UCHWAŁA NR XIX/142/2017
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r.
poz. 224 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok jest integralną częścią strategii
integracji rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zębowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zębowice
Gabriela Buczek
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Załącznik do Uchwały XIX/142/2017
Rady Gminy Zębowice
z dnia 7 lutego 2017 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2017
L. p

Kierunki i działania, zadania

Zakres i forma realizacja

1.
1.

2.
Podniesienie poziomu wiedzy
społeczeństwa na temat
problemów związanych
z używaniem środków
psychotropowych
i możliwości zapobiegania
zjawisku.

3.
- zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych w zakresie
promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii,
- współpraca z przedstawicielami szkół i innych instytucji w zakresie prowadzenia
skutecznej polityki informacyjnej w dziedzinie problemów narkomanii,
zorganizowanie systemu wymiany
informacji pomiędzy instytucjami
odpowiedzialnymi za działania profilaktyczne.

2.

Zwiększenie zaangażowania
społeczności lokalnych
w działania profilaktyczne.

- organizowanie szkoleń dla nauczycieli, policjantów itd. z zakresu profilaktyki
narkomanii,
- wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych (na terenie szkół
podstawowych i gimnazjum) kierowanych do dzieci, młodzieży ich rodziców
i
wychowawców w szczególności obejmujących diagnozę programu na terenie
szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego.
- przeszkolenie rad pedagogicznych na poziomie szkoły gimnazjalnej w zakresie
metod wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po narkotyki i inne środki
odurzające,
- współpraca z Policją w zakresie ustalania oraz monitorowania miejsc
ewentualnego handlu narkotykami,
- współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkomanii,

Id: 3360FD83-EC82-4FFD-8D1E-283066441D7A. Podpisany

Jednostki organizacyjne biorące udział
w realizacji zadania
4.
GKRPA,
GOPS,
Zespół Gimnazjalno-Szkolny
w Zębowicach,
Policja,
Ośrodek zdrowia,
Mieszkańcy gminy
PZPiTU,
PPP-P i PCPR w Oleśnie,
PSS-E w Oleśnie,
GKRPA,
Policja,
Ośrodek zdrowia,
PZPiTU,
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3.

Zmniejszenie popytu na
narkotyki wśród uczniów.

- pomoc w realizacji zadań profilaktycznych poprzez zakup materiałów
profilaktycznych, dofinansowanie realizacji tych zadań,
- zorganizowanie programów profilaktycznych,
- wspieranie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

4.

Zwiększenie dostępności
świadczeń w zakresie leczenia,
rehabilitacji i szkód
zdrowotnych poprzez rozwój
placówek i programów.

- upowszechnianie wiedzy na temat leczenia rehabilitacji i ograniczania szkód
zdrowotnych poprzez zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, publikacji,
książek.
- udzielenie osobom uzależnionym kontaktu z placówkami leczniczymi,

5.

HIV, AIDS

- kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób zagrożonych - pomoc w
upowszechnianiu wiedzy o HIV i AIDS wśród społeczeństwa,
- organizowanie i dofinansowanie konkursów,

GKRPA,
Zespół Gimnazjalno-Szkolny
w Zębowicach,
PSS-E w Oleśnie,

6.

Stworzenie zintegrowanego
systemu informacji o
narkotykach w środowisku
lokalnym.

- Stworzenie sieci wymiany informacji między instytucjami odpowiedzialnymi za
politykę wobec narkomanii.

GKRPA,
GOPS,
Policja,

GKRPA,
GOPS,
Zespół Gimnazjalno-Szkolny
w Zębowicach,
Nauczyciele
GOPS,
PZPiTU,
PSS-E w Oleśnie,
Ośrodek zdrowia,
Zespół Gimnazjalno-Szkolny
w Zębowicach,
Policja,
Sąd Rodzinny

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok jest integralną częścią STRATEGII INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZĘBOWICE

Harmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na rok 2017
Lp.

Planowane zadanie

1

Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania
narkomanii w gminie
Razem
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Koszt
2500
2500
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