
UCHWAŁA NR XXVI/304/16
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. 
poz.446 z późn.zm.) art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2016r. 
poz.224 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zabezpieczyć w budżecie Gminy środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3. Preliminarz finansowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa corocznie uchwała 
budżetowa gminy.

§ 4. Przeznaczyć niewykorzystane w 2017 roku środki budżetowe na realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/304/16
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 listopada 2016 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 DLA MIASTA ORZESZE

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 określa część strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w Gminie Orzesze.

Zadania Gminy Orzesze dotyczące przeciwdziałania narkomanii:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, zajęć plastycznych,  muzycznych, teatralnych, gier i zabaw rozwojowych dla uczniów, 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej 
i kontraktu socjalnego.

6. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza.

7. Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych.

8. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

Zadania gminnego programu i sposoby ich realizacji:

Zadanie I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem.

1. Działalność punku konsultacyjnego ds. uzależnień.

2. Udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym 
i ich rodzinom, terapii i rehabilitacji w ramach spotkań „pierwszego kontaktu” w  Punkcie Konsultacyjnym ds. 
Uzależnień.

Zadanie II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej.

1. Pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym przez instruktora terapii uzależnień, 
psychologa.

2. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Orzeszu dla dzieci i młodzieży, w tym:

a) prowadzenie zajęć świetlicowych,

b) umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój 
zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych instruktorów i wychowawców, tzw profilaktyka kreatywna,

c) realizacja w ramach zajęć świetlicowych zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,

d) wykorzystywanie wolontariuszy do pracy z podopiecznymi placówki,

e) zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych,
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f) zakup napojów i produktów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach,

g) uzupełnianie w miarę potrzeb sprzętu niezbędnego do funkcjonowania placówki.

Zadanie III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
zajęć sportowo – rekreacyjnych, zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, gier i zabaw 
rozwojowych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, 
w tym prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz prelekcji i szkoleń dla nauczycieli i rodziców – 
dotyczących przeciwdziałania narkomani.

2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką przeciwdziałania 
narkomanii i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

4. Realizowanie warsztatów poprawiających funkcjonowanie społeczno-psychiczne dzieci i młodzieży – 
uczenie ich radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

5. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia 
Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, podczas Orzeskiego Biegu 
Ulicznego, Orzeskiego itp.

6. Tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności 
pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego.

7. Zakup materiałów informacyjno–edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych 
i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych i wychowawczych i ośrodkach 
kultury.

8. Zakup i upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, 
informatory, organizowanie promocji filmów i książek.

Zadanie IV

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1. Udzielanie pomocy organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków 
psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

2. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii.

3. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

4. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających 
z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

a) przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,

b) dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów 
narkotykowych: lokale gastronomiczne, kafejki, szkoły, place zabaw, dyskoteki itp.

Zadanie V

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego.

1. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków mających na 
celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról 
społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.
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2. Wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.

Zadanie VI

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza.

1. Realizowanie informacyjnych programów profilaktyczno - edukacyjnych dla rodziców.

2. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.

3. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych 
z narkomanią.

4. Przeprowadzenie sondaży i opracowywanie lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny 
stan problemów i zagrożeń związanych z narkotykami, a także stan istniejących zasobów w sferze ich 
rozwiązywania oraz efektów dotychczas prowadzonych działań.

5. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, psychologów – 
niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

6. Współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup 
zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji samorządowej.

Zadanie VII

Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez: popularyzowanie placówek o charakterze otwartym (np. kluby sportowe, zajęcia 
sportowe na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012”, placówki opiekuńczo wychowawcze,  zajęcia 
plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy rozwojowe)

2. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy styl życia.

Postanowienia końcowe

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany przez placówki oświatowe 
i wychowawcze na terenie gminy Orzesze we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami (Policja, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodki Kultury).

2. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą finansowane ze środków pochodzących 
z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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