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                                                                         Załącznik do  
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/298/14 

         Rady Gminy Łubniany  
                                                                         z dnia 12 listopada 2014 r.     

 
 
 

PLAN FINANSOWY 
GMINNEGO PROGRAMU  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
GMINY ŁUBNIANY na 2015 rok 

 
 

Zadania do realizacji 
 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

 
A. Współpraca z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, GOPS - em, Policją, kuratorami 

sądowymi i społecznymi itp.,  

B. Udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom, terapii i rehabilitacji,  

 
Kwota przeznaczona na realizacją zadania 1:                                  1.000,00 zł 
 
2. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.  
 
A. Organizowanie, w miarę możliwości finansowych, w szkołach na terenie Gminy, programów 

profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców.  

B. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką 

narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.  

C. Zakup, materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych w szkołach. Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce  

antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów i książek, 

przedstawień teatralnych.  
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D. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

związanych z narkomanią.  

E. Współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla 

poszczególnych grup zawodowych z terenu Gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy 

społecznej, administracji samorządowej.  

F. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form 

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:  

- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Kwota przeznaczona na realizację zadania 2:                             1.000,00 zł 
 
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy 
psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom  
 
A. Udzielanie wsparcia organizacyjnego i materialnego organizacjom społecznym oraz osobom 

fizycznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie 

profesjonalnej pomocy terapeutycznej. 

B. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi  

w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy  

finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych do 

prowadzenia tej działalności.  

C. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:  

-  przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,  

- ustalanie, wspólnie z Policją oraz monitorowanie miejsc ewentualnego handlu lub zażywania 

narkotyków. 

D. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia – pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz 

dostarczanie materiałów informacyjnych na temat istoty uzależnienia od narkotyków.  

E. Zlecanie organizacjom pozarządowym udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej dla 

uzależnionych i ich rodzin, a także pomocy w tym zakresie radcy prawnego, policji, struktur 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Kwota przeznaczona na realizację zadania 3:                                1.000,00 zł 
 
Ogółem na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2015 przeznaczono kwotę 3 000 00 zł. 
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