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Uchwała Nr. XXII/ 180/2016
Rady Gminy  w Lipniku

z dnia 07.11.2016r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2016r.,  poz. 446 ze zm.) oraz art.10 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j.  Dz. U. z 2016r. , poz. 224 ze zm.)
Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje:

m

Przyjmuje się „Gmimy Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr. XXII/ 180/2016
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 07.11. 2016r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2017 ROK

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację zarówno
działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym.

Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną
w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- zwanego dalej „Programem" jak
i środki na realizację tych zadań.

Przeciwdzialanie narkomanii należy do zadań wlasnych gminy, obejmujących:

1 ) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem,

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i pra-ej,

3) 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 uczestniczących w programach opiekuńczo -wychowawczych i socj oterapeutycznych,

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich  rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

1. OPIS PR0BLEMU

Narkomania nie jest tylko tragedia ludzi uzależnionych i ich rodzin, ale również problemem
społecznym. Stąd też podejmowane są wysiłki zmierzające do zwalczania i zapobiegania
narkomanii.
Źródłem danych na temat rozpowszechniania konsumpcj i narkotyków są przede wszystkim badania
ankietowe prowadzone przez OBOP (Ośrodek badania Opinii Publicznej) i ESPAD( Euopejskie
Szkolne Badania Ankietowe) oraz dane statystyczne z instytucji leczących osoby uzależnione od
narkotyków. Narkomania jest chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udziału
w ambulatoryj nych programach leczenia bądź w stacj onarnych ośrodkach rehabilitacyjnych.
W niektórych przypadkach wymagane jest odtrucie organizmu, by móc rozpocząć leczenie.
Ponieważ efektywność leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest mała na całym świecie,
a więc także i w Polsce, a ryzyko wystąpienia rożnego rodzaju poważnych szkód zdrowotnych



znacząco wzrasta, zasadnym jest prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód oraz
programów rehabilitacyj nych. Jednakże naj ważniej szym elementem procesu przeciwdziałania
narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.

11. REALIZACJA WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W USTAWIE
0 PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII.

Cele programu:

-    ograniczenie dostępności i używania narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz związanych
z tym problemów społecznych,

-    podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat związany z używaniem środków

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
-    opóźnienie inicjacji narkotykowej,
-    promocja zdrowego stylu życia,
-    zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi

w okresie wakacji,
-    diagnoza i aktualizacja problemów związanych z zagrożeniem używania substancji

psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki środowiskowej,
-    unowocześnienie programów profilaktycznych i dostosowanie ich do zdiagnozowanych

potrzeb.

Zadania Programu:

-    upowszechnienie infomacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać
z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych -infomator,
ulotki,

-organizowanie wywiadów środowiskowych,socjalnych: interwencji rodzinnych, współpracy
z rodzinami w miejscu zamieszkania,

-    upowszechnianie materiałów infomacyjno -edukacyjnych  z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii na zebraniach, świetlicach, imprezach kulturalnych itp.

-    dofinansowanie szkoleń, kusów specj alistycznych zwiększających kompetencje w zakresie

przeciwdziałania narkomanii i pomocy psychologicznej ,
-    podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą

psychologiczną, socjalną, prawną, interwencj a w kryzysie, profilaktyką, terapią -spoza
terenu Gminy Lipnik

-    inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne, sport i rekreację-stworzenie oferty zajęć

pozalekcyj nych- rozwoj owych, rekreacyj nych, edukacyjnych, wychowawczych,
kulturalnych w szkołach i innych placówkach,

-    zaplanowanie i zlecenie realizacji programów i zajęć infomacyjno -edukacyjnych wczesnej
interwencji na wszystkich poziomach szkól oraz ich monitorowanie(dla dzieci, młodzieży,
rodziców).

Odbiorcy:
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lipnik, którzy w życiu
spotykają się z problemem narkomanii oraz jego konsekwencjami, a także do wszystkich
zainteresowanych ta problematyka, a w szczególności do:

-    dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka,
-    osób uzależnionych i współuzależnionych do narkotyków,



-    rodzin z problemem narkotykowym,
-pracowników podmiotów działających na terenie Gminy Lipnik,

a zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem narkomanii

Realizatorzy:

Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez:
1)   działalność Urzędu Gminy w Lipniku oraz jednostki gminne,
2)   zlecenie realizacji zadań instytucjom  oświatowym, działającym na terenie Gminy Lipnik,

zgodnie z procedurą akceptacji wniosków,
3)   zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych,
4)   zlecenie realizacji zadań jednostkom wyłonionym w drodze konkursu organizowanego

w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie bądź w trybie ustawy Prawo
o  zamówień publicznych,

5)   współpraca z Komendą Powiatową Policji w Opatowie.

111. Finansowanie

Zródłem finansowania zadań ujętych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
są wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości   1.000,00 zl.
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Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy w Lipniku
Nr. XXII/180/2016
z dnia 07.11.2016r.

w sprawie: przyjęcia Gmimego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Zgodnie z art.10 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz.224 ze zm. ) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań
związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii. Zadania te obejmują w szczególności:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, 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 uczestniczących w programach  opiekuńczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych, wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, pomoc społeczną osobom
uzależnionym i ich rodzinom, osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem
społecznymi integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
Realizacja powyższych zadań w myśl art.10 ust.1,3 i 4 wymienionej ustawy prowadzonajest
w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonego corocznie przez Radę
Gminy.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
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