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Załącznik do Uchwały Nr XXV/147/17 

   Rady Gminy Kowiesy  

   z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY KOWIESY NA  ROK 2017  

 

I. Wstęp 

 

     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 

stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 

gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych. 

 

II. Diagnoza problemu narkomanii 

 

Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym 

uzależnieniem, w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi 

zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami 

ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest  w obserwowanym wzroście 

ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, 

dane z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób 

uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo 

łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. „miękkich narkotyków”) ceny spowodowały, że skala 

zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi 

substancjami o podobnym działaniu. 

Z informacji uzyskanych ze szkół, policji, ośrodka pomocy społecznej wynika, że nie odnotowano 

występowania tego zjawiska na terenie naszej gminy. Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy 

podjąć działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków.  

 

III. Główne cele, zadania i metody realizacji programu 

 

§ 1. Głównym celem programu jest uświadomienie o zagrożeniach wynikających z zażywania  narkotyków 

poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy. 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem w szczególności w ramach: 

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, 

b) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnienia od narkotyków, 

c) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje osób zajmujących się 

profesjonalnie pomocą osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. 

 

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

a w szczególności poprzez :  

 - zapewnienie poradnictwa dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków w ramach działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Pełnomocnika ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów 

opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.: 
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a) prowadzenie programów profilaktycznych i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków, 

skierowanych do uczniów, nauczycieli, wychowawców świetlic, rodziców, 

b) organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka, w tym zajęć sportowych,  

c) działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą 

rodzicami, nauczycielami, organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce 

antynarkotykowej. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów narkomanii obejmuje: 

 

a) wspieranie organizowanych imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych promujących zdrowy styl 

życia, 

b) dofinansowanie programów terapeutycznych minimalizujących szkody zdrowotne. 

 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu socjalnego, obejmuje: 

 

a) współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – ukierunkowaną 

na pomoc osobom po leczeniu, 

b) wsparcie rodzin, a w szczególności dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków, poprzez: 

dożywianie, zapewnienie uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych. 

 

IV. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 

§ 2. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2017  realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wraz z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Za partnerów przy realizacji celów programu uznaje się w szczególności: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach; 

2) szkoły podstawowe i gimnazjum; 

3) Gminną Bibliotekę Publiczną; 

4) organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, a w szczególności: 

- stowarzyszenia, koła gospodyń, jednostki OSP, 

- klub sportowy – LZS „Muskador”; 

5) instytucje powiatowe zapewniające specjalistyczną pomoc mieszkańcom gminy: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, 

- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach. 

 

V. Finansowanie 

 

1. Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są określone w budżecie. 

 

2. Z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy 

sprawozdanie w terminie do dnia 31 marca 2018 roku. 

 

  


