w ktorych
wystepuja problemy narkomanii,
pomocy psychospotecznej i prawnej

1 .Wspolpraca z podmiotami dzialajqcymi w sferze
przeciwdzialania narkomanii
2. Dziatalnosc informacyjna skierowana do osob dotkni^tych
i zagrozonych problemem uzaleznieri.

3. Prowadzenic profilaktycznej dziatalnosci
informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiazywania
problemow narkomanii, w szczegolnosci
dla dzieci i miodziezy, w tym
prowadzenie zajei sportowo-
rekreacyjnych dla uczniow, a takze
dziatan na rzecz dozywiania dzieci
uczestniczacych w pozalekcyjnych
programach opiekunczo —
wychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Realizacja prograrnow profilaktycznych dla dzieci
i mlodziezy
2. Dofmansowanie konkursdw o tematyce antynarkotykowej
organizowanych w szkolach, w tym zakup materiatow
niezbednych do przeprowadzenia konkursu i zakup nagrod.
3. Dofmansowanie ciekawych form spedzania czasu wolnego
dla dzieci i mlodziezy zawterajqcych tresci profilaktyczne.
4. Dofmansowanie imprez rozrywkowych, sportowych
propagujqcych zycie bez nalogow.
5. Zakup i dystrybucja materiatow informacyjno-
edukacyjnych, dydaktycznych i naukowych.
6. Finansowanie wyjazdow dzieci i mtodziezy pol^czonych
z zajeciami o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
7. Zapewnienie posilku dzieciom uczestnicz^cym
w programach socjoterapeutycznych i opiekunczo-
wychowawczych.

4. Wspomaganie dziataii instytucji,
organizacji pozarzadowych i osob
fizycznych, sluzacych rozwiazywaniu
problemow narkomanii

Prowadzenie edukacji publicznej na temat d/.ialania
narkotykow i innych srodkow psychoaktywnych na organizm

Praca socjalna z rodzinami, w ktorych wystepuje problem
uzaleznien prowadzona przcz GOPS

5. Pomoc spoteczna osobom uzaleznionym
i rodzinom osob uzaleznionych
dotknietych ubostwem i wykluczeniem
spolecznym i integrowanie ze
srodowiskiem lokalnym tych osob
z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego

Przewo

Andrz
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