Projekt
z dnia 9 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RACZKI
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2018 - 2020
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 783, 1458)oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Lech Ludwig
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Raczki
z dnia 29 listopada 2017 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020
Wstęp
Obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii należy do zadań
własnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:
1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. Wspomaganie działań instytucji,
rozwiązywaniu problemów narkomanii;

organizacji

pozarządowych

i osób

fizycznych,

służących

5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Gmina Raczki podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji
publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów (nauczycieli, wychowawców, pracowników
opieki społecznej) instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii,
a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na
prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.
Cele gminnego programu
1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności
i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku
lokalnym.
2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych w celu wyeliminowania lub przynajmniej
redukcji czynników prowadzących do uzależnienia.
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3. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym
i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń
związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych
formach pomocy.
4. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć
edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.
5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy różnych
instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m. in. w celu realizacji programów edukacji
zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji
fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży.
6. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków
i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje nowoczesnych programów
profilaktycznych
7. Organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szczególnie
z grup podwyższonego ryzyka.
Rozdział 2.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem
1. W ramach realizacji programu Gmina Raczki podejmuje różnorodne działania profilaktyczne
w oparciu o:
1) udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym
i ich rodzinom., terapii i rehabilitacji,
2) tworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków,
3) bieżące funkcjonowanie świetlicy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w tym:
a) prowadzenie zajęć świetlicowych,
b) umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego
poprzez rozwój zainteresowań,
c) realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
d) wykorzystywanie wolontariuszy do pracy z podopiecznymi świetlic,
e) koordynacja pracy świetlic działających na terenie gminy dofinansowywanych ze środków
przeznaczonych na profilaktykę,
f) zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć
świetlicowych,
g) uzupełnianie w miarę potrzeb sprzętu niezbędnego do funkcjonowania świetlic,
h) współorganizowanie międzygminnych spotkań integracyjnych świetlic, połączonych z prezentacją
dorobku artystycznego,
2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone będą przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową.
3. Współpraca z Poradnią Odwykową w Suwałkach oraz innymi placówkami specjalistycznymi
umożliwiającymi szybkie kierowanie na detoksykację oraz dalszą, specjalistyczną terapię.
Rozdział 3.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
Działania w zakresie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii w oparciu
o działający w Gminnym Ośrodku Zdrowia Punkt Konsultacyjny.
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Osoby z problemami mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistycznej terapeuty uzależnień.
Rozdział 4.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych
1. Organizowanie i prowadzenie w szkołach i świetlicach na terenie gminy, programów profilaktycznych,
dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców.
2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.
3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

z profilaktyką

4. Tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form
działalności pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego.
5. Zakup, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do
prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach, w Gminnym
Ośrodku Kultury, upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki,
informatory.
6. Realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców.
7. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
8. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z narkomanią.
9. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców – niezbędnych
do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
10. Współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych
grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji
samorządowej.
11. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
1) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny ,
biwaki itp.
12. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów oraz imprez organizowanych na terenie
gminy.
Rozdział 5.
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii
1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii propagujących zdrowy styl
życia.
2. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych
wynikających z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

działań

profilaktycznych

1) przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
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2) dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów
narkotykowych: szkoły, place zabaw, dyskoteki itp.
4. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia – pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz
dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.
Rozdział 6.
Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1. Rozpoznanie sytuacji osób pozostających bez pracy (uzależnionych od alkoholu i narkotyków, chorych
psychicznie, zwalnianych z zakłdów karnych, którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym);
2. Przedstawienie zebranych danych Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia możliwości utworzenia
Centrum Integracji Społecznej na terenie naszej gminy lub sąsiedniej przy współpracy innych samorządów
z ewentualnym wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki budżetu
gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii jest Urząd Gminy Raczki.
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