UCHWAŁA NR 76/XI/19
RADY GMINY RUTKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki
na rok 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na rok 2020 r. zgodnie
z załącznikiem, stanowiącym część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski
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Załącznik do uchwały Nr 76/XI/19
Rady Gminy Rutki
z dnia 31 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE RUTKI
NA ROK 2020

Rutki-Kossaki, grudzień 2019r.
I. WSTĘP
Zmiany społeczne i ekonomiczne dokonujące się w naszym
rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych.
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Wyczerpanie fizyczne, psychiczne, brak oczekiwanych sukcesów, depresje przyczyniają się do
tego, że ludzie coraz częściej sięgają po narkotyki. Miejsca, w których można najczęściej zdobyć
narkotyki to: dyskoteka, bar, szkoła, ulica, park. Widoczny jest wzrost liczby osób
eksperymentujących z narkotykami i tych już uzależnionych, którzy poszukują pomocy.
Szczególnie niepokojący jest fakt wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, a także
obniżanie się granicy wieku osób przechodzących inicjację ze środkami uzależniającymi.
Brak świadomości młodzieży na temat skutków i konsekwencji zażywania narkotyków
to dzisiaj szczególnie istotna kwestia, która powinna motywować do działania. Zadaniem
samorządów lokalnych jest reagowanie na niesamowicie szybki rozwój narkomanii. Dobrą metodą
uświadomienia społeczeństwu istoty sprawy, są wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne.
Niniejszy program może w dużym stopniu warunkować skuteczność podejmowanych działań.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok tworzony jest w oparciu
o Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 i określonego w nim celu operacyjnego
nr 2: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnym i innymi zachowaniami ryzykownymi.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Gmina Rutki na 2020 rok 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, instytucji
i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie
umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo
zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.

III. CELE PROGRAMU
§ 1. Przyjmuje się następujące cele programu:
1.

Ograniczenie
używania
substancji
psychoaktywnych
poprzez
kształtowanie
świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży
szkolnej
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji
psychoaktywnych
i ich negatywnych następstw.
2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej
na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu redukcji czynników
prowadzących do uzależnienia.
3. Inicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej. Rzetelne dostarczanie fachowej
wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych
z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy.
społeczeństwa
co
do
zasadności
prowadzonych
kampanii
4. Uświadomienie
i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków
odurzających i narkotyków.
5. Stworzenie

spójnego

systemu
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międzyinstytucjonalnej i merytorycznej 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.
6. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie
i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych.
7. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.

IV. ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§ 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
1. W ramach realizacji programu Gmina Rutki podejmuje różnorodne działania profilaktyczne
w oparciu o:
1) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, policji i zakładów podstawowej opieki
zdrowotnej;
2) szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych realizujących programy
profilaktyczne;
3) współpracę z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi
w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
2. Działania, o których mowa w pkt 1 obejmują:
1) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych,
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych
uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin;
2) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno- edukacyjnych dla klientów instytucji
społecznych takich jak OPS, policja, szkoły;
3) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą osobom
uzależnionym (placówki odwykowe, grupy pomocowe, kuratorzy sądowi, poradnie,
placówki oświatowe);
3. Prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

§

3.

Prowadzenie

profilaktycznej
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oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży poprzez:
1. Wspieranie w organizowaniu i prowadzeniu w szkołach i placówkach oświatowych
na terenie gminy, programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do osób uczestniczących
w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym opracowywanie
i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących profilaktyki
i leczenia osób uzależnionych.
3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych
z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych
z uzależnieniami.
4. Współorganizowanie działań poprawiających funkcjonowanie społeczno - psychiczne dzieci
i młodzieży – uczenie ich zasad radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
5. Upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub
o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób
dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki
chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań
ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
6. Wdrażanie programów edukacyjnych dla rodziców zwiększających ich kompetencje
wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci.
7. Zakup, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz
materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach
i innych placówkach oświatowych i wychowawczych, upowszechnienie materiałów
edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory.
8. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji
o działaniu odurzającym.
9. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią.
10. Opracowywanie lokalnej diagnozy pozwalającej ocenić aktualny stan problemów
i zagrożeń związanych z narkotykami, a także stan istniejących zasobów w sferze
ich rozwiązywania oraz efektów dotychczas prowadzonych działań.
11. Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli,
wychowawców
–
niezbędnych
do
prowadzenia
pracy
profilaktycznej
i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
12. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych
form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez.
1)
wspieranie inicjatyw organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
2) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku.
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13. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez lokalnych.

§ 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom
uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez:
1. Wspieranie działalności stowarzyszeń, instytucji przeciwdziałających narkomanii,
propagujących zdrowy styl życia oraz stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych
do normalnego trybu życia.
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem
jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych.
3. Współpraca
z
instytucjami
i
stowarzyszeniami
kulturalnymi,
sportowymi
i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz
udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych,
sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia tej działalności.
4. 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.
5. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych
i wizyt monitorujących środowisko lokalne.
6. Integrowanie ze środowiskiem lokalnym osób uzależnionych
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

i

ich

rodzin

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 5. Finansowanie realizacji zadań Programu będzie dokonywane ze środków pochodzących
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez
prowadzących tę sprzedaż przedsiębiorców.
§ 6. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy:
1. Posterunku Policji w Rutkach;
2. Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rutki;
3. Dyrekcji, nauczycieli i rodziców uczniów szkół z terenu gminy Rutki;
4. Domu Kultury w Rutkach-Kossakach;
5. Parafii Rzymskokatolickiej w Rutkach;
6. Organizacji pozarządowych.
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