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                                                     Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14                                                                   
                                                                                      Rady Gminy Łubniany  
           z dnia 12 listopada 2014 r. 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM    

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

GMINY ŁUBNIANY  

NA  2015 ROK 
§  1 

 
Wstęp  

 

1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. 

Stanowi wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie ze sobą poważne ryzyko 

dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, 

choroby weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie 

wyższe  niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Powszechnie  znana jest 

skala trudności w leczeniu, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych w przywracaniu 

ich do normalnego życia. Ponadto narkomania jest ściśle związana z  wieloma innymi 

problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, 

bezdomność. Pieniądze z handlu narkotykami odgrywają coraz poważniejszą rolę w 

międzynarodowym obrocie finansowym.  

       Problem narkotyków w Polsce istnieje i dotyczy wszystkich regionów kraju. 

2. Wydaje się, że wzrost używania substancji psychoaktywnych, a szczególnie picie 

alkoholu i zażywanie narkotyków, jest efektem głębokiej zmiany obyczajowej, której 

dotychczasowe zabiegi profilaktyczne nie są w stanie skutecznie się przeciwstawić. Po 

narkotyki i alkohol sięgają coraz młodsi obywatele naszego kraju.  
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Dla odwrócenia obecnego trendu potrzebna jest mobilizacja całego społeczeństwa, oparta 

na pełnej współpracy co do celu, jaki chcemy osiągnąć.    

                                                                                                              

        

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  umożliwia  realizację zarówno  

działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu  gminnym. 

Ustawodawca  wskazał zarówno cele i zadania jakie mają być realizowane, formę prawną w 

postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – zwanego dalej „Gminnym 

Programem”, jak i środki na realizację tych zadań. 

3. Celem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest konstruowanie i realizacja 

lokalnych zasad polityki społecznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczenia zażywania narkotyków, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu 

następstw nadużywania: 

a) promowanie  postaw społecznych  dla profilaktyki,  

b) upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród  dzieci i młodzieży, 

c) integracja społeczna- poprzez leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków i 

ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc  dla dzieci wychowujących 

się w rodzinach z problemem narkotykowym. 

                      

                                                                      §   2 

 

Rozdział 2  
 
 

Postanowienia ogólne: 
 
 
  1. Gmina Łubniany 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 w 

dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego 

rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i 

postępowania z osobami uzależnionymi.  

Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z niżej wymienionymi:  
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- GOPS,  

- służba zdrowia,  

- Policja,                                                                                                                                    

- kuratorzy sądowi,  

-samorząd gminy,  

-organizacje i stowarzyszenia pozarządowe działające na terenie gminy,  

- szkoły podstawowe, 

- Gimnazjum Publiczne. 

 
2. Użyte określenia oznaczają:  

1) Ustawa – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

2) Gminny Program – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.  

 
§ 3 

Rozdział 3 
 

Cele Gminnego Programu: 
 
 
1) podjęcie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez redukowanie 

dostępu i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę 

profilaktyczną w środowisku lokalnym, 

2) kontynuowanie 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, 

3) współpraca z lokalnym społeczeństwem w zakresie prowadzonych kampanii i 

przedsięwzięć edukacyjnych oraz profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków 

odurzających i narkotyków, 

4) 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, 
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5) wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec 

narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje 

nowoczesnych programów profilaktycznych. 

 
                                                                                                                                               
 
                                                                     §  4 

Rozdział 4 
  

Zadania Gminnego Programu: 
 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem:  

 

1) w ramach realizacji programu Gmina Łubniany podejmuje różnorodne działania 

profilaktyczne w oparciu o:  

a) działalność świetlic opiekuńczo - wychowawczych, w program których wpisane zostaną 

elementy przeciwdziałania narkomani indywidualnie przez osoby prowadzące świetlice wg 

rozpoznania potrzeb wśród dzieci uczęszczających do świetlic, dostosowany do ich wieku  

b) szkoły i inne placówki oświatowo - wychowawcze realizujące programy profilaktyczne,  

c) współpracę z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, GOPS-em, Policją, kuratorami 

sądowymi i społecznymi,  

  
 
2) działania, o których mowa w punkcie 1 obejmują:  

a) udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom, terapii i rehabilitacji,  

b) bieżące funkcjonowanie świetlic  dla dzieci i młodzieży w tym:  

-  prowadzenie zajęć świetlicowych,  

- umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu 

wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych wychowawców,  

- realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży,  

-  koordynacja pracy świetlic działających na terenie gminy dofinansowywanych ze środków 

przeznaczonych na profilaktykę,  
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-  zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć 

świetlicowych,  

3) działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone będą przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje w tym specjalistów terapii uzależnień.    

                                                                    

2. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży: 
 
 
1) organizowanie, w miarę możliwości finansowych, w szkołach na terenie gminy, 

programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców, 

2) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką 

narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami,  

3) dofinansowanie istniejących świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno – wychowawczych, 

4) 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, 

5) organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z narkomanią, 

6) współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla 

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

społecznej, administracji samorządowej, 

7) 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. 

 
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy psychospołecznej i 
prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom: 
 
1) udzielanie wsparcia organizacyjnego i materialnego organizacjom społecznym oraz 

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

zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej, 

2) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi  

w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy  
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finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych 

do prowadzenia tej działalności,          

3) 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, 

4) nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia – pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych 

oraz dostarczanie materiałów informacyjnych na temat istoty uzależnienia od narkotyków.  

5) 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. 

 
§  5 

 
Rozdział 5 

 
 

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 
 
 
1) pomoc społeczna osobom uzależnionym i współuzależnionym dotkniętym ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy socjalnej, 

2) organizowanie dzieciom i młodzieży zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, 

zwłaszcza w okresie wolnym od nauki szkolnej. 

                                                                     §  6 

Rozdział 6 
 
 

Sposoby realizacji Gminnego Programu: 
 
 
1. Realizacja niniejszego programu nastąpi poprzez: 

a) zlecanie realizacji zadań wybranym podmiotom,  

b) nadzór nad realizacją zleconych zadań,  

c) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji 

programu.            
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2. Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii zawartych w niniejszym programie 

prowadzi pracownik urzędu  ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

§  7 

 
Rozdział 7 

 
 

Kontrola realizacji Gminnego Programu: 
 
 
1) składanie rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 

2) składanie doraźnych informacji w trakcie roku dla potrzeb Rady Gminy Łubniany, 

3) doraźna kontrola wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii. 

                                                                        §  8 
 

Rozdział 8  
 

Finansowanie Gminnego Programu: 
 

1. Środki na realizację zadań Gminnego Programu pochodzą ze środków własnych Urzędu 

Gminy oraz opłat wnoszonych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Kwotę na realizację zadań określa budżet Gminy. 

3. Ustala się Plan Finansowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący 

załącznik do niniejszego Programu. 

 

 


