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RADY GMINY ŁADZICB
z dnia

2020 r

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-202s

l0ust.3ustawy zdnia Z9lipca 2005r. oprzeciwdziałaniu narkomanii (Dz'U. z20l9r.
poz. l8l8 oraz zŻ020 r. poz.322, poz.1337 ipoz.1493) oraz
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U' z2020 r., poz.713, poz. 1378)

Na podstawie

art.

poz.852; zm.: Dz'IJ. z20I9 r.

art. l8 ust.

uchwala się, co następuje:
$ 1.

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

202l-2025,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwaĘ.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się
$ 3.

Wójtowi Gminy Ładzice.

Wójt Gminy Ładzice corocznie

przedkładać będzie Radzię

Gminy Ładzice

raport

z wykonania Programu i efektów jego realizacji, w terminie do dnia 3l marca roku następującego po roku, którego
raport dotyczy.
$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Kuta
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Uzasadnienie
Przeciwdziałanie narkomanii należy do

zadń własnych gminy.

W tym celu wójt opracowuje

pĘekt

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwala rada gminy.
Dlatego też, przedkłada się Wysokiej Radzie projekt Programu.
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Załącznik do uchwały Nr ..'..''..'..........
Rady Gminy Ładzice
z dnia.......... ..........2020 r.

Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2021-2025
Rozdzial L.
Postanowienia ogólne
$ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej ,,Programem'' określadzia|ania podejmowane

przez Gminę Ładzice w zakresie profilaktycznej działalnościinformacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej
wszczególności skierowanej do dzieci imłodzieŻy. Jest on kontynuacją czynnościrealizowanych wostatnich
latach. Zwtaca szczególną uwagę na umiejętnośćwczesnego rozpoznawania sygnałów' które wskazują na

prawdopodobieństwo zaŻywania narkotyków i postępowania z osobami uzaleznionymi.
$ 2. Cele Programu:
1) działania profilaktyczne wśród dzieci
2)

i młodzieŻy;

zwiększanie wiedzy i świadomościmieszkańców gminy na temat zagroŻeń i konsekwencji związanych

z zaŻyw aniem środków psychoaktywnych;

oraz przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzaleŻnienia od

3) prowadzenie kampanii

środków odurzających i narkotykÓw;
4) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w zakresie realizacji programów

edukacji zdrowotnej;
5) wskazanie oferty pomocowej dla osób uzaleznionych bądź eksperymenfującymi z środkami odurzającymi;
6) promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzaleznień'

Rozdział 2.
Zadania Programu
$ 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŻnionych od narkotyków

i osób zagroŻonych uzaleznieniem:

l) konsultacje i porady specjalistów dla osób uzaleznionych i eksperymentujących z narkotykami;
2)prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii iograniczenia szkód wzwiązku zuŻywaniem
narkotyków;
3) podnoszenie poziomu

kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii.
$ 4.

Prowadzenie profilaktycznej działalnościinformacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie

tozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

l) realizowanie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i nłodzieŻy;
2) realizowanie zajęć profilaktyczno

-

edukacyjnych dla rodziców dotyczących problematyki narkomanii;

3) podejmowanie działafi na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
- wychowaw czy ch i socj oterapeuty czny ch;

4) upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej

broszury, filmy;

-

plakaty, ulotki, informatory,

5) organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, debat, których tematyka doĘczyłaby

profilaktyki i rozwiązywania

problemów związany ch z narkomanią;
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6) udział w lokalnych oraz ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i r ozw iązy wan i em prob l emów społec zny ch zw iązany
z uzależn ieniam i ;

ch

7) promowanie zdrowego stylu zycia wolnego od narkotyków oraz innych używek poprzez wskazywanie róznych

form aktywnego spędzania wolnego czasu tj. inicjowania i organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych

dla dzieci, młodzieŻy i dorosłych;

8) opracowywanie diagnoz, które pozwolą ocenió aktualny stan problemów

i zagrożeń związanych z narkoĘkami.

$ 5. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób ftzycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii:

l) wspieranie działalnościosób fizycznych oraz organizacji pozaruądowych przeciwdziałających narkomanii
i propagujących zdrowy styl życia;
2)

współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profiIaktycznych wynikających z ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii;
3)

współpraca z instytucjami oraz stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŻy '
$ 6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:

l

w zakresie
narkomanii
w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych

) możliwośóuzyskania porad przez rodziny, w których występują problemy

rozpoznawania objawów zuŻywania narkotyków
i społecznych;

oraz edukacji

2) zagwarantowanie pomocy psychospołecznej i prawnej dla rodzin

,

w których występują problemy narkomanii.

$ 7. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego realizowana będzie przez Gminny ośrodekPomocy Społecznej w Ładzicach.

Roztlzial3.
Rozdzial III
Przewidywane konsekwencje założonych celów i planowanych zadań
s 8. W rezultacie realizacji założonych celów i planowanychzadafi zakłada się:

l) zwiększenie świadomościi poparcia dla działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, podejmowanych na
rzecz społecznościlokalnej, aw szczególności dzieci imłodzieĄ;
2) wzrost poziomu wiedzy mieszkańców gminy w kwestiach dotyczących m.in. tego gdzie należy udać się
o pomoc w przypadku,
w rodzinie pojawi Się problem związany z zaŻywaniem substancji

psychoaktywnych;

gdy

3) zmniejszenie się problemów wynikającychzuŻywania substancji psychoaktywnych;

4) zwi ększenie efektywnośc i wdrażany ch pro gramów profi lakty czny ch;
5) monitorowanie sytuacji w zakresie eksperymentowania z
i uzaleznienia od środków psychoaktywnych;

narkotykami, ich okazloualucgo przyjtrtuwatria

6) preferowanie zdrowego stylu zycia.

Rozdział 4.
Realizacja Programu
$ 9.

l.

RealizacjaPrcgramu nastąpi poprzez:

l)powierzanie wykonania zadań jednostkom organizacyjnym gminy oraz innym podmiotom zajmującym się
r ozw i ązy w ani em prob l em ów uzaleŻni eft1'
2) zakup usług od podmiotów flzycznych i prawnych;
3) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej.

2.Realizatorzy niniejszego Programu to: Gminna Komisja Romviązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny ośrodekPomocy Społecznej, Gminny ośrodek Zdrowia w Ładzicach oraz działające na terenie gminy

placówki oświatowe.
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3. Realizatorami programu mogą byó
i terapią uzależnień.

również podmioty nie wymienione w

ust. 2 zajmujące się profilaktyką

Rozdzial S.

żt 6dla finansowania Programu

$l0.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany zczęściśrodków finansowych

pochodzących z opłat za kozystanie z zezvłoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ładzice.
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