UCHWAŁA NR III.28.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Klembów na 2019 rok”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz.1030 z późn. zm.) Rada Gminy
Klembów uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Klembów na 2019
rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

Załącznik do Uchwały Nr III.28.2018
Rady Gminy Klembów
z dnia 20 listopada 2018 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE KLEMBÓW NA 2019 ROK
Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie cywilizacyjne
o zasięgu globalnym. Źuże rozpowszechnianie używania środków psychoaktywnych ma
wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach
życia społecznego.
Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowią: ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 z pó n. zm.) oraz
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Program stanowi integralną część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu różnych podmiotów aktywnych w obszarze
uzależnień.
Zadania ujęte w Programie skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności
informacyjnej dotyczącej szkodliwości używania środków psychoaktywnych oraz
prowadzeniu działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na promocji
zdrowego stylu życia, wspieraniu inicjatyw i działań lokalnych w zakresie edukacji i
zapobiegania ryzykownym zachowaniom.
I. Cele programu
Głównym celem programu jest ograniczanie używania narkotyków poprzez:
1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych.
2. Tworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach i narkomanii.
3. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działania zapobiegające
używaniu środków psychoaktywnych.
4. Promocja zdrowego stylu życia.
II. Realizatorzy i podmioty współpracujące w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie.
3. Placówki oświatowe.
4. Policja.
5. Służba zdrowia.
6. Organizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzące działalność pożytku
publicznego.
III. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i sposób realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków
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1) Udostępnianie informacji na temat placówek udzielających pomocy osobom z
problemem uzależnień.
2) Wdrażanie działań pomocowych dla osób uzależnionych, zagrożonych
uzależnieniem i członków ich rodzin.
3) Informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez upowszechnianie materiałów
edukacyjnych.
Wska niki realizacji zadania: ilość rodzin/osób objętych pomocą.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej
1) Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują
problemy narkomanii, poprzez ścisłą współpracę Policji, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Klembowie, przedstawicieli ochrony zdrowia, oświaty,
organizacji pozarządowych i osób fizycznych.
2) Wspieranie w postaci świadczeń pomocy społecznej osób uzależnionych i rodzin
osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
integracja tych grup ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
3) Finansowanie i współpraca ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom.
Wska niki realizacji zadania: ilość rodzin/osób objętych pomocą.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiazywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych
1) Realizacja w szkołach warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu
uzależnień w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych.
2) Organizowanie ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy Klembów spotkań
profilaktycznych dotyczących uzależnienia od środków psychoaktywnych.
3) Wspieranie realizacji w szkołach autorskich programów profilaktycznych.
4) Organizowanie warsztatów oraz spotkań podnoszących poziom wiedzy na temat
środków psychoaktywnych dla rodziców.
5) Propagowanie pro-zdrowotnych wzorców zachowań.
6) Współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży.
7) Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach na rzecz przeciwdziałania
narkomanii, np. „Narkotyki – to mnie nie kręci”.
Wska niki realizacji zadania: ilość osób (w tym dzieci) uczestniczących w
warsztatach, ilość zrealizowanych programów.
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4. Wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych w
działaniach służących rozwiązywaniu problemu narkomanii
Zadanie będzie polegało na współorganizowaniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi imprez kulturalnych,
sportowych, których celem będzie między innymi promocja wypoczynku bez
uzależnień.
Wska niki realizacji zadania: ilość współorganizowanych imprez, ilość osób
uczestniczących.
IV. Zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
ródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą środki z
budżetu gminy pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
V. Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”
sprawuje Wójt Gminy Klembów.
2. Koordynatorem realizacji zadań Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Klembowie.
3. Realizacja działań określonych w Programie podlega ujęciu w sprawozdaniu z
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie składanego Radzie
Gminy Klembów.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik
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