
{t,ADr. (;hlll\1,
t.r\CK / Uchwala Nr IIl16/10

Rady Gminy i,qck
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie: przyjpcia Gminnego
Problem6w Alkoholorvych oraz
Narkomanii na 2011 rok.

Programu Profilaktyki
Gminnego Programu

i Rozwi4rywania
Przeciwdzialania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz4dzie gminnym Q.t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 7591 z p62n. zm.)
w zwiqzku z art. 4t ust. 2 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (.t. Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz.

473) i art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzlalaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) Rada Gminy tr-4ck uchwala, co
nastQpuje:

$1

Przyjmuje siq Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych na rok 2011 stanowiqcy zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly
oraz Gminny Program Przeciwdzialania Narkomani na 2011 rok stanowi4cy
zalqcznik nr 2.

$2

Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy.

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Lech Drohomirecki



O

o



o

Zalqcznik nr I
do Uchwaly Nr II / 17 | l0 z dnia 30. grudnia 2010r.

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI

ROZWTAZYWANTA PROBLEMoW
ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2OI1

w GMINIE L,ACK
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Mirno podejmowanych dzialah profilaktycznych zar6wno w roku 2010 jak i w latach
poprzednich problem alkoholizrnu 1a, grninie nadal istnieje , a grupy ludzi
spozywaJ4cych napoje alkoholowe grornadz4 sig w rniejscach publicznych gl6wnie
wok6l sklep6w co stanowi bardzo przykr4 wizyt6wkE naszej grniny.
Na podstawie wieloletniej praklyki dzialaniaKomisji Rozwi4zl,"wania problern6w
Alkolrolowych mozerny stwierdzi6 , 2e w nl'ewielkim procencie udaje sip nam
osi4gn46 pomyslne uyniki rv kierorvaniu a nastppnie leczeniu os6b dlugofwale
prj4cych alkohol.

w dalsrym ciqgu bgdziemy zatem prowadzid dzialalnosd edukacyjnQ na rzecz
dlieci i mlodzieiry po to aby ustrzec mlode pokolenie a dalszym zamysle polsH
narrid przed plagq jak4 jest alkoholizm, narkomania i palenie nikotyny.

Art. 1 ust.l cytowanej ustawy okesla , 2e organy adrninistracji rzQdowej i jednostek
sarnorzqdu terytorialnego s4bbowi4zane do podejmowania dziatafizmierzajqcych do
ograniczania spo2ycia napoj6w alkoholowych oraz zmizny struktury ich spo2yrvania,
inicjowania i wspierania przedsipwziEc maj4cych na celu zmiang obyczaj6w w
zakresie sposobu spozywaniatych napoj6w, dzialaniana rzecztrzeinvosci w miejscu
pracy, przeciwdzialania powstawaniu i usuwania nastgpshv naduzywania alkoholu, a
tak2e wspierania dziatalnosci w tym zakresie organizacli spolecznych i zaklad6w
pracy.

W ustawie okreSlono zadania wlasne gminy zwi4zane z profilaktyk4 i
rozwiq.zywaniem problem6w alkoholowych do kt6rych naleiry..
1. zwigkszenie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzale2nionych odalkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w kt6rych wystppuj4 problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnosci oclrony przed przemoc4w rodzinie
3. prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej, w
szczeg6lnoSci dla dzieci i rrrtodziezy.
4. wspomaganie dzialalnoSci: Szk6l, Ktubu Profilaktykj i lJzale2nietr, Gminnego
OSrodka Kultury, Instytucji, Stowarzyszeri i osob frzycznych, slu24cych
rozwiq,zywaniu problem6w alkoholowych i narkomanii.
5. podejmowanie interwencji w zwi4zku z nanrszeniem przepis6w okreSlonych w
art.l3.l i l5 ustawy : w przypadku sprzedairy i podawania napoj6w alkoholowych m.
innymi:- osobom , kt6rych zachowanie wskazuje , Ze znajduj4 siE w stanie
nietrzeZwoSci, osobom do lat 18 , na kedyt lub pod zastaw.
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KIERUNKI DZIALANIA w 20ll roku.

I. Dzialanie na rzecz os6b uzaleinionych i naduilrraj4cych alkohol.
I ) Dalsze wspieranie dzialalnosci Klubu profilaktyki Uzale2nieri i punktu

konsultacyjnego.
W punkcie konsultacyjnyn podobnie jak w roku poprzednim udzielana bEdzre pornoc
w zakresie:

- naduZywania alkoholu
- uzale2niei od alkoholu i narkotyk6w
- przemocy domowej, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.
Punkt w dalszym ci4gu prowadzony bgdzie przqzprae. oddziatu Terapii rJzaleznie,t't

w Gostyrinie.
2)Dalsza wsp6lpraca z Poradni4 Odwykow4 w Gostyninie w zakresie
- kierowania na leczenie

os6b uzalehrionych od alkoholu oraz zbiegJym s4dowym , kt6ry wydaje opinie
w zalcresie uzaleiryienia od alkolrolu.

3) Wsp6lpraca z GOPS , Komisariatem policji , lekarzem i pielpgniarkami
Srodowiskowymi , pod k4tem rozpoznawania Srodowisk, ustalenia os6b
nadu2ywajqcych alkohol i naklanianie ich do leczenia.

4) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla rodzin z problemarni alkoholowyrni
szczeg6lnie tym w kt6rych wychowywane s4 dzieci oraz dla samych dzieci np:

.5) Zakup i rozpropagowanie: programow, broszur, ulotek i innych rnaterial6w wsr6d
uczni6w Szk6l, w Klubie Profilaktyki ,GOK, rJrzpdzie Gminy , Osrodku Zdrowiat
innyclr obiektach uizytecznoSci publicznej.

II. Oddzialywanie wychowawcze i informacyjno - propagandowe.
1. Udzial dzieci i mlodzie?y szkolnej w kampanii ,'Zachowaj trzefiwy umysl" pod
patronatem Ministra Edukacji i innych Programach profilaktycznych.
2. organizowanie i finansowanie Program6w profilaktycznych - wsp6lpraca w tym
zakresie z Gminnym Klubem Profilaktyki itJzaleznien,GoK, osrodkiem profilaktyki
i rerapii uzalezniei w Plocku oraz innymi osrodkami profilaktyki i uzaleZnieri. Na
bieZ4co ustalane bpd4 terminy i tytuly program6w. programy organizowane b9d4 w
szkolaclrPodstawowych, Gimnazjum ,atakhewKlubieprofilaktyki irJzalehfien w
L4cku i Grabinie. opracowaniawykorzystane bedawpracypedagogicznelzdziedmi i
mlodzie2q.
3.wspieranie w miarq potrzeby ksztalcenia w dziedzinie profilaktyki :nauczycieli,
wychowawcow, pracownik6w socjalnych i funkcjonariuszy policj i.

wakacyjnych kolonii.
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4-, Sfinansowanie niezbqdnych szkolen dla os6b pracui4cych w komisji profilaktyki
alkglolowej w zakresie pracy zosobami uzaleznionymi oraz ofiaramipir.*o"y *
rodzinie alkoholowej.
5. Zakup broszur, rnaterial6w Audio Video i urotek dla Szk6l. Klubu os6b
uzaleZnionych, instytucji, organizacji.

III. Pomoc i ochrona przed przemocq w rodzinie.
l) podejmowanie interwencji w rodzinach gdzie wystppuje przemoc poprzez
stosowair ie

" Nebieskiej Karty "
2) organizowanie pornocy dla czlonk6w rodzin zproblemem alkoholowyrn
(psychologicznei, materialnej finansowei ) szczeg6lnie dla dzieci i mtodziezy.
wsp6lpraca z udzielai4cymi pomocy pracownikami Gops , funkcjonariuszami policji
, czlonkami komisji .

3) informowanie Srodowiska o miejscach , w kt6rych mo2na tak4pomoc uzyskad ,
a se to:
- Gminna Komisja Rozwiqzywania problem6w Alkoholowych
- Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej
- Komisariat Policji
- Klub Profilaktyki i UzaleZnieri, Gminny Osrodek Kultury.

4) udzielanie pomocy w tym zakresie przez'. pracownika osrodka profilaktyki w
Llocku oraz zatrudnionego w Klubie profilaktyki i uzalezniefr w tr 4cku - piofilaktyka
uzaleimiefi - kt6ry w 2011 roku pelnid bpdzie dy2ury i prowadzi6 piofilaktykg w
szkolach oraz Klubie Profilaktyki zgodnie z ustalonrnn harmonogramem. 

-

IV. .Dzialania zmierzaj4ce do ograniczenia spoiycia alkoholu
1. Przeprowadzanie kontroli punkt6w sprzedu;ry napoj6w alkoholowych pod k4tem
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
2- Przestrzegante limitu stalych p'nkt6w sprzeduzy napoj6w alkoholowych
przeznaczo/r.ych do spozrycia poza rniejscem sprzedazyjak i w miejscu sprzedazy
uchwalonych przez Radg Gminy.
3 - zobowrqzanie podmiot6w prowadz4cych sprzedu2 napoj6w alkoholowych do
umieszczenia w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych o zakazieiprzedt2y
alkoholu i tego zakazu przestrzegania.
- osobom, kt6rych stan zachowania wskazuje, ze arajduj4 sig w stanie nieh-zezwosci
- osobom do lat 18
- na kredyt i pod zastaw
- zakazu spozywania napoi alkoholowych w sklepie i jego najblizszym otoczeniu.



o

o



-4-

4. Zobowi4zanie wszystkich wlaScicieli sklep6w do przestrzegania przepisow
wynikaj4cych z ustawy o wychowanilr w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu
alkoholizrnowi.
5. Zobowi4zanie do urnieszczenia wyr,vieszki na kt6rej bgdzie nurner i warunkr
zezwole\ia oraz data waznoSci.

V. Wsp6lpraca Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
z organizacjami i zakladami pracy dzialaj4cymi na terenie gminy Lqck t. j:

l. Z Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej w zakresie:

w rodzinie

szczeg6lnie tym. w k16rych wystenuia dzieci.
- kierowania na leczenie os6b uzaleZnionych od alkoholu.
2. ZWojew6dzkim Samodzielnym Zespolem Publicznych Zakladriw Opieki
Zdrowotnej w Gostyninie-Zalesiu, oddzialem Terapii Uzaleinienia od Alkoholu
oraz oddzialem Leczenia Alkoholowych Zespokiw Abstynenckich. Kierowanie

3.ZPolicjqwzakresie
- podejmowania interwencji dot. zakl6cania porz4dku publicznego w zwiqzkuz
naduZ)rvaniem alkoholu,
- zwiekszenia kontroli sklep6w pod katem niedozrvolonei sprzedazy alkoholu.
- podeimowania interwencji w przypadkach dot. przemocy w rodzinie
4.2 SluLbqZdrowia.
- wlqczenie sip do szkoleir na temat rozpoznawania choroby alkoholowej i jej leczenia.
4. Biblioteki, Szkoly w zakresie
- organizowanie pogadanek. spotkar[. konkurs6w o tematyce: antyalkoholowej i
dotvczacych narkomanii.
- realizacja proqrarn6w. udzial w kamoanii "zachowaj trzezwy umysl" i innvch o w/w
temaqr'ce.
5. Z Gminnym OSrodkiem Kultury w f-4cku w ramach propagowania program6w
profilaktyki przez wsparcie finansowe r62nych k6lek zainteresowari dla dzieci-
mlodzieZv i os69 starszvch.

VI. Kontrola podmiotriw gospodarczych prowadz4cych sprzeda2 napoj6w
alkoholowych

1) Kontroli podlegaj4wszystkie podmioty gospodarcze prowadz4ce sprzeda2 i
podawanie napoj6w alkoholowych przeznaczonych w miejscu i poza miejscern
sprzeda2y.
Kontrol4 obejmuje sip szczeg6lnie te plac6wki na kt6re wplywaj4 skargi do UrzEdu
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Gminy, Komisji Rozwi4zyrvania Problern6w Alkoholowych , policji o niezgodnej z
prawem sprzedairy b4dt podawaniu napoj6w alkoholorvych atak2e zakl6caniu
porz4dku publicznego.

2) Kontrolp prowadz4:
a) upowaZnieni przez W 6jta Gminy pracownicy Urzgdu Gminy
b) czlonkowie Gm. Kornisji Rozwi4zywania Problern6w Alkoholowych
c) funkcjonariusze Policji

3) zakres kontroli:

-przestrzeganie porz4dku publicznego wokol miejsc sptzedziry napoj6w
alkoholowych
-przestrzeganie ustawowego zakazu nie sprzedawania napoj6w
alkoholowych osobom nieletnirn i niehzeZwyrn

-przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napoj6w alkoholowych

-zgodnoS6 prowadzonej sprzeda2y napoj6w alkoholowych z aktualnie
waznym zezwoleniem
-przesttzeganie warunk6w ustawy o wychowaniu w trzefuoSci i przeciw-
dzialaniu alkoholizmowi
-przestrznganie zasad i warunk6w sprzeduiry napoj6w okreSlonych w
uchwale RG
-kontrole sklep6w i punkt6w sprzedaZy napoj6w alkoholowych
przeprowadza komisja w co najmniej 3 osobowym sk\adzie.

4)Osoby upowainione do kontroli maj4 prawo do:
-wstgpu na teren nieruchomoSci, obiektu, Iokalu gdzie prowadzona jest
sprzedfit napoj6w alkoholowych w takich dniach i godzinach w jakich
prowadzona j est dzialalno6i
-z4dania pisemnych lub ustnych wyjaSnieli oraz okazaniazezwolenia
-czynnoSci kontrolnych w przypadkach o kt6rych rnowa dokonuje siE
w obecnoSci osoby prowadzqcej sprzedu2,
-Podmiot kontrolowany zobowiq,zany jest zapewnid warunki niezbgdne do
sprawnego przeprowadzenia kontroli.
-Zprzeprowadzonej kontroli sporz4dza sip protok6l, kt6ry wrazz
wnioskiem niezwlocznie przekazuje sig W6jtowi Grniny.

-Na podst. wynik6w konfroli W6jt Gminy wzywa podmiot gospodarczy
do usuniEcia stwierdzonych uchybieri w wyznaczonym terminie o ile
nie s4 one podstaw4 do cofiriEcia zeatolenia lub podejmuje itne dzialania
przewidziane prawem.
-Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania
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przesyla do W6jta Gminy informacje o wykonaniu zaleceh.
Plac6wki i instl.tucje wsp6lpracuj4ce:
Policja , Paristwowa Inspekcja Handlowa, Pafistwowa Inspekcja Sanitarna

VII. l. Przyznaje sig czlonkom Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych
wynagrodzenie zaudzial w posiedzeniu Komisji w kwocie 40.00 zl.
Wynagrodzenie platne jest do 7 - go dnia miesi4ca nastgpuj4cego po miesi4cu, w
kt6rym odbylo sip posiedzenie Komisji, na podstawie listy obecnosci potwierdzaj4cej
udzial czlonka komisji w posiedzeniu.

VIII. 2. Gminn4 Komisjg Rozwiqzywania Probtemrlw Alkoholowych powoluje
W6jt Gminy l,4ckw drodze zarz1dzenia. Pracq Gminnej Komisji pro{ilaktyki i
U zaleLniefi kieruje Przewodnicz4cy Komisji.

a[<oholowvch w Z0ll r. 111.000.0021

Planowane wydatki ponyZszej sumy w ramach ochrony zdrowia

Zw alczanie narkomanii w g zal4czonego programu
(profi laktyka, zakupy).

Przeciwdzialanie alkoholizmowi
- wynagrodzenia pracownik6w i pochodne od plac, dodatkowe
wynagrodzeni e roczne, wynagrodzenia bezosobowe.

- zakup oleju opalowego, program6w A,/A, material6w i
wlposaZenia k6lek zainteresowair w Klubie Profilaktyki i
U zaleiniefl, opinie psycholog6w, profi laktyka antyalkoholowa
(w tym organizacja wlpoczlmku profilaktycznego dla dzieci)
,diety czlonk6w komisji antyalkoholowej i inne.
- energia, wyw6z nieczystoSci, monitoring, programy
profilaktyczne.
- uslugi remontowe, konserwacyjne.
- oplaty z tytufu zakupu uslug telefonii stacjonarnej.
- dostqpu do sieci Internet.
- delegacje pracownicze.
- odpis na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych.

2.000.0021-

109.000.0021-
73.830.0021-

13.970.002t-

14.000.0021-

2.700.0021-
2.200.00d-

200.00z,1-
2.100.002t-

Bud2et.
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Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminnv tr_ack
na rok 2011.

Gminay Program Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2011 zafwierdzono
uchwal4Nr Ir I 17 I 10 Rady Gminy w tr Ecku z tlnia 30 Grudnia 2010 roku.

zal4cznk do uchrvaty Nr II/17l10 Rady Gminy tr-4ck z dnia 30 grudnia 2010 rok'.

Gminny Program
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2011

wsT4P

Narkomania jest zjawiskiem o g6lnoSwiatowyn. powstaj e na p o dtohu
przeobruzenzachodz4cychwe wsp6lczesnyrn cyrvilizo*uny- swiecie i staje siQ
powaznym problemem spolecznyrn. Narkomania powstaje na skutek zanikama
tradycyjnych wiEzi spolecznych, nvraszcza rodzinnych oraz oslabienia funkc.;r
wychowawczej rodziny i szkoty. Jest niepokoi4cym przejawem trudnosci
dojrzewania psychospolecznego a z.'ilaszcza emocjonalnego mlodych ludzi.

Zu\wanie narkotyk6w wywotuj_e wiele r62nych problem6w rodzinnych,
szkolnych, prawnych a tak2e z<to*otnych. Jednyrl i nich jest wyst4pienie tzw.
zespolu uzaleTnisnis atak2e ostryc! i przewleklych chor6b, w tym zikazenia
wirusem F[V.

Narkomania jestprzycrynltagedii wielu mlod-.'ch ludzi i ich rodzin. Stanowi
powazne zagro2enie dla zdrowia spoleczef stwa.

ROZDZTL*,1.

GMINNY PROGRAM pRzECrwDzIAr,ANIA NARKOTVIANII okreSla
Iokaln4 strategip w zalcresie narkomanii i ztn4zarrychz ni4probiem6w.
Przeciwdzialanie narkomanii realizuj e sig przez odpowiednie ksztaltowanie polityki
spolecznej , gospodarczej, oSwiatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w
szcze96lnoSci:

1 . dzialalnoS6 wychowawcz4, edukacyj n 4 informacyj n4 i zapobie ga.,.r,cz4.
2. leczenie, rehabilitacjg i reintegracjg os6b uzaleznionych.
3. ograniczenie szk6d zdrowotnych i spolecznych.
4. nadz6r nad substancjami, k6rych uzywanie mo2eprowadzii do narkomanii
5- nt'alczarie niedozwolonego obrotu, wl.twarzania , przetwarzaria, przerobu i

posiadania substancji, kt6rych uzywanie mo2e prowadzi6 do narkomanii.
6- nadz6r nad uprawami roslin zawierai4cych substancje, kt6rych uzy\,vanre

mo2e prowadzi6 do narkomanii.
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ROZDIAI,II

Podstawowyrn celein prograrnu jest ograniczenie u2ywania narkotyk6w,
rozrvi4zyr,vanie istniej4cych w tej dziedzinie problem6w oraz podniesienie
SwiadomoSci spolecznej rnieszkaric6w Gminy tr 4ck
Cel ten realizou,any bpdzieprzezdq2enie do :

I . ograniczenia tempa wzrostu rozpowszechniania uzlr/ania narkotyk6w.
2. ogruriczenia tempa wz'ostu przestgpczoSci zwiqzanej z uZywaniem

narkotyk6w.
3. ograniczeniazzktZef HtV, HCV i innych chor6b.zwi4zanych z u2yr,vanrem

narkotyk6w.
4. ograniczania liczby zgon6w wynikaj4cych zu2ywania narkotyk6w.
5. utrzymania poprawy stanu zdrowia u os6b poddawanych leczeniu i

rehabilitacji.

Cel ten bEdzie realizowany w Gminie N.qck poprzez: profilaktykp dotyczqcq calej
populacji dzieci i mlodziezy maj4c4 na celu:

. op62nienie i eliminacja inicjacji narkotykowej;

. promocjg zdrowego stylu Zycia;

. zmniejszenie ryzyka wyst4lienia problem6w zwi4zanych z u2ywaniem
Srodk6w odurzaj4cych;

. diagnoze Srodowiska zwiqzana z problemem uZyv'ania Srodk6w
odurzaj 4cyc[ dostosowanie pro gram 6w profi latlycznych do potrzeb
Srodowiska;

zapobieganie powstawaniu uzaleinienia poprzezi

. ksztaltowanie postaw abstynenckich u dzieci i mlodzieZy; wycofanie dzieci i
mlodzieLy z zachowart ryzykownych;. diagnoza Srodowiska zwiqzana z problern.

zmniejszenie skutk6w zdrowotnych i spolecznych narkomanii poprzez:

. utrwalenie posiaw absiynenckich u osrib z protrlcmern narkotykowyrn;

. zmotywowanie do leczenia os6b rnaj4cych problemy narkotykowe;

. organizowanie wsparcia po terapii.
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ROZDZIAI-IIl

ZADANIA wr,ASNE GMINY wynikai4ce zwt. 10 Usrawy o przeciwdzialaniu
Narkornanii z dnia29 lipca 2005 roku obejmuj4 nastgpuj4ce dzialania:

I . zwigkszenie dostgpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzaleZnionych i os6b zagroZonych uzale2nienrem;

2. udzielanie rodzinom , w kt6rych wystppui4 problemy narkornanii, pomocy
psychospo{ecznej i prawnej :

3. prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci inforrnacyjnei , edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiq,zyrvania problem6w narkomanii, w
szczeg6lnosci dla dzieci i mlodziezy , w tym prowadzenie zajg6 sportowo-
rekreacyjnych dla uczni6w , a tak2e ewentualnych dziaLafi na rzecz
doZywiania dzieci uczestnicz4cych w pozal ekcyjnych programach
opiekuriczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie dzialaiinstytucji, organizacji pozarz4dowych i os6b
frzy czrry ch, sluz4cych rozwiqgywaniu problem6w narkomanii;

5. wdro2enie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodzic6w (edukacja
dorostych);

6. wspomaganie dzialalnoSci szk6l w dziedzinie profilaktyki narkomanii;
7. pomoc spoleczr4 osobom uzale2nionym i rodzinom uzaleZnionych

dotkniptym ub6stwem i wykluczeniem spolecznlnn i integrowanie ze
Srodowiskiem lokalnym.

Zadania te bpdq realizowane poprzez :

zwipkszenie zaanguhowuria spolecznoSci lokalnych w zapobieganiu
uZywania Srodk6w psychoaktyrvnych,
wspieranie szkol podstawowych i girnnazjum w rozwijaniu dzialart
profilaktycznych, w szczeg6lnoSci obejmuj 4cych diagnozp problemu
uzywania narkotyk6w irealizacjg adekwatnego do potrzeb programu
profilaktycznego,
dofinansowanie pro gram6w profi I aktycznych w zakresie organizacj i czasu
woinego dzieci i mlodzie|y, prograrn6w stanowi4cych alternatywp wobec
uZywania narkotyk6w,
dofinansowanie pozaszkolnych program6w profilaktycznych adresowanych
do dzieci i mlodziezy zagro2onych uzaleznieniem oraz ich ro&ic6w.
dofinansowanie szkoleri uwzglgdniaj4cych nowoczesne podejScie do
profilaktyki u2ywania substancji psychoaktywn yclt w szczeg6lnoSci dla
pedagog6w, nauczycieli, wychowawc6w Swietlic Srodowiskowych,
dofi nansowanie pozalekcyj nych zaj q6 sportowych jako element program6vv
psychoprofi laktycznych,
prowadzenie program6w edukacyjnych, organizowanie konkurs6w, wystaw,
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podniesienie poziomu wiedzy spoleczeristwa na temat problem6w zwiqzanych z
uZywaniem srodk6w psychoaktywnych i mo2liwosci zapobiegania zjawisku,

rozpowszechnianie material6w informacyjno - edukacyjnych z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki uzale2nieri,
prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzglgdniaj4cych problematykq
narkomanii, adresowanych do okreSlonych grup docelorvych,
informowanie o plac6wkach prowadzqcych dzialalnoSc profilaktyczn4
lecznicz4 i rehabilitacyjn4 wspolpraca z organizacjami stuzqcymi
rozwiqpywaniu problem6w narkomanii,
wsp6lpraca z organizacjami shrz4cymi rozwiryywaniu problem6w
narkomanii.

ROZDZIAT- IV

Program jest adresowany do og6lu spoleczefstwa Gminy L4ck a przede wszys&im
do dzieci i mlodziezy, w tym mlodzi e2y z grup ryzyka.
Program bgdzie realizowany przez Gminn4 Komisig Rozwiqpywania problemow
Alkoholowych, przy wsp6lpracy gminnego specjalisty psychoterapii i uzale2nieri,
pedagog6w szJ<olnych, nauczycieli oraz wychowawc6w klubu profilaktyki i swietlic
Srodowiskowych dzialaj4cych na terenie gminy.
Finansowanie progrzrmu odbywai siE bpdzie ze srodk6w pochodz4cych z oplat za
wydane zezvtolenia na sprzedaZ napoj6w alkoholowych.



o

o


