RADA MIEJSKA
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KRAPKOWICACH

UCHWALA NR XI/142/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie przyjecia gminnego programu przeciwdzialania narkomanii na 2012r. stanowiacego czesc
skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z2011r. Nr21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr
149, poz.887, Nr 217, poz.1281.) oraz art.10 ust. 2i ust. 3 ustawy z dnia 29lipca 2005r. o przeciwdzialaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, oraz z 2006r. Dz. U. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007r., Nr 7, poz.
48, Nr 82, poz. 558 z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817, Dz. U. z 20 lOr. Nr
28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213 , poz. 1396, Nr 228, poz. 1486 z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614,
Nr 117,poz.678, Nr 240, poz. 1431.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co nastepuje:
§ l. Przyjmuje sie program przeciwdzialania narkomanii dla Gminy Krapkowice na rok 2012 stanowiacy czesc
skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015 - jako
zalacznik Nr l niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwala podlega obwieszczeniu na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Rady Miejskiejw
Krapkowicach
z dnia 15 lutego 2012r.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii
w Gminie Krapkowice na 2012 rok
stanowiacy czesc skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie
Krapkowice na lata 2011-2015
WPROWADZENIE
Narkomania (z greckiego narke - odurzenie, mania - szalenstwo), patologiczne
zjawisko spoleczne, uzaleznienie spowodowane krótszym lub dluzszym zazywaniem leków
(glównie przeciwbólowych srodków narkotycznych) albo innych srodków uzalezniajacych
(narkotyki, leki uspokajajace i psychotropowe).
Narkomania jest zjawiskiem ogólnoswiatowym. Niesie za soba powazne ryzyko dla
zdrowia publicznego, szczególnie w kontekscie chorób zakazanych tj. HIV, zakazenie
wirusem zóltaczki typu B i C, infekcje przenoszone droga plciowa. Narkomania wiaze sie tez
z innymi problemami spolecznymi takimi jak; ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, bezdomnosc
oraz inne uzaleznienia, wywoluje negatywne nastepstwa kryminalne
Z badan wynika, ze zjawisko narkomanii jest nadal jednym

z powazniejszych

negatywnych zjawisk spolecznych Polsce. Szczególnie narazone na nie sa dzieci i mlodziez,
glównie z powodu lekcewazenia problemu i panujaca mode na zazywanie substancji
psychoaktywnych. Mlodzi ludzie maja dosc beztroski stosunek do problemu uzywania
narkotyków i zjawiska narkomanii. Nadal jest moda na zazywanie substancji uzalezniajacych,
traktowanych jako element zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagam a
przezyc i doznan.
Narkomania jest przyczyna tragedii wielu mlodych ludzi i ich rodzin. Stanowi powazne
zagrozenie dla zdrowia spoleczenstwa.
Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi sie realizacje dzialan na szczeblu lokalnym
jest gminny program przeciwdzialania narkomanii.
Rozdzial I

l. Obowiazek opracowania i uchwalenia programu przeciwdzialania narkomanii nalezy do
zadan wlasnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29
lipca 2005 r .
2. Program bedzie realizowany w oparciu o nastepujace akty prawne:

a. Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr 179, poz.
1485, oraz z 2006r. Dz. U. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007r., Nr 7,
poz. 48, Nr 82, poz. 558 z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz.
753, Nr 98, poz. 817, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr
213 , poz. 1396, Nr 228, poz. 1486 z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614,
Nr 117, poz.678, Nr 240, poz. 1431.)
b. Ustawa

z

dnia

26

pazdziernika

trzezwosci i przeciwdzialania

1982

roku

o

wychowaniu

w

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr

115, poz. 793, Nr 176, Z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857 poz. 1238, z
2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr
47, poz. 278, Nr 127, poz.857"

z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, nr

120, poz.690.)
c. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz.
146, Nr 125, poz. 842 z 2011 r. Nr 149, poz. 887.)
d. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz.1362, Dz. U. Nr 202 poz.1551, Dz. U. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. Nr 221, poz.
1738 r., z 2010 r. Dz. U. 28 poz. 146, Dz. U. 40 poz. 229, Dz. U. 81 poz. 527, Dz. U.
125 poz.842, nr 217 poz.1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149,
poz. 887.)
3. Przeciwdzialanie narkomanii realizuje sie przez:
a) dzialalnosc wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza.
b) leczenie, rehabilitacje i reintegracje osób uzaleznionych.
c) ograniczenie szkód zdrowotnych i spolecznych.
W szczególnosci zadania te obejmuja:
a. zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych
i osób zagrozonych uzaleznieniem.
b. udzielanie rodzinom, w których wystepuja problemy narkomanii, pomocy
psychospolecznej i prawnej.
c. prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiazywania problemów narkomanii, w szczególnosci dla dzieci i
mlodziezy, w tym prowadzenie zajec sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a takze
dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach
opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
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d. wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarzadowych i osób fizycznych, sluzacych
rozwiazywaniu problemów narkomanii.
e. pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom osób uzaleznionych dotknietych
ubóstwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Rozdzial II
Postanowienia ogólne

l. Podjecie

dzialan

majacych

na

celu:

prowadzenie

profilaktycznej

dzialalnosci

informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególnosci dla dzieci i mlodziezy,
rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli róznych zawodów, instytucji i
wyspecjalizowanych sluzb w dziedzinie przeciwdzialania narkomanii.
2. Podjecie dzialan majacych na celu zapobieganie

wszelkim uzaleznieniom

przede

wszystkim przez prace profilaktyczna w srodowisku lokalnym.
3. Stworzenie

spójnego

systemu

przeciwdzialania

narkomanii

poprzez

nawiazanie

wspólpracy róznych instytucji, stowarzyszen oraz organizacji spolecznych m. in. w celu
realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzajacych do modyfikowania stylu zycia,
propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu zycia wolnego
od narkotyków i innych uzywek, szczególnie wsród dzieci i mlodziezy.
4. Wypracowanie wsród dzieci, mlodziezy i osób doroslych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych substancji o dzialaniu odurzajacym poprzez wdrazanie i realizacje
nowoczesnych programów profilaktycznych.
5. Organizowanie alternatywnych miejsc spedzania wolnego czasu dla dzieci i mlodziezy
szczególnie z grup podwyzszonego ryzyka.
Rozdzial III
Zwiekszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleznionych od narkotyków i osób zagrozonych uzaleznieniem
l. Dzialania podejmowane sa przez:
a) Gminna Komisje ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w
Krapkowicach.
b) funkcjonujacy Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Krapkowicach Os. XXX 23;
( terapeuta ds. narkotyków)
c) swietlice srodowiskowe.
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d) szkoly i inne placówki oswiatowo-wychowawcze realizujace programy profilaktyczne,
e) Osrodek Pomocy Spolecznej w Krapkowicach.
f) Poradnie Leczenia Uzaleznien, Policje, Straz Miejska.
g) wspólpraca z organizacjami spolecznymi, kosciolami w zakresie przeciwdzialania
narkomanii.
2. Glówne zadania profilaktyczne:
a) udzielanie informacji dotyczacych mozliwosci uzyskania specjalistycznej pomocy
osobom uzaleznionym i ich rodzinom, terapii i rehabilitacji w Punkcie KonsultacyjnoTerapeutycznym przez terapeute ds. narkotyków.
b) zwiekszenie wspólpracy ze szkolami w zakresie profilaktycznych spotkan z uczniami i
kadra nauczycielska przez terapeute ds. narkotyków
c) tworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzaleznionych
od narkotyków;
d) funkcjonowanie swietlic srodowiskowych dla dzieci i mlodziezy,
Rozdzial IV
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiazywania problemów narkomanii, w szczególnosci dla dzieci i
mlodziezy
l. Organizowanie i prowadzenie w szkolach i swietlicach na terenie gminy, programów
profilaktycznych, dla dzieci mlodziezy oraz ich rodziców.
2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wsród mlodziezy.
3. Udzial w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych zwiazanych z
profilaktyka narkotykowa i rozwiazywaniem problemów spolecznych zwiazanych z
uzaleznieniami.
4. Tworzenie warunków do rozwoju organizacji mlodziezowych, kól zainteresowan i innych
form dzialalnosci pozalekcyjnej, bedacych korzystna oferta zagospodarowania czasu
wolnego.
5. Promowanie zdrowego stylu zycia wolnego od narkotyków i innych uzywek oraz róznych
form aktywnego spedzania wolnego czasu poprzez

inicjowanie i organizowanie imprez

sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, mlodziezy i doroslych.
6. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów oraz imprez organizowanych na
terenie gminy.
7. Wspieranie dzialan profilaktycznych na temat eksperymentowania z narkotykami glównie
w szkolach wiejskich.
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Rozdzial V
Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarzadowych i osób fizycznych,
sluzacych rozwiazywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy spolecznej osobom
uzaleznionym i ich rodzinom
1. Wspieranie dzialalnosci stowarzyszen przeciwdzialajacych narkomanii, propagujacych
zdrowy styl zycia.
2. Wspólpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oswiatowymi
w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodziezy.
Postanowienia koncowe
1. Zródlem finansowania zadan Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii sa srodki
budzetu gminy pochodzace z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojów
alkoholowych i innych srodków uzyskanych na rzecz realizacji programu
2. Finansowania zadan Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomani ujete jest w
preliminarzu wydatków zwiazanych z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
3. Realizacje Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii powierza sie Osrodkowi
Pomocy Spolecznej w Krapkowicach.

Przewodniczacy
c1§Jy Miejskiej

F ~---~

mgr Witold Rozalow.rki

5

