Załącznik do Uchwały Nr III/11/2015
Rady Gminy Borowa
z dnia 27 stycznia 2015 roku.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Borowa na rok 2015.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku
Nr 179, poz. 1485z późniejszymi zmianami ) w artykule 10 cytowanej ustawy nakłada na
samorząd gminny obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz finansowanie działań mających na celu jego realizację,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 jest powiązany z gminnym
programem rozwiązywania problem alkoholowych ze względu na specyfikę zagadnień i
wspólne źródło finansowania.
Koordynatorem Programu jest GKRPA w Borowej.
Przyjmując zasadę, że profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień jest
procesem długofalowym, wymagającym konsekwencji w działaniu i zaangażowania dużej
grupy wyspecjalizowanych służb i podmiotów Gmina Borowa uznaje za celowe udzielenie
wszelkiej niezbędnej pomocy instytucjom, stowarzyszeniom, związkom wyznaniowym
i osobom prywatnym, które podejmują działalność w tym zakresie.
Adresaci Programu.
Program skierowany jest do mieszkańców gminy Borowa: dzieci i młodzieży, ich rodziców
i opiekunów, osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych oraz członków ich rodzin,
nauczycieli, pedagogów i specjalistów z zakresu problematyki uzależnień .
Cele Gminnego programu.
Celem głównym Programu jest poszerzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych
w zakresie uzależnień.
Cele szczegółowe.
1. Zapobieganie powstaniu problemów narkotycznych na terenie gminy.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z narkomanią pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej.
3. Zwiększenie dostępności materiałów edukacyjno – informacyjnych z zakresu
narkomanii.
4. Kreowanie i propagowanie zdrowego i wolnego od używek stylu życia.
5. Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu narkomanii poprzez wdrażanie
działań mających na celu działalność wychowawczą, informacyjną, edukacyjną
i zapobiegawczą.
6. Rozpoznawanie problemów narkomanii na terenie gminy.
7. Tworzenie warunków do prowadzenia zadań z zakresu profilaktyki skierowanej
głównie do dzieci i młodzieży.
8. Prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród rodziców.
Zadania z zakresu narkomanii realizowane w formie gminnego programu zostały wymienione
w art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zadania te obejmują:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
 Prowadzenie porad i konsultacji dla osób eksperymentujących z narkotykami,
 Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i
zagrożonym uzależnieniem przez specjalistów.
 Udzielanie w Punkcie Konsultacyjnym osobom uzależnionym właściwej informacji,
pomocy psychologicznej, a także przedstawienie możliwości dotyczących korzystania
z placówek lecznictwa odwykowego i zespołów terapeutycznych.


Wsparcie instytucji i ośrodków zajmujących się leczeniem uzależnionych od
narkotyków w tym także dofinansowanie programów pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej:
 Poradnictwo dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie
rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia
szkód zdrowotnych i społecznych,
 Współpraca z instytucjami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą w zakresie pomocy
w celu uchronienia dzieci i młodzieży przed popadnięciem w uzależnienia.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
 Organizowanie i finansowanie
szkolnych programów profilaktycznych i
wychowawczych, spektakli teatralnych zawierających w treści zapobieganie
narkomanii, problematykę „dopalaczy” i napojów energetyzujących.
 Diagnozowanie zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na ternie Gminy Borowa,
 Realizacja autorskiego szkolnego programu profilaktycznego,
 Realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy przy współpracy
z wyspecjalizowanymi ośrodkami i placówkami,
 Szkolenia osób pracujących na rzecz profilaktyki uzależnień,
 Organizowanie szkoleń, spotkań, warsztatów, prelekcji i innych działań z zakresu
tematyki uzależnienia od narkotyków ( z uwzględnieniem dopalaczy, farmaceutyków,
napojów energetyzujących) skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych,
 Promocja zdrowego stylu życia,
 Propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolego poprzez organizacje
m.in. działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym i artystycznym,
 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 Zakup i rozprowadzenie materiałów edukacyjnych, informacyjnych odnoszących się
do problematyki uzależnień.
 Organizacja i finansowanie konkursów dla dzieci i młodzieży szkól podstawowych i
gimnazjum poświęconych uzależnieniom w tym zakup materiałów do
przeprowadzenia konkursów i nagród dla uczestników.
 Wzbogacanie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży jako alternatywy
wobec uzależnieniom.

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:
 Działalność punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Borowej, działania
informacyjno – edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień,
 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami zajmującymi się problemami
narkomanii, współdziałanie w tym zakresie z Ośrodkiem Profilaktyki Terapii
Uzależnień w Mielcu, Powiatową Stacją sanitarno –Epidemiologiczną, placówkami
służby zdrowia, policją.
 Udzielanie porad rodzinom osób eksperymentujących
i uzależnionych od
narkotyków, przeprowadzanie rozmów z osobami szukającymi pomocy,
przekazywanie informacji o miejscach, gdzie można rozpocząć leczenie.
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.
 Zadanie realizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Realizatorzy Gminnego Programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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13.

Urząd Gminy Borowa.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Organizacje pozarządowe.
Placówki kulturalne.
Szkoły
Kluby sportowe.
Podmioty działające w ochronie zdrowia.
Specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Borowej.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Pedagog szkolny.
Policja.

Postanowienia końcowe.
I. Spodziewane efekty realizacji Programu.
1. Prowadzenie różnorodnych działań ma na celu:
a) działalność edukacyjno – informacyjną,
b) podniesienie świadomości lokalnej społeczności,
c) budowanie wsparcia na rzecz na ochrony zdrowia uwzględniając negatywne skutki
narkotyków i środków psychoaktywnych.
II. Źródła finansowania Programu.
Wydatki na zadania przyjęte w powyższym Programie ustalono do wysokości 5 000 zł.
Planowane wydatki na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
z podziałem na paragrafy:
Rozdział 85154 – Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie Narkomanii
5 000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
3 000 zł
§ 4300 – zakup usług (realizacja programów profilaktycznych)
2000 zł
Finansowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będzie dokonywane w
ramach środków własnych gminy, pochodzących z opłaty pobieranych za zezwolenia wydane
na sprzedaż napojów alkoholowych.

III. Kontrola realizacji Programu.
1. Sporządzenie raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Borowa za rok 2014 i efektów jego realizacji Radzie Gminy w terminie do
31 marca 2015 r.
2. Sprawozdanie w formie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania
Narkomanii z realizacji Programu. kierowane do biura w terminie do 15 kwietnia
2016 r.
IV. Harmonogram
Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
będzie prowadzona na terenie gminy Borowa w roku 2015.
Monitorowanie realizacji Programu.
Głównym zadaniem jest zbieranie informacji i prowadzenie monitoringu (obserwacji)
problemów narkomanii na terenie gminy poprzez okresowe zbieranie informacji przy ścisłej
współpracy Policji, GOPS, placówek oświatowych, Punktu Konsultacyjnego, ośrodka
profilaktyki i terapii uzależnień, zakładów opieki zdrowotnej, które dostarczą przesłanek do
oceny skuteczności prowadzonych działań i pomogą w określeniu działań profilaktycznych.
Wskaźniki.
 Wydatki na narkomanię poniesione przez gminę,
 Liczba szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w rozwijaniu działań
profilaktycznych,
 Liczba osób, które zgłosiły się do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego , Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 Liczba uczniów objętych programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży,
 Ilość spotkań przeprowadzonych z rodzicami,
 Liczba i nakład materiałów informacyjno – promocyjnych,
 Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu.

