
UCHWALA NR XI/74/2015
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 3 0 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalcnia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2016 r.

Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialantu narkomanii
/Dz.U.z 2012 r. poz. 124; zmiany: z 2015 r. poz. 28, 875, 1893 i 1916/orazart. 18ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U.z 2015 r. poz. 1515/ Rada Gminy
Ostrowek uchwala, co naste_puje:

§ 1. Przyjac Gminny Program Przeciwdziatania Narkomanii na 2016r., stanowiacy

zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si^ Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ewoda



Zaiacznik do Uchwaly Nr XI/74/2015

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 30 grudnia 2015 r.

Gminny Program Przcciwdzialania Narkomanii na tercnic Gminy Ostrowek na 2016 rok

Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

Gminny Program PrzcciwdziaJania Narkomanii okresla kierunki fokalnej polityki
w zakresic profilaktyki oraz minimalizacji szkod spolecznych i indywidualnych wynikaja.cych
z zazywania narkotykow i innych substancji psychoaktywnych. Glownym cclem programu
jest pomoc osobom uzaleznionym i osobom zagrozonym uzalcznicniem poprzc prowadzcnie
dzialan informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych. Adresatami programu sq. glownie
osoby zagrozone uzaleznieniem i uzaleznione, a w szczegolnosci dzieci i mlodziez, ktorym
nalezy zakrzewic wiedz? i umiej?tnosci pozwalajajce na dokonywanie wlasciwych wyborow
w zyciu. Realizatorami zadan uj?tych w programie b?daj Urzajd Gminy w Ostrowku, Gminna
Komisja Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych w Ostrowku, Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej w Ostrowku, Komisariat Policji w Osjakowie oraz szkoly podstawowe z tercnu
gminy Ostrowek i Gimnazjum w Ostrowku oraz inne instytucje i osoby zajmuja^ce si^
problematyka^ przeciwdzialania narkomanii. Gminny program przeciwdzialania narkomanii
ta^czy si? scisle /. gminnym programem rozwiazywania problemow alkoholowych ze wzgl^du
na specyfik? zagadnien oraz wspolne zrodlo fmansowania. Srodki finansowe na realizacJQ
programu przeciwdziatania narkomanii pochodzq. z oplat za korzystanie z zezwolen na
sprzedaz napojow alkoholowych. Na realizacj? zadah gminnego programu przeciwdzialania
narkomanii w 2016 r. przewidziano kwotQ 4 000 zl.

RozdziaJ 2
Analiza problcmu uzaleznien w gminie Ostrowek

We wrzesniu 2015 roku rodzice i uczniowie Gimnazjum w Ostrowku wzi^li udziaJ
w badaniu ankictowym na temat uzaleznien. Z analizy ankiety wynika , ze w klasach 1 i II
uczniowie nigdy nie zazywali srodkow odurzaja^cych, a w klasic III 82%. Natomiast w klasic
III 9% juz kiedys probowalo narkotykow,3% czasami zdarza si? brae narkotyki i az 6%
zazywa narkotyki w miar? systcmatycznie. Powodem siqgania po narkotyki sq. problemy
w szkole /30%/, problemy w domu /20%/, ciekawosc /20%/, ch?c z.aimponowania
kolcgom/20%/. Wsrod ankietowanych zdecydowana wi?kszosc nie slyszala o osobach, ktore
si? narkotyzuja^. Jednak srednio okoto 10% wie o istnieniu grupy narkomanow, a w klasie III
34% zna kogos, kto zazywa srodki odurzaja.ce. Miejscem, w ktorym najcz?sciej mozna
spotkac si? z narkotykami mlodziez wskazuje dyskotck? - kl. 1 47%, kl. II - 49%, kl. Ill -
40% oraz miasto - kl. I 34%, kl, JI - 33%, kl. Ill - 26%. 2% rodzicow przyznato, ze ich
dziecko uzywalo srodka uzalezniaja,cego lub odurzaja^cego.

Rozdzial 3

Zadania zwia^ane z przeciwdzialaniem narkomanii



Lp. Zadanie Sposob realizacji

1. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy
terapcutycznej i rehabilitacyjnej
dla osob uzaleznionych i
zagrozonych uzaleznieniem

1 .Motywowanie do podjqcia leczenia osob
uzaleznionych jak i wspotuzaleznionych.

2.Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osob
uzaleznionych i wspoiuzaleznionych.

Udzielanie rodzinom, w ktorych
wystejDuj^problemy narkomanii,
pomocy psychospolecznej
i prawnej

l.Wspoipraca z podmiotami dzialaja^cyrru w sferze
przeciwdziaiania narkomanii

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

Prowadzenie profilaktycznej
dzialalnosci informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiazywania
problemow narkomanii,
w szczegolnosci dla dzieci
i mlodziezy, w tym prowadzenie
zaj^c sportowo-rekreacyjnych dla
uczniow, a takze dziatan na rzecz
dozywiania dzieci
uczestnicza^cych w
pozalekcyjnych programach
opickunczo - wychowawczych
i socjotcrapeutycznych

1. Realizacja programow profilaktycznych dla
dzieci i mtodziezy

2. Dofmansowanie konkursow o tematyce
antynarkotykowej organizowanych w szkolach,
w tym zakup materialow niezb^dnych do
przeprowad/enia konkursu i zakup nagrod.

3. Dofmansowanie ciekawych form sp^dzania
czasu wolnego dla dzieci i mlodziezy
zawieraja^cych tresci profilaktyczne.

4. Dofinansowanie imprez rozrywkowych,
sportowych propaguja^cych zycie bez nalogow.

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

6. Finansowanie wyjazdow dzieci i mtodziezy
po^czonych z zaj^ciami o charakterze
edukacyjnym i profilaktycznym.

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

Wspomaganie dziafari instytucji,
organizacji pozarza^dowych i osob
fizycznych, sluzq.cych
rozwiqzywaniu problemow
narkomanii

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

5. Pomoc spoleczna osobom
uzaleznionym i rodzinom osob
uzaleznionych dotkni^tych
ubostwem i wykluczeniem
spoiccznym i integrowanie ze
srodowiskicm lokalnym tych
osob z wykorzystanicm pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego

Praca socjalna /. rodzinami, w ktorych wystcpuje
problem uzaleznieii prowadzona przez GOPS

vodnic7,q.cyRady

Anctrzej Wojewoda


