Projekt
z dnia 11 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr XXIX/209/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Na podstawie art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Program, o którym mowa w § 1, stanowi integralną część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2016-2025 przyjętej uchwałą nr XXI/168/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 20162025.
§ 3.
Program, o którym mowa w § 1 jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 1249) w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w celu przeciwdziałania narkomanii.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Traci moc uchwała nr XXXII/268/2006 Rady Gminy Popielów z dnia 16 marca 2006 r.
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§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/209/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 18 grudnia 2020 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
§ 1.
Wstęp
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek
podejmowania działań profilaktycznych i ograniczających negatywne skutki uzależnienia od narkotyków.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej
prowadzonych w Gminie Popielów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom działań.
Uzupełniono go o zdobyte podczas realizacji poprzedniego programu doświadczenia, a także o wnioski
wynikające z przeprowadzonej lokalnej diagnozy problemów społecznych.
Wskazują one na konieczność łączenia oddziaływań w zakresie profilaktyki narkomanii z działaniami
zapobiegającymi innym uzależnieniom od środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz uzależnieniom
behawioralnym. Stąd konieczność realizacji wielowymiarowych działań również w zakresie przemocy
i cyberprzemocy, oraz kształtujących umiejętności interpersonalne i społeczne.
Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, zadaniem szkół i placówek
oświatowych jest prowadzenie systematycznej działalność wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki w celu przeciwdziałania narkomanii.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Popielów stanowi całokształt działań jakie
będą podejmowane w celu profilaktyki oraz minimalizacji, a także redukcji szkód w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 2.
Cele strategiczne programu
1. Zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania
narkotyków i dopalaczy.
2. Ukształtowanie cech asertywnych u młodzieży.
3. Kształtowanie nowych zainteresowań u dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie różnorodnych form
aktywności.
4. Poszerzenie wiedzy pracowników szkoły, na temat wykrywania objawów stosowania substancji
odurzających, podnoszenie kompetencji powinno nastąpić poprzez szkolenia, superwizje, wymianę dobrych
praktyk, spotkania dokształcające..
5. Warsztaty / szkolenia dla rodziców dot. zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży.
6. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji psychotropowych.
7. Zmiana zachowań oraz postaw mieszkańców wobec osoby dotknięte problemem narkomanii.
8. Wypracowanie modelu pomocy osobom uzależnionym.
§ 3.
Sposób realizacji programu
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1. Prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, szczególnie dla dzieci, w tym rozwijanie nowych form
aktywności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz realizację
pozalekcyjnych programów opiekuńczo wychowawczych, w tym także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w tych programach.
1) Prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych,
od nałogów.

promujących zdrowy styl życia, wolny

2) Podnoszenie wiedzy nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz pracowników GOPS na temat
szkodliwości zażywania środków psychotropowych i wczesnego rozpoznawania symptomów związanych
z uzależnieniem od narkotyków.
3) Zakup i udostępnienie literatury fachowej związanej z profilaktyką i terapią narkomanii.
4) Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży mających na celu zapobieganie
agresji, promowanie zdrowego stylu życia, profilaktykę uzależnień i unikanie zagrożeń, integrację grupy,
kształtowanie zachowań asertywnych, tworzenie świata wartości, umiejętności samodzielnego
podejmowania decyzji.
5) Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie im możliwości uczestniczenia
w różnych formach zainteresowań na terenie szkół, świetlic i klubów sportowych.
6) Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych i wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych
zapewniających dzieciom i młodzieży właściwą organizację czasu wolnego.
7) Prowadzenie szkoleń - warsztatów dla rodziców, dot. postępowania z dzieckiem w razie wystąpienia
problemu narkotykowego.
8) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, promujących
zdrowy styl życia.
9) Prowadzenie interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, debat, szkoleń,
spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych
formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy.
2. Udzielanie osobom uzależnionym a także członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej
i prawnej, zwiększenie dostępności terapeutycznej, prowadzenie działań na rzecz integracji osób
uzależnionych ze środowiskiem lokalnym.
1) Rozwijanie działalności punktów konsultacyjnych funkcjonujących w Popielowie w sferze udzielania
pomocy osobom dotkniętym lub zagrożonym problemem narkomanii.
2) Udzielanie osobom dotkniętym problemem narkomanii bezpłatnych porad prawnych.
3) Udzielanie informacji na temat możliwości podjęcia terapii i leczenia.
4) Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym, które zagrożone są wykluczeniem
społecznym, poprzez otoczenie ich opieką socjalną.
3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemu narkomanii
1) Współudział w ogólnopolskich, wojewódzkich i innych
przeciwdziałania narkomanii.

ponadlokalnych programach na rzecz

2) Uczestnictwo w debatach, zjazdach i szkoleniach dla pełnomocników ds. przeciwdziałania narkomanii.
3) Współpraca z Policją, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami, na rzecz
profilaktyki oraz ograniczania skutków narkomanii.
§ 4.
Realizatorzy Programu
1. Zarządzeniem nr 0050/635/2018 z dnia 22 października 2018 r. Wójt Gminy Popielów powołał
pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii.
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2. Pełnomocnik, wykonuje szczegółowe zadania określone przez Wójta Gminy przy współudziale:
1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest inicjowanie,
koordynowanie oraz kontrolowanie działań wynikających z programu,
2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie,
3) Zespołu Interdyscyplinarnego,
4) Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim,
5) Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie,
6) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach,
7) Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach,
8) Przedszkola Publicznego w Popielowie,
9) Przedszkola Publicznego w Karłowicach,
10) Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach,
11) Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
12) Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie,
13) Rad Sołeckich,
14) Organizacji pozarządowych.
§ 5.
Finansowanie zadań wynikających z programu
1. Ze środków przeznaczonych na realizację programu w szczególności finansowane będą:
1) Wynagrodzenia osób związanych z realizacją programu tj. terapeutów, psychologów, szkoleniowców,
2) Wynagrodzenie dla pełnomocnika wójta na kwotę 80 zł brutto (miesięcznie),
3) Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych na temat różnych problemów
społecznych dla mieszkańców gminy oraz dla instytucji pomocowych,
4) Szkolenia dla rodziców zwiększających ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki
zachowań ryzykownych dzieci,
5) psychoaktywnych, a także dotyczące przemocy i cyberprzemocy,
6) Wydatki na poszerzenie wiedzy pracowników szkół tj. wyjazdy na szkolenia, debaty itp. dot. objawów
stosowania substancji odurzających, objawów doznawania przemocy itd.,
7) Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych, dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych, w tym zajęć związanych z tworzeniem kół zainteresowań (np. sprzęt sportowy,
wyposażenie świetlic, sprzęt komputerowy, RTV i muzyczny, pomoce edukacyjno-dydaktyczne),
8) Wydatki na zakup nagród oraz środków spożywczych dla dzieci i młodzieży uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
9) Przygotowanie nauczycieli oraz wychowawców do prowadzenia rekomendowanych programów
np. „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję” (szkolenia dla nauczycieli),
10) Udział w ogólnopolskich kampaniach
i przedsięwzięć profilaktycznych.

profilaktycznych

lub

organizacja

własnych

kampanii

§ 6.
Postanowienia końcowe
Sprawozdanie z realizacji programu wraz z opisem rezultatów podjętych działań zostanie opracowane
zgodnie z art. 11 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i przedłożone Radzie Gminy.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2050) nakłada
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań związanych z przeciwdziałania
narkomanii. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Obecnie obowiązująca
uchwała została podjęta w roku 2006. Mając na uwadze upływ czasu oraz szereg zmian w ustawie
powstała konieczność dostosowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii do obecnie
obowiązujących przepisów.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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