UCHWAŁA NR XII/95/15
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy Górowo
Iławeckie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara

Załącznik
do Uchwały Nr XII/95/15
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok
Wprowadzenie
Narkomania czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji
psychoaktywnych) - to choroba, która zagraża coraz to większej liczbie młodych Polaków.
Jest postępująca, ciężka i śmiertelna - zbiera coraz to większe żniwo. Jej istotą jest fizyczna i
psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. Z problemem
uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale
także rodzina, która przeżywa stany przygnębienia, lęku, stresu, rozczarowań i bezradności.
Narkomania jest z całą pewnością chorobą, którą można i trzeba leczyć, której nie wolno się
poddać odbierając sobie szansę na normalne życie. W Polsce szybki wzrost popularności
narkotyków, głównie wśród młodzieży może sprawić, że każde dziecko może być zagrożone
narkomanią.
Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym.
Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych często występuje z innym
problemem społecznym takim jak: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, przestępczość.
Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju sprzyjają
rozpowszechnieniu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób
eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych poszukujących pomocy. Obniża się
wiek biorących. Swobodny dostęp do narkotyków mają już dzieci w szkole podstawowej.
Z posiadanych informacji wynika, że narkomania na terenie gminy nie jest tak uwidoczniona
i powszechna jak w innych większych aglomeracjach miejskich. Nie ma jeszcze problemu
narkotykowego ale pojawiają się pierwsze symptomy, których nie należy lekceważyć.
Biorąc pod uwagę dane ogólnopolskie problem narkomanii coraz częściej będzie dotykał
nowego środowiska. Dlatego też poprzez działania profilaktyczne należy stworzyć
społeczności lokalnej okazje aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które
spowodują wzrost zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.10 ust. l
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124
z późn. zm.).
Podejmowane działania przez Gminę mają na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz
rozwój edukacji publicznej zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania
sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania
z osobami uzależnionymi.

1

I. Podstawowe cele programu
Celem głównym programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz
problemom jej towarzyszącym na terenie Gminy Górowo Iławeckie.
Będzie on realizowany w obszarze działania obejmującego głównie profilaktykę.
Profilaktyka ma na celu:
1. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
używaniem narkotyków (prowadzenie działalności informacyjnej poprzez przekazywanie
publikacji, ogłaszanie danych nt epidemiologii i działania placówek prowadzących
działalność profilaktyczną; organizowanie kampanii edukacyjnych nt problematyki
narkomanii).
2. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne
(uwzględnienie problematyki w gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie Gminy, szkół
podstawowych, gimnazjum, organizacji pozarządowych itp.).
3. Zintegrowanie działań profilaktycznych (młodzież, rodzice, wychowawcy), wsparcie
finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych adresowanych do wszystkich
zainteresowanych równocześnie: młodzieży, rodziców i nauczycieli.
4. Udostępnianie oferty terapeutycznej (współpraca z organizacjami pozarządowymi
i instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi dla dzieci i młodzieży).
II. Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii.
1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania
środków psychoaktywnych:
a) uwzględnienie problematyki narkomanii w lokalnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych w szczególności w części dotyczącej zapobiegania
i przeciwdziałania zażywania narkotyków poprzez prelekcje prowadzone przez
przeszkolonych nauczycieli na zajęciach szkolnych;
b) wspieranie szkół podstawowych i gimnazjum w rozwijaniu działań
profilaktycznych;
c) prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów
alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży;
d) organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych
adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców;
e) wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych
programów profilaktycznych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku:
a) prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii
adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych (młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjum).
3. Wspieranie organizowania i prowadzenia na terenie placówek oświatowych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:
a) organizowanie programów profilaktycznych dla dzieci , młodzieży i rodziców;
b) promowanie zdrowego stylu życia;
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c) wprowadzanie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, olimpiad,
turniejów promujących zdrowy styl życia bez nałogów;
d) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów
psychoprofilaktycznych w szkołach.
4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej:
a) pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:
- informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,
- wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach,
- uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,
- dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach
dotkniętych problemem narkomanii,
- prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków.
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego,
terapeutycznego i prawnego.
5. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących
zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii:
a) współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi,
kościołami,
związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu zapobiegania narkomanii;
b) szkolenie realizatorów programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
III. Realizatorzy i podmioty współpracujące.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zespół Szkół.
Gminna Biblioteka i Centrum Kultury.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji.
Funkcjonariusze Straży Granicznej.
Organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania
narkomanii.
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV. Finansowanie.
W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok przewidziano kwotę
2 tys. złotych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
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