Załącznik
do uchwały Nr XIV/70/12
Rady Gminy Czerwin
z dnia 1 lutego 2012r.

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2012r.

§ 1.
Gmina Czerwin, jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, przyjęcie
programu umożliwi realizację tego zadania.
Przy opracowywaniu niniejszego programu uwzględniono fakt, że na terenie gminy Czerwin
zjawisko narkomanii nie jest rozpowszechnione, realizacja programu ma służyć zapobieganiu
wystąpienia tego problemu poprzez organizację zajęć alternatywnych wobec używania
narkotyków.
§ 2.
Przyjmuje się następujące kierunki działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występuje problem 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 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, dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej,
6. zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi poprzez
zwiększenie czujności rodziców w zakresie zagrożeń środkami psychoaktywnymi i
zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

§ 3.
Działania określone w § 2 realizowane będą poprzez:
1. organizację spotkań dotyczących wypracowania modelu profilaktyki uzależnień w
szkołach,
2. prowadzenie warsztatów dla rodziców,
3. tworzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych kierowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych,
4. udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej przez radcę prawnego zatrudnionego w
Urzędzie Gminy,
5. organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
narkomanii.
§ 4.
Realizatorami programu są:
1.
2.
3.
4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
szkoły podstawowe, gimnazjum,
ośrodki zdrowia, posterunek Policji.
§ 5.

Zgodnie a art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będą wykorzystane również na realizację
Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

