UCHWAŁA NR IV/15/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 2017
Na podstawie art. 10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz.124, z późn.zm ) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 –
2017 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek

Id: F2B99578-8949-4497-8E56-76F603D6D1BF. Podpisany

Strona 1

Załącznik
do Uchwały Nr IV/15/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 – 2017.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy zwany dalej „Gminnym
Programem” został opracowany w oparciu o art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.124, z późn.zm. ) w związku
z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.
U. z 2013 r. poz.594, z póź. zm.).
Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
I. Cele Programu:
Celem głównym jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i ograniczanie
dostępności do narkotyków dla mieszkańców miasta Dębicy, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe :
1. Zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną,
informacyjną i zapobiegawczą.
2. Zwiększenie liczby i zróżnicowanie dostępnych programów profilaktycznych uwzględniających
problematykę zapobiegania narkomanii.
3. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży.
4. Monitorowanie zjawisk narkomanii w mieście.
II. Działania planowane na lata 2015-2017
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem:
1) Stworzenie osobom uzależnionym i zagrożeniem uzależnienia oraz członkom ich rodzin
możliwości korzystania z porad terapeutycznych i psychologicznych
2) Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji
od środków psychoaktywnych
3) Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień.
4) Monitorowanie problemów narkotykowych wśród młodzieży we współpracy z Policją.
2.

Udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

narkomanii,

pomocy

psychospołecznej i prawnej:
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1) Prowadzenie warsztatów dla rodziców i wychowawców w ramach „Szkoły dla rodziców
i wychowawców”,
2) Informowanie osób zainteresowanych o możliwościach leczenia odwykowego i uzyskaniu
pomocy specjalistycznej w tym zakresie,
3) Zapewnienie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w celu:
• umożliwienia dzieciom twórczego i pozytywnego zagospodarowania czasu poprzez rozwój
zainteresowań pod kierunkiem wykwalifikowanych wychowawców,
• realizacji w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
uwzględniających problematykę uzależnień.
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.
1) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-wychowawczych dla uczniów dębickich szkół,
2) Organizowanie olimpiad i konkursów promujących zdrowy tryb życia bez nałogów,
3) Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci
i młodzieży.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu narkomanii
1) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi działania służące
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
2) Wspieranie działalności instytucji i organizacji pozarządowych przeciwdziałających narkomanii,
3) Współpraca z Komendą Powiatową Policji w celu prowadzenia wspólnych działań
profilaktycznych.
5. Pomoc społeczna 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.
1) Udzielanie wsparcia socjalnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
III. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1) Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody
uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Koordynację
realizacji zadań określonych w Programie zapewni Wydział Spraw Obywatelskich we
współdziałaniu z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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2) Na realizację programu w roku 2015 przewidziano kwotę 60.000,00 zł.
3) Wysokość kwoty na kolejne lata 2016-2017 zostanie określona w budżecie Gminy Miasta
Dębicy.
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