Załącznik
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY
DZIAŁDOWO NA ROK 2011.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań będących zadaniami własnymi
gminy w obszarze tych działań, które będą realizowane w 2011 roku. Swoim zasięgiem obejmuje
osoby zagrożone uzależnieniem i osoby uzależnione.
Realizatorem programu jest Urząd Gminy Działdowo przy współudziale wymienionych podmiotów.

CELE PROGRAMU:
1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję
dostępności substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną
w środowisku lokalnym;
2. Dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń
związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie
o dostępnych formach pomocy;
3. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację
programów profilaktycznych.
4. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.

Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1.
2.
3.
4.
5.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie.
Placówki oświatowe z terenu Gminy Działdowo.
Inne podmioty, np. osoby fizyczne i prawne, podmioty nie posiadające osobowości prawnej,
które realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz organizacje
pozarządowe, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe
budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych.
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Rozdział 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

1. Organizowanie szkoleń w programie wczesnego rozpoznawania i krótkiej
w zakresie uzależnienia narkomanią.
2. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat
i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych
o działaniu odurzającym.
3. Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej
uzależnionych i ich rodzin.

interwencji
profilaktyki
substancji
dla osób

Rozdział 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej.

1. Organizowanie narad, konferencji, warsztatów itp. dla rodziców dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów o proweniencji narkotykowej.
2. Szerokie upowszechnianie wiedzy (plakaty, ulotki) o możliwościach i procedurze
administracyjno-prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie.
3. Dofinansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji itp. dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią we wszystkich szkołach i placówkach oświatowowychowawczych na terenie gminy.
2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.
3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
4. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki,
informatory, filmy, książki itp.
5. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
a) Inicjowanie i organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych itp. dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
b) Organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki krajoznawcze,
festyny, biwaki itp.
6. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia
Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii i tym
podobnych spotkań.
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Rozdział 4
PLAN WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011
( Dział 851-Rozdział 85153)

Lp.
1.

2.
3.
4.

Zadania szczegółowe

Zaplanowana kwota

Organizowanie spektakli profilaktycznych dla
młodzieży, szkoleń, warsztatów dla nauczycieli,
rodziców, członków GKRPA w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
Dofinansowanie biwaków, obozów i innych imprez dla
dzieci i młodzieży.
Upowszechnianie wiedzy (ulotki, plakaty, materiały
edukacyjne), udział w kampaniach.
Doposażenie świetlic środowiskowych.
RAZEM
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1 500 zł

1 000 zł
200 zł
300 zł

3 000 zł

