
Uchwala Nr VIII/79l201 I

Rady Gminy Lqck

z dnia 30 grudnia 20ll r.

w sprawie: przyjgcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie

gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l z p62n. zm.) w zwiq3ku z art. 4t ust.2
ustawy z dnia 26 puidziemika 1982 r. o wychowaniu w trzeZwoici i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi (tj. Dz.U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z p62n. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485

z p62n. zm.) Rada Gminy tr-4ck uchwala, co nastgpuje:

$1

Uchwala sig:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na rok

2012 stanowiqcy Zalqcznik nr 1 do niniejszej Uchwaly, kt6ry realizuje Gminny

OSrodek Pomocy Spolecznej w tr 4cku.
2. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok stanowi4cy Zal4cznik

Nr 2 do niniejszej Uchwaly, kt6ry realizuje Gminny Oirodek Pomocy Spolecznej

w L4cku.

$2

Wykonanie Uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

$3



Zal4cznik Nr I
do Uchwaly Nr Vltl/79l201 I

Rady GminY w l-4cku
z dnia 30 grudnia 201 I r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI

I ROZWL{ZYWANIA PROBLEMoW U-,roHoLowYcH
NA ROK 2OI2

w GMINIE LACK

tr-qck, grudzieri 2011 rok



wsrEP

Alkoholizm(uzaleZnienieodalkoholu,toksykomaniaalkoholowalubchoroba
alkoholowa) jest stanem chorobowym polegaj4cym na utracie kontroli nad ilosci4 wypijanego

utt ohotu. Spozy*anie nadmiemej ilo5ci alkoholu przez alkoholika jest spowodowane

frzy.ur"rn o 
"ha.ukterr" 

psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli Wedlug-wielu

pogtqaOw, z choroby alkoiroiowej nie mozna sig skutecznie wyleczyi. Nawet po wielolelniej

uUJtyn*"ji pr6by powrotu do kontrolowanego picia koricz4 sip powrotem do nalogu.

enohotizm'nie jist problemem jedynie osoby nim dotknigtej. Jest to bardzo powazny

probl.r spoleczny. Zwykle cierpi nie tylko sam uzale2niony, ale takze jego rodzina'_ najbli2si

i sqsiedzi. Jest on swego rodzaju ,,pulapkq" dla najblizszych alkoholika. kt6rych dotyka

probl". wsp6luzaleznienia. Nie chodzi tu oczywiscie o doslowne rozumienie tego terminu.

botyczy to pewnego wzoru przebywania i 2ycia ze.sobq zwi4zanych ludzi. Jedna z nich

poprzei atkoiolizm wprowadza destrukcjg, a druga sig do niej w jaki3 spos6b dostosowuje.

b."V*iSri, wsp6luzaleznienie nie dotyczy wszystkich rodzin borykaj4cych si.

z alkoholizmem.
Nadu2ywanie alkoholu prowadzi do degradacj i bud2etu domowego, zaburza racjonalnq

iti.i."ftie wydatk6w i poirzeb. Stanowi pow6d obni2ania zachowari kulturowych i moralnych

dotkniqtych nim os6b.

Dotyka on wielu os6b z terenu Gminy L4ck, takze tych kt6re nie zglaszaj4 potrzeby, a co

*igce.i ctrgci otrzymywania pomocy. S4 to czqsto osoby negatywnie nastawione na

*r".lli"gorodrajuinstytucje, kt6re wedlug nich bez potrzeby ingeruj4 w ich codziennogi.

DoSwiadczenia Gminnej Komisji Profilaktyki Uzale2nieri Problem6w Alkoholowych

i Narkomanii w tr 4cku (uprzednio Gminna Komisja Rozwi4zywania Problem6w

akoholowych) wskazuj4 na istnienie tego problemu na terenie Gminy. Dotyka on wielu os6b

; ;;;."; c.iny Lq.[.' tak2e tych kt6re nie zglaszai4 potrzeby, a co wigcej chEci

ot,,ymy*aniu po'nory. Sq to czgsto osoby negatywnie nastawione na wszelkiego rodzaju

instltucje, kt6ri wedlug nich bez potrzeby ingerujq w ich codziennoSi'

Rol4 instytucj i i os6b zajmuj4cych sig politykq spoleczn4 na szczeblu lokalnym jest migdzy

i*y.i pir".i*a zial6ie- szeiieniu siE ijawiska alkoholizmu, czyli prowadzenie profilaktyki'

W izialalnoS6 profilaktycznq czynnie wlqczai4 sig nauczyciele oraz pedagodzy, organizuj4c

w tym zakresie programy ptohtulty"tn. dla dzieci i mlodzie2y w szkolach. Gminna Komisja

fronUnyn Uzatizniei 
-Problem6w 

Alkoholowych i Narkomanii podejmuje dziatania

przewidiiane ustawq o wychowaniu w trze2wo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi'

bro*adzone sq postqpowania w sprawach o poddanie siE leczeniu odwykowemu' zlecane s4

badaria przez' uieglyctr os6b dotknigtych problemem uzale2nienia alkoholowego.

PostEpowania w tychlirawach wymagaj4 czasu i wlaSciwego sposobu ich prowadzenia'

Wdalszymciqguprowadzonabgdziedziala|no56edukacyjnanarzeczdzieciimlodzieiy'
po;;by ust"rzec mtode pokolenie przed plag4 jakq jest alkoholizm' narkomania

i palenie nikotyny'



Realizacja Gminnego
oparta bEdzie o ustaw9

Prosramu Profilaktyki i Rozwi4Tywania Problem6w Alkoholowych

o r.frchowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi'

Art.l ust.l cytowanej ustawy okeSla ' 2e organy. administracji rz4dowej i -jednostek

samorz4du terytorialnego sq'obowi4zane do pode.lmowania dzialan zmierzaj4cych do

"!r*r"]*r" 
,ir"ry.ia 

-napoj6w- 
alkoholowych 

' 
oraz zmiany struktury ich spo2ywania,

inicjowania i wspierania ptt"atie*"iee m1lqgych na celu zmianE obyczaj6w w zakresie
'rp"i"i" 

,p"ry*iniu ty.t napoj6w, 
- 
dzialania na rzecz trze2woSci w miejscu pracy,

nrzeciwdzialania powstawaniu i usuwania nastqpstw nadu2ywania alkoholu, a tak1e

;.;;;;;;i"lfo6ci w tvm zakresie organizacji spolecznvch i zaklad6w pracv'

W ustawie okre5lono zadania wlasne gminy zwiqzane z profilaktykq

i rozwiqzpvaniem problem6w alkoholowych, do kt6rych nale2y:

l.zwiqkszeniedostgpnoScipomocyterapeutycznejirehabilitacyjnejdlaos6buzaleznionych
od alkoholu,

2. udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy alkoholorve'. pomocy

prv.rt"tp"i.t^..i i prawnej, a w szcze;6lnosti othtony przed przemocq w rodzinie'

3. prowadzenie profilaktycznej dzialalno5ci informacyjnej i edukacyjnej' w szczeg6lnoSci dla

dzieci i mlodzieZY,

4.wspomaganiedzialalnoSci:Szk6l,KlubuProfilaktykiiUzaleznieri,GminnegooSrodka
Kultury, Instytucji, Stowarzyszen ios6b fizycznych' slu2qcych rozwiqzywaniu problem6w

alkoholowYch i narkomanii.

5. podejmowanie interwencji w zwiqTku z naruszeniem przepis6w okre6lonych w art'13'l i l5

ustawy: w przypadku ,prt au'V 
-Ipoau*ania 

Tqoj6.* 
alkoholowych' migdzy innymi:

_ osobom , kt6rych -"t o**iJ-nirt azuje , ze znajdujq siE w stanie nietrze2wosci, osobom do

lat 18, na kedYt lub Pod zastaw'

KIERUNKI DZIALANIA w 2012roku'

I.Dzialanienarzeczos6buza|eZnionychinadui,ywajqcycha|koho|.

I ) Dalsze wspieranie dzialalnosci Klubu Profilaktyki Uzale2niefi i punktu konsultacyjnego'

W punkcie konsultacyjnym podobnie jak w roku poprzednim udzielana bqdzie pomoc

w zakresie:

- naduZYwania alkoholu'

- uzale2nieri od alkoholu i narkotyk6w'

- przemocy domowej, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym'



Punkt w dalszym ctqgu prowadzony bqdzie przez pracownika Oddzialu Terapii Uzale2nieri

w Gostyninie.

2) Dalsza wsp6lpraca z Poradniq OlYkg*3 w GostYninie,w zakresie kierowania na leczenie

odwvkowe os6b uzale2nronych 
'od 

ikoholu oraz na badania w zakresie uzale2nienia od

alko'holu wykonywane przez bieglych specjalist6w'

3)Wsp6lpracazGoPS,KomisariatemPolicji,lekarzem-ipielEgniarkamisrodowiskowymi'
p"lf ti*i.-poznawania sroJowist< , ustalenia os6b nadu2ywaj 4cych alkohol i naklaniania

ich do leczenia.

4) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla. rodzin z problemami 
. 
alkoholo^wymi

;j.#ffi;"i *"r.io.y.n'"vchl*yr"une sq dzieci orcz dta samych dzieci np: w formie

wypoczynku protilaktyczno-t""upt"yt'ntgo w ramach ferii zimowych lub wakacyjnych

kolonii.

5) Zakup i rozpropagowanie: programow'

ucmi6w 
-Sa(A, * Klubie Profilaktyki ,GOK,

obiektach uZyteczno6ci publicznej'

broszur, ulotek i innych material6w w6r6d

Urzgdzie Gminy , Odrodku Zdrowia i innych

II. Oddziatywanie wychowawcze i informacyjno - propagandowe'

1. Udzial dzieci i mlodzie2y szkolnej w kampanii. "Zachowaj trzeLwy umysl" pod

;il;;; Ministra Edukacji iinnvch Programach Profi laktvcznvch'

2. Organizowanie i linansowanie Program6w Profilaktycznych - wsp6lprac-a w tym zakresie z

a;;ffi".ffi:;^ ;;;h"k,yi.t i-'iit"z"i"n, cor. cisrootiem Profilaktvki i rerapii

lJzale2niehw piocku oru, in,iynli osioarami profilaktyki i uzaleZnieri. Na biezqco ustalane

bgd4 terminy i tytuly program6w' Programy organizowane bpd4 w Szkolach Podstawowych'

Gimnazjum . a takze * ffrUi. pronfittyt<i i JzateZnieir w l-qcku iCrabinie. Opracowania

wykorzystane b9d4 w pracy pedagogicznej z dzieimi i mlodzieZ4'

3.Wspieranie w miarQ potrzeby ksztalcenia .w dziedzinie profilaktyki: nauczycieli'

;;;;;;;*, pracownik6w socjalnych i funkcjonariuszv policj i'

4. Sfinansowanie niezbpdnvch szkolef dla os6b pracuj4cv-ch *. U1t-t-tjt 
-.pl:ft1i!:*]

uifonofo*"; w zakresie pracy z osobami uzale2nionymi oraz ofiarami przemocy w rodzrnre

alkoholowej.

5.Zakupbroszur,material6waudio-videoiulotekdlaSzk6l'Klubu'os6buzaleznionych'
instytucji, organizacji.



III. Pomoc i ochrona przed przemoc4 w rodzinie'

l) udzial przedstawiciela Komis.ji w. pracach Gminnego Zespolu

pireci*driataniu Przemocy w Rodzinie'

2) podejmowanie interwencji w rodzinach gdzie wystEpuje przemoc poprzez stosowanle

ProcedurY ,Niebieskiej KartY "

3 ) organizowani. ryT:"J :y,:'"?#::,Tiffi 1'"j[u#;l-i^l#ill#JT'"'l;,'.:fi[ff1i
materialnej finansowel ; szc;

il;ffi;"t;;lilicops-, F"Jtj"nariuszami policji ' 
czlonkami komisji '

4) informowanie Srodowiska o miejscach ' 
w kt6rych mozna takq pomoc uzyskad '

a sq to:

- Gminna Komisja RozwiqSywania Problem6w Alkoholowych

- Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

- Komisariat Policji

- Osrodek Zdrowia w tr-4cku

- Klub Profilaktyki i Uzale2nieri' Gminny Osrodek Kultury'

5)udzielaniepomocywtymzakesieprzez:pracownikaosrodkaProfilaktykiwPlockuoraz
zatrudnionego w Klubie p-nillrvlii'ur.reiniefr w l-4cku - Profilaktyka Uzale2nieri - kt6rv

w 2012 roku pelnii bed#'t';; r"pt"*"J"rt profilaktvkE w szkolach oraz Klubie

Profi laktyki zgodni" t ustalonym harmonogramem'

IV. Dzialania zmierzajqce do ograniczenia spo2ycia alkoholu

r ) przeprowadzll._ 
l". l fll*:Xf *;".ffi::?i'dX',ff;dfl lJ:ii:H;i,'j;l 

*"-
orzestrzegania ustawy o wycn

2) przestrzeganie limitu stalych punkt6w sprzedaizy.napoj 6w alkoholowych przeznaczonych

do spozycia poza mreJscem ##;; j"k; * *i!:t"" sprzeduizy uchwalonych ptzez Radp

Gminy.

3) zobowiq,zanie podmiot6w prowadzqcych snrzed1.13oj6w alkoholowych do umieszczenia

w widocmym t,,1'"u iublit'ek' 
' 
informacyjnych o zakazie sprzedaly alkoholu

i przestrzegania lego zakazu:

. osobom, kt6rych stan zachowania wsk azi1e,2e znajdujq sig w stanie nietrze2woSci

- osobom do lat I 8

lnterdyscYPlinamego os'



- na kredyt i pod zastaw

- zakazu spoZywania napoi alkoholowych w sklepie i jego najblizszym otoczeniu

5) zobowiqzanie wszystkich wlascicieli sklep6w do przestrzegania przepis6w wynikaj4cych

, ,t"*y o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi'

6) zobowiqzanie do umieszczenia uywieszki, na kt6rej bqdzie numer i warunki zezwolenia

oraz data wa2no$ci.

V. Wsp6lpraca Gminnej Komisji Rozwiqzywania Probtem6w Alkoholowych

z organizacjami i zakladami pracy dzialajqcymi na terenie gminy tr'qck t' j:

l. Z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w zakresie:

- rozpoznawania Srodowisk w kt6rych wystgpujq problemy alkoholowe oraz przemoc

w rodzinie

- udzielania pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom z problemem alkoholowym

szczeg6lnie tym, w kt6rych wystqpuj4 dzieci

- kierowania na leczenie os6b uzale2nionych od alkoholu'

2. Z Woiewldzkim Samodzielnym Zespolem ?ubticznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnei

,rn 
-Co.tynnie-Zalesiu, Oddzialem Terapii Uzaleinienia od Alkoholu oraz Oddzialem

Leczenia Alkoholowych Z;;;i;* Abstynencliictr. 
. 
Kierowanie os6b wymagajqcvch

pomocy terapeutycznej irehabilitacyjnej do w/w placoweK

3.ZPolicjqwzakresie:

- podejmowania interwencji dot' zakl6cania porzqdku publicznego w zwiqzku

z nadu2pvaniem alkoholu,

- zwiEkszenia kontroli sklep6w pod k4tem niedozwolonej sprzedu2y alkoholu'

- podejmowania interwencji w przypadkach dot' przemocy w rodzinie

4. Ze Sluibq Zdrowia.

- wl4czenie siE do szkolefr na temat rozpoznawania choroby alkoholowej i jej leczenia'

4. Bibtioteki, SzkotY w zakresie:

- organizowanie pogadanek, spotkari' konkurs6w o tematyce: antyalkoholowej i dotycz4cych

narkomanii



alkoholizmowi

- przestrzeganie zasad

Rady GminY

- realizacja program6w, udzial w kampanii "zachowaj trzeZwy umysl" i innych

o Ww tematyce

5. Z Gminnym Osrodkiem Kultury w L4cky. w ramach propagowania

profilaktyki przez wsparcre tt"""t"*l iot"yJ iortrt zainteresowaf dla dzieci'

os6b starszYch.

VI. Kontrota podmiotriw gospodarczych prowadzqcych sprzedai napojr6w alkoholowych

l) Kontroli podlegajq wszystkie podmioty ggsnofar ll :rowadzqce sprzedaz i podawanie

napoj6w alkoholo*y,r' p"'"iut-'J"y"tt * ti"ittu i poza miejscem sprzedt2y '

Kontrolq obejmuje siq szczeg6lnie te plac6wki na kt6re rvplywaj4 skargi do UrzEdu Gminy'

Komisji Profilaktyki uzarlzniefr iroblem6w Alkohoiowyci- i Narkomanii' Policji'

o niezgodnej z prawem 'o"ta"tt"ilJ/ 
poau*uniu nupol6* alkoholowych' a takze

zakl6caniu porz4dku publ tcznego'

programow
mlodzie2Y i

i warunk6w sprzedazy napoj6w okre5lonych w stosownej uchwale

2) KontrolQ Prowadz4:

a) upowaZnieni przez W6jta Gminy pracownicy Urzqdu Gminy

b)czlonkowieKomisjiProfilaktykiUzale2nie6Problem6wAlkoholowychiNarkomanii

c) funkcj onariusze Policji

3) zakres kontroli:

- przestrzeganie porz4dku publicznego wok6l miejsc sprzedaly napoj6w alkoholowych

- przestrzeganie ustawowego zakazu nie sprzedawania napoj6w alkoholowych osobom

nieletnim i nietrzezwYm

- przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napoj6w alkoholowych

- zgodno36 prowadzonej sprzedaZy napoj6w alkoholowych z aktualnie waznym zezwoleniem

- przestrzeganie warunk6w ustawy o wychowaniu w trze2wosci i przeciwdzialaniu

_ kontrole sklep6w i punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych przeprowadza komisja w co

najmniej 3 osobowYm skladzie'



4)Osoby upowainione do kontroli maj4 prawo do:

- wsteDu na teren nieruchomodci, obiektu' lokalu gdzie prowadzona jest sprzedaz napoj6w

il;t:i"-;;"ki;h-J;l;;h i godzinach' w jakich prowadzona jest dzialalnosd

- Z4dania pisemnych lub ustnych wyjaSnierl oraz okazania zezwoletia

- czynnoSci kontrolnych w przypadkach o kt6rych mowa dokonuje sig w obecnoSci osoby

prowadz4cej sqrzedaz

- oodmiot kontrolowany zobowiq,zany jest zapewni6 warunki niezbpdne do sprawnego

przeprowadzenia kontroli

- z orueprowadzonej kontroli sporz4dza sig protok6l' kt6ry wraz z wnioskiem niezwlocznie

prz"'ku^j. siE W6jtowi GminY

- na podstawie wynik6w kontroli W6jt Gminy- wzywa podmiot gospodarczy do

stwierdzonych uchybieri * *ytnu"^1Vt terminie o ile nie s4 one podstawq do

"erwolenia 
lub podejmuje inne dzialania przewidziane prawem'

-iednostkakontrolowanawterminie30dnioddatyotrzymaniawezwaniaprzesyladoW6jta
Chiny informacje o wykonaniu zalecef'

Plac6wki i instytucje wsp6lpracuj4ce:

Policja , Paristwowa Inspekcja Handlowa ' 
Paristwowa Inspekcja Sanitarna

Yll. Pnyznaje siE czlonkom Komisji Rozwiqgy'wania Problem6w Alkoholowych

;;^;;i;"i;^udzial w posiedzeniu Komisji w kwocie I 00'0021'

Przewodniczqcy Komisji za udzial i przygotowanie posiedzenia Komisji otrzymuje

wynagrodzenie w kwocie 150'00 zl'

Wynagrodzenie platne jest do 7 - go dnia miesiqca nastQpujqcego po miesiqcu' w kt6rym

odbylo siE posiedzenie ro'n'Jji' na iodstawie listy obecnodci-potwierdzaj4cej udzial czlonka

komisji w Posiedzeniu.

VIII. Gminnq Komisjp Rozwi4zJrvania Problem6w Alkoholowych powoluje W6jt

Gminy Lqck w drodze ,";;J;; P;acq Gminnej Komisji Profilakqki i Uzaleiniei

kieruje PrzewodniczqcY Komisji'

usunlQcla
cofniEcia



BUDZET

104.515'00 zl
w 2012 r.

Planowane wydatki powy2szej sumy w ramach ochrony zdron'ia

Zwalczarrie narkomanii wg zal4czonego programu - (profilaktyka' 2'000'0021

zakupy).

Przeciwdzialanie alkoholizmowi
:' *y;"6J;.;ia pracownik6w i pochodne od plac" dodatkowe

wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe'

- zakup oleju opalowego, program6w A/A, material6w, i wyposa2enia

tot"t 'ruinLr"so*an * klubie profilakryki i Uzaleznieri, opinie

pffi"f"gO*, profilaktyka antyalkoholowa 
-. 
(w t{t organizacja

fipo.ryitu 
' 

profilaktycznego dia dzieci), diety czlonk6w komisji

antyalkoholowej i inne'

102.515,00 zl
57.470,00 zl

15.000,00 zl

- energia, wYw6z nieczystoSci

- programy profilaktyczne, monitoring

- oplaty z tytulu zakupu uslug telefonii stacjonarnej

- dostgpu do sieci Intemet
- ubezpieczenia
- odpis na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych

8.000,00 zl

16.045,00 zl

3.000,00 zl

1.800,00 zl
100,00 zl

I .l 00,00 zl



Zal4czrik Nr 2

do Uchwaty Nr Vlll/79l201I
Rady GminY w tr-4cku

z dnia 30 grudnia 201 I r.

GMINNY
PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

GMINY LACK
NA ROK 2012

N-qck, grudzieri 201I rok



Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminny tr-'qck

na rok 2012.

Gminny Program Ptzeciwdzialania Narkomanii na rok 2012 zatwierdzono

u"ii*iaN.l. 1... I ll Rady Gminy w tr'4cku z dnia 30 Grudnia 2011 roku'

Zalqcmikdo Uchwaty Nr . './" '/1 I Rady Gminy N-qck z dnia 30 grudnia 201 I

roku.

Gminny Program
Przeciwd zialarnia Narkomanii n a rok 2012

wsT4P

Narkomania jest zjawiskiem og6lnoSwiatowym'.Powstaje na podloZu

pr;;;;;;i;;h"a"q.v.h ;t *'lpdt"ttnv* cvwilizowanvm swiecie i staje siq

oowa2nvm problemem spolecmym' Narkomania powstaje na skutek .zafklnia
ffi;#;;il ;i;;i';;t.'.;"t' h, zwtaszcza.rodzinnvch oraz oslabienia.tunkcj i

,"y"'f,Jri,l*.r.; .odziny i srkoly' Jest niepokoj4cym przejawem.trydlo:ti. 
.

J,i:tt.**i" p.yrhorpol.."n ego a zwlaszcza emocjonalnego mlodych ludzi'*' 
iJy*uii"narkotyk6w wyivoluje wiele r62nych problem6w rodzinnych'

,rtlf"i.ft, p."*ny.h u tut zt zdrowotnych' Jednym z nich jest wyst4pienie tzw'

l*i 
"n- "ri""ii"niu 

u tu|* o strych i przewl ektych chor6b' w tym zakazeni a

wirusem HIV.
Narkomania je stprzyczynqtragedii wielu mlodych ludzi i ich rodzin' Stanowt

powa'Zne zagrolenie dla zdrowia spoleczefi stwa'

R:OZDZIALI

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII okre3la

toiutnirt ut.giE w zakresie narkomanii i zwiqzanych z ni4problem6w'

przeciwdzialani. nu.t o,riuiiii.uri^;. siE przez oipowiednie ksztahowanie polityki

rp"i..rt..l , gospodarczej, oSwiatowo-wychowawczej i zdrowotnej' a w

szczeg6lnoSci:

l.dzialalnosiwychowawcz4,edukacyjn4informacyjn4izapobiegawcza''

2. leczenie,rehabilitacjq i reintegracjE os6b uzale2nionych'



ograniczenie szk6d zdrowotnych i spolecznych.

nadz6r nad substancjami , kt6rych uZywanie moZe prowadzic do narkomanii.

zw alczanie niedozwolone go obrotu, wytwarzan i a, pr zetw arzania, przerobu

i posiadania substancji, kt6rych uzywanie mo2e prowadzii do narkomanii.

nadz6r nad uprawami roSlin zawierajqcych substancje, kt6rych uZywanie

mo2e prowadzii do narkomanii.

ROZDIAI- II

Podstawowym celem programu jest ograniczenie u2ywania narkotyk6w,

rozvtiqzywanie istniej4cych w tej dziedzinie problem6w oraz podniesienie

Swiadomo6ci spolecznej mieszkafc6w Gminy tr-4ck'

Cel ten realizowany bgdzieprzez d4Zenie do :

1. ograniczenia tempa wzrostu rozpowszechniania uzywania narkotyk6w.

2. ograniczenia tempa wzrostu przestqpczo6ci zwiqzanej z uZywaniem

narkotyk6w.

3. ograniczeniazakahefiHlv, HCV i innych chor6b zwiqzanych z u2ywaniem

narkotyk6w.

4. ograniczania liczby zgon6w wynikaj4cych zu|ywania narkotyk6w'

5.utrzymaniapoprawystanuzdrowiauos6bpoddawanychleczeniui
rehabilitacji'

cel ten bEdzie realizowany w Gminie N-qck poptzez: profilaktykg dotyczqc4 calej

populacji dzieci i mlodzieZy majqcq na celu:

. op62nienie i mozliwie eliminacjq inicjacji narkotykowej;

. promocjQ zdrowego stYlu 2Ycia;

. zmniej szln ie ryzykawyst4pienia problem6w zwiqzany ch z uZywaniem

6rodk6w odurzaj4cYch;
. diagnozE Srodowiska zwiqzanqz problemem uZywania Srodk6w

odrirzaj 4cych; dostosowanie program6w profi laktycznych do potrzeb

Srodowiska;

zapobieganie powstawaniu uzaleZnienia poprzez'

. ksztaltowanie postaw abstynenckich u dzieci imlodzie2y; wycofanie dzieci i

A

5.

6.



mlo dz\eiry z zachow ah ryzYkownYch; .

. diugnorq-srodowiska zwiqzanqzproblem'

zmniejszenie skutk6w zdrowotnych i spolecznych narkomanii poprzez:

. utrwalenie postaw abstynenckich u os6b z problemem narkotykowym;

: ;;;it;"*anie do tecieniaos6b majqcych problemy narkotvkowe;

. organizowanie wsparcia po terapll'

ROZDZIAL III

ZADANIA WLASNE GMINY wynikaj4ce. z art' I 0 ustawy z dnia 29 lipca 2005

i"t" 
" 

p."*f*dzialaniu'"-ttotunii obejmuj4 nastqpuj4ce dzialan\a"

zwiEkszenie dostqpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b

"r"ll,^i""v.rt 
i os6b zagrozonych uzale2nieniem;

udzielanierodzinom,wkt6rychwystEpuj4problemynarkomanii'pomocy
psychosPolecznej i Prawnej ;

prowadzenie profi laktycznej dzialalno3ci informacyjnej' edukacyjnej oraz

szkoleniowej w zalsesle 'ot*iazy*ania 
problem6w narkomanii' w

r"").*t""jl ata azieci.i mlodzieby ' 
w tym prowadzenie zajqt' sportowo-

,.Gi.Vj ny"f t d I a uczn i6w, a tak2e ewentualnych dzialah na rzecz

a""V*ill"f 
" 

dzieci uczestniczqcych w pozalekcyj nych programach

"piJtJ.r" 
- wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie dzialari instytucji' organizacji pozarzqdowych i os6b

fizy czny ch,stu zqcy c h i i"i i ryv * uiiu p rob I em6 w narkom a n i i :

5. wdroZenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodzic6w (edukacja

doroslYch);

wspomaganie dzialalnoSci szk6l w dziedzinie profi laktyki narkomanii;

pomoc spoleczn4 osobom uzaleZnionym i rodzinom uzaleinionych

dotkniqtym ub6stwem r wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze

Srodowiskiem lokalnYm'

Zadania te bpdq realizowane poprzez i

.zwiekszeniezawtguinwaniaspoleczno6cilokalnychwzapobieganiu

l.

2.

6.



uzywania Srodk6w psychoaktywnych,

wspieranie szk6l podstawowych i gimnazjum w ro.zwijaniu dzialah

profilukty"rny ch, w szczeg6lnoSci obejmujqcych- diagnozE problemu

u2ywania narkotyk6w i realizacjq adekwatnego do potrzeb programu

profilaktycznego,
dofinanrL*unie program6w profi laktycznych w zakresie organizacji czasu

wolnego dzieci i mlodzieZy , program6w stanowi4cych altematywq wobec

uZywania narkotYk6w,
d#rnansowanie pozaszkolnych program6w profi laktycznych adresowanych

do dzieci imlodziely zagroionych uzale2nieniem oraz ich rodzic6w,

dofinansowanie szkoleri uwzglEdniajqcych nowoczesne podejScie do

profi laktyki u2ywania substancj i psychoaktywn y ch w szczeg6lno6ci dl a

pedagog6*, nauczycieli, wychowawc6w Swietlic Srodowiskowych,

iofrnln-ro*unie pozalekcyjn y ch zaigc sportowych j ako element program6w

psychopro fi I akty cznY ch,
p.o*a&.ni. program6w edukacyjnych, organizowanie konkurs6w, wystaw,

propagowanii zachowari prozdrowotnych dla dzieci i mlodziezy,

poaiiesienie poziomu wiedzy spoleczefistwa na temat problem6w
'rwiqzany 

ch i uzyw aniem Srodk6w psychoaktywnych i moZliwoSci

zapobiegania zjawisku,
rorpo*szechnianie material6w informacyjno - edukacyjnych z zakresu

promocji zdrowia i profilaktyki uzaleZnieh,

prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzglgdniaj4cych problematykq

narkomanii, adresowanych do okreSlonych grup docelowych,

informowanie o plac6wkach prowadz4cych dzialalnoSd profi laktyczn4

lecmiczqirehabilitacyjnq wsp6lpraca z organ\zacjami slu24cymi

r ozw iqzy w aniu prob lem6w narkomani i,

wsp6lpraca z organizaciami stuZqcymi rozwi4Tywaniu problem6w

narkomanii.

R:OZDZIAN.IV

program jest adresowany do og6tu spoleczefistwa Gminy l-4ck a przede wszystkim

do Jziecii rrlodzie2y, w tym mlodzi ezy z grup ryzyka'
Program bpdzie realizo*iny prr"rGminny OS19!ek Pomocy Spolecznej w tr-4cku'

przi wsp6lpracy Gmi nnej Komisj i Profi laktyki U zalehnieh Problem6w

Alkohoiowych i Narkomanii w tr-4cku, gminnego specjalisty psychoterapii i

uzaleimiehl pedagog6w szkolnych, nauczycieli oraz wychowawc6w klubu

profi laktyki'i Swietiic Srodowiskowych dzialaj qcych na terenie gminy'

i'inansowanie programu odbywa6 siE bqdzie ze 6rodk6w pochodzqcych zoplatza

wydane zezwolenia na sptzeda| napoj6w alkoholowych'


