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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019r.

REWAL, 2019

I WPROWADZENIE
Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków
odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może
powstać lub powstało uzależnienie. Narkomania jest zwykle wynikiem wielorakiego zażywania środka
uzależniającego, jedynie wyjątkowo, np. przy zażyciu kokainy czy heroiny, rozwija się po jednorazowej
dawce. Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu
się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących
z narkotykami. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród
młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi.
Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest
szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.
Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych w
przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób z grupy uzależnionych jest niska,
natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo wysokie. Ponadto narkomania niesie za
sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc,
bezdomność, hazard, alkoholizm.
Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t.Dz.U.2017.783). Akt ten stanowi, iż zadania z
zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii
należy do zadań własnych gminy, i jest realizowane w postaci gminnych programów przeciwdziałania
narkomanii, uchwalanych corocznie przez rady gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych
uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 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 pozalekcyjnych 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 społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z nadużywania narkotyków, jak również innych środków psychoaktywnych oraz stanowi on
kontynuację wcześniej prowadzonych działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Program
pozostaje w ścisłej kooperacji z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok”.

II Realizatorzy, źródła finansowania i adresaci Programu
1. Zadania wynikające z niniejszego Programu będą realizowane przez Urząd Gminy
w Rewalu - Referat Turystyki i Rozwoju Społecznego we współpracy ze placówkami oświatowymi,
Policją
i
innymi
instytucjami
lub
organizacjami
realizującymi
zadania
z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją

zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi pracownik
Urzędu Gminy w Rewalu. Wójt może powołać pełnomocnika.
2. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w programu są opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Adresatami programu są mieszkańcy gminy Rewal a w szczególności dzieci i młodzież
zagrożona uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzice, opiekunowie,
osoby współuzależnione, osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych,
przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień.

III CELE PROGRAMU
Cel główny
Profilaktyka i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym
problemów zdrowotnych i społecznych.
Cele szczegółowe:
1. Działania
profilaktyczne,
uświadamiające
konsekwencje
używania
środków
psychoaktywnych.
2. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.
3. Zmniejszenie zagrożenia współuzależnieniem.
4. Skoordynowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w 2019 r.
Cel szczegółowy nr 1: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci
i młodzieży
L.p.

Działania

Zadania

1.

Rozwój programów profilaktycznych - wdrażanie i prowadzenie profilaktycznych programów
skierowanych do dzieci i młodzieży. informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki
uzależnień
od substancji psychoaktywnych
- zajęcia dotyczące promocji zdrowia
- zajęcia rekreacyjno – sportowe, stanowiące integralną
część całorocznej pracy profilaktycznej
- realizacja programów rekomendowanych
- koncerty profilaktyczne,
-udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach
edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową,
- zakup narkogogli

2.

Podniesienie poziomu wiedzy
- zajęcia informacyjno – edukacyjne z zakresu
i umiejętności rodziców i opiekunów. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych
- zajęcia warsztatowe
- treningi umiejętności wychowawczych
- poradnictwo, konsultacje ze specjalistami
- rozpowszechnianie wśród rodziców i opiekunów
materiałów informacyjnych, publikacji dot. problemu
uzależnienia od substancji psychoaktywnych

3.

Podniesienie poziomu wiedzy
i umiejętności
w grupach zawodowych zajmujących
się dziećmi
i młodzieżą.

- szkolenia dla nauczycieli, pedagogów: wykłady,
treningi, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od
substancji psychoaktywnych,
- konferencje, seminaria służące wymianie doświadczeń
- zakup publikacji i materiałów informacyjnych

Cel szczegółowy nr 2: Zmniejszenie zagrożenia współuzależnieniem.
L.p.
1.

Działania

Zadania
Rozwój
oferty
współuzależnionych

dla

osób - prowadzenie poradnictwa dla rodziców dzieci i młodzieży
uzależnionej i eksperymentującej z narkotykami (poradnictwo
prawne, psychologiczne)
- prowadzenie zajęć informacyjnych i edukacyjnych

Cel szczegółowy nr 3: Skoordynowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
L.p.
1.

Działania

Zadania
Doskonalenie systemu współpracy między
instytucjami, organizacjami pozarządowymi
i osobami fizycznymi.

- organizowanie spotkań
- uproszczenie procedur współpracy
- wymiana informacji i doświadczeń

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok finansowany będzie ze środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość
środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu wynosi 5000,00 zł

VII ZASADY I ŹRÓDŁA FINASOWANIA PROGRAMU
1. Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu Gminy Rewal (Dział 851,
Rozdział 85153) pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Na realizację niniejszego Programu przeznaczone zostało 5 000,00 zł.
2. Uruchomienie środków następuje na podstawie zawartych umów, porozumień, zleceń, na
podstawie indywidualnych wniosków praz zapotrzebowania na realizację zadań ujętych
w niniejszym Programie.
3. W trakcie roku budżetowego istnieje możliwość dokonywania zmian przeznaczenia wydatków
(bez konieczności zmiany Programu) zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi na
zadania ujęte w niniejszym Programie.
4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki przeznaczone na realizację niniejszego
Programu mogą zostać przeniesione na następny rok (pod pewnymi warunkami) – jako wydatki
niewygasające. Dotyczy to jedynie wydatków, w odniesieniu do których zostały zawarte
umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w wyniku
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano
wyboru wykonawcy (art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych).
W takich przypadkach organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić
w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego oraz
określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, ujętego w tym wykazie,
w następnym roku budżetowym (najpóźniej do 30 czerwca następnego roku).

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zobowiązuje się upoważnionego pracownika lub Pełnomocnika do złożenia sprawozdania
opisowego (opis zrealizowanych zadań i rozliczenie finansowe) z realizacji Programu Wójtowi
Gminy Rewal do dnia 31 marca 2020 r.
2. Po otrzymaniu sprawozdania Wójt przedkłada sprawozdanie Radzie Gminy Rewal w ciągu 30
dni.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

Preliminarz wydatków w 2019 roku na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

L.p.
1

Rodzaje wydatków
Profilaktyka szkolna dla dzieci, młodzieży i
rodziców (szkolenia, warsztaty, materiały
edukacyjne, koncerty profilaktyczne)

2

Wspieranie działań Policji w zakresie
przeciwdziałania narkomanii (np. zakup
narkogogli)

Koszt ogółem:

Kwota w zł
4 000,00

1 000,00

5 000,00 zł

