
UCHWALA NR Xu /3 4 lzoa4
RADY GMINY ZARNOW
z dnia Z 8 61va d nia ZCAA ,,

t-

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
na lata 2012 -201s

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(t. j. Dz.u. 22001r. Nr 142, poz. 1591,22002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 55g, Nr I13,
po2.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1g06, 22003 r. Nr g0, poz.7l7,Nr 162, poz. 156g,
22004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr l16, poz. l203,Nr 167, poz. 1759,22005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr I 7, poz. l2g, Nr lgl, poz. 1337, z 2007 r. Nr 4g, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr lT3, poz. 1218, z 200g r. Nr lg0, poz. ll I l, Nr 223, poz. 145g,
22009 r.Nr52, poz.420,Nr 157, poz.l24l,z20r0r.Nr2g, poz.l42il46,Nr40, po2.230,
Nr 106, poz. 675, z20ll r. Nr 21, poz.l 13, Nr ll7, po2.679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz.
887, Nr 2l7,poz. 1281, art. l0 ustawy z dnia29lipca2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii
(Dz. U. 22005 r. Nr 179, poz. 1485, 22006 r. Nr 66, poz. 469,Nr 120, poz. g26,z 2007 r. Nr
7,poz- 47, Nr 82,po2.558,22009 r. Nr 18, poz.97,Nr 63, poz.520,Nr 92, poz.753,Nr 9g,
poz.8l7,z20l0r.Nr28, poz.l46,Nr 143, poz.962,Nr2l3, poz.l396,Nr22g, poz.14g6,z
20ll lNr 63,po2.322)

Rada Gminy Zam6w uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Uchwala siQ Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na lata
2012 - 2015 stanowiecy zalqczniknr I do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy.

$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia, z moc4obowi4zui4cq
od I stycznia2012r.



Zalqcznik do Uchwaly Nr XV (9 4 lzoat
Rady Gminy Zarndw
zdnia Zg gvrtctwioz ?D44 !"

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAI.ANIA NARKOMANII
NA LATA 2OI2_20I5

Wstgp

Zjawisko narkomanii jest jednym z powainiejszych zagroheh dla dzieci i mlodziefi,
tym grozniejszym, 2a dokonujqce siQ zmiany spoleczno-ekonomiczne sprzyjajq

rozpowszechnianiu siE mody na uzywanie Srodk6w psychoaktywnych. Problem ten staje siE

coraz bardziej powszechny w szkolach, dyskotekach i innych miejscach, w kt6rych mo2na

w spos6b latwy i anonimowy sprzedai czy zdzyC narkotyk. Zatem niezbEdne jest

wlposa2anie ludzi mlodych w wiedzE o ryzyku i niebezpieczetistwach wynikaj4cych

z siggania po Srodki psychoaktywne. Kluczow4 rolg w zapobieganiu i leczeniu problem6w

wynikaj4cych z alkoholizmu i narkomanii mlodzie2y odgrywa zrozumienie i uwzglgdnienie

wplywu grupy r6wiesniczej. Tylko wtedy, gdy mlody czlowiek nauczy sig rozumiei siebie

i motywy swojego postgpowania i bra6 za nie odpowiedzialnoS6, mo2na bgdzie zmniejszy,t'

poszukiwania za alkoholem czy Srodkami odurzaj4cymi. Duzym niebezpieczeristwem dla

mlodziezy jest pojawienie sig na rynku tzw. ,,dopalaczy", poniewaz mog4 one byi wstgpem

do siEgnigcia po narkotyki.

Profilaktyka przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy wsp6lpracuj4 rodzina, szkola i cale

spoleczeristwo. Poszenajqc ich umiejgtnoSci wychowawcze i wiedzE w zakresie

rozpoznawania i ograniczania zagroirefi u mlodych ludzi, ksztaltowania zdrowych wartoSci

zachowari i postaw moana zapobiegat, przestgpczoSci, problemom szkolnym i rodzinnym,

chroni6 zdrowie.

Koniecznym jest promowanie dzialafi arierzajqcych do upowszechniania zdrowego

stylu zycia, a jednym z element6w zdrowego stylu Zycia jest powstrzymanie sig od uZywania

substancji psychoaktywnych, w tym narkotyk6w. Osi4gniEcie takiego celu og6lnego jest

mo2liwe poprzezscisl4wsp6lpracE i Scisl4koordynacjq dzialah wielu instytucji.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii zostal opracowany na podstawie

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.

U. nr 179, poz. 1485 z p62n. zm.) oraz w oparciu o Krajowy program przeciwdzialania

Narkomanii.

Cel gl6wnv programu

Ograniczenie uZywania narkofyk6w oraz nvi4zanych z Wm problem6w spolecznych

i zdrowotnych.



ROZDZIAL I

Zadania do realizacii

I. Zwigkszenie dostgpno5ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzaleZn ionych i os6b zagr oLonych uza leZnieniem.

l. Dzialania wspieraj4ce dla os6b uzale2nionych od narkotyk6w.
2. Konsultacje dla os6b zagrohonych w OSrodku Interwencji Kryzysowej w Opocznie,

Poradni Terapii U zalehnieh.

II. Udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy narkomanii, pomocy
psychospolecznej i prawnej.

l. Warsztaty dla dzieci i rrilodzieiry z terenu gminy Zarn6w.
2. Koordynowanie dzialah dotyczqcych pomocy rodzinom, w kt6rych wystEpujq

problemy narkomanii, poprzez wsp6lprac9 z Policjqo GOPS, przedstawicielami
ochrony zdrowia, szkolami, organizacjami pozarz4dowymi i osobami fizycznymi
realizuj qcymi pro gramy pr zeciw dzialani a narkomani i.

III. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiqrywania problem6w narkomanii,
w szczeg6lnoSci dla dzieci i mlodziei.y.

l. Dofinansowanie spotkari, prelekcji, szkoleri, warsztat6w specjalistycznych
w zakresie przeciwdzialania narkomanii.

2. Organizowanie na terenie szk6l i innych plac6wek oSwiatowo - wychowawczych
program6w oraz przedstawieri profilaktycznych dla dzieci i mlodzieiry.

3. Organizowanie szkoleri i kurs6w specjalistycznych dla nauczycieli.
4. Wspieranie dzialafi profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla

dzieciimlodzie?y w zakresie organizacji czasu wolnego.
5. Takup i rozprowadzanie material6w informacyjno - edukacyjnych (ksiqpki, kasety,

plyty DVD, broszury, ulotki itp.)
6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajEi sportowych w szkolach na terenie Gminy"

fV.Wspomaganie dzialalno5ci instytucji, stowarryszefi, organizacji pozarzqdowych
i os6b fizycznych, slu2qcych rorwi1rywaniu problem6w narkomanii.

1. Wspieranie dzialalnoSci instytucji, stowarzyszeri, organizacji pozarz4dowych

i os6b fizyczny ch przeciw dzialaj 4cych narkomanii, propaguj 4cych zdrowy styl
irycia.

V. Pomoc spoleczna osobom uzaleZnionym i rodzinom os6b uzaleinionych
dotkniptym ub6stwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze

Srodowiskiem lokalnym tych os6b wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.

R:OZDZIAI.TI

Realizatorry Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii.



l. Gminna Komisja Rozwiq,zywania Problem6w Alkoholowych.
2. Inne podmioty, kt6rym zlecone s4 zadania gminnego programu przeciwdzialania

narkomanii.

R)ZDZIAT.III

Lr6dla i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii.

l. itrbdlem finansowania zadah Gminnego Programu Prueciwdzialania Narkomanii s4

Srodki finansowe pochodz4ce z oplat zakorzystarrie z zenvoleri na sprzeda? napoj6w

alkoholowych.

ROZDZIALIV

Postanowienia koficowe.

l. W6jt Gminy sprawuje na bie24co nadz6r nad realizacj4 Gminnego Programu
i podejmuje niezbEdne dzialaniazmierzajqce do osi4gnigcia wyznaczonych cel6w.

2. Gminna Komisja Roz,vriq,zywania Problem6w Alkoholowych sporzqdzalqczny raport

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii oraz Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i przedstawia go

W6jtowi oraz Radzie Gminy.


