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Uchwała Nr XLVII/332/2014 

Rady Gminy Niwiska 

  z dnia 27 października 2014r.  

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.), Rada 

Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r..  
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Załącznik 

do uchwały Nr XLVII/332/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 27października 2014 r. 

 

GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2015 

 

Gmina Niwiska w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2015, zwanego dalej „Programem”, podejmuje działania mające na celu: prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, 

instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w 

zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na 

prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.  

 

Cele Programu. 

 

1. Zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii i zażywaniu 

narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  

i zapobiegawczą; 

2. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków i 

uzależnieniem od narkotyków. 

 

Zadania Programu. 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

 

1. Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i osób eksperymentujących z 

narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia 

szkód w związku z używaniem narkotyków. 

2. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym 

 i zagrożonym uzależnieniem przez certyfikowanego specjalistę lub instruktora terapii 

uzależnień. 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

 

1. Udzielanie porad przez psychologów, terapeutów i innych profesjonalistów osobom z rodzin, 

w których występuje problem narkomanii. 

2. Współpraca z placówkami leczniczymi w rozwiązywaniu problemów uzależnienia i 

współuzależnienia. 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  

i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

1. Przeprowadzanie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej i sporządzenie diagnozy 

problemów narkomanii i zażywania narkotyków w Gminie Niwiska. 
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2. Organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie Gminy Niwiska, programów 

profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji na temat szkodliwości 

używania narkotyków dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. 

3. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży. 

4. Dofinansowywanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 

prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno – wychowawczych. 

5. Finansowanie i wspieranie koloni, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią. 

6. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych i terapeutycznych dla szkół i innych instytucji zajmujących się problemem  

narkomanii. 

7. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, 

informatory. 

8. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, 

nauczycieli, wychowawców niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej 

i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.  

9. Organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomani dla 

poszczególnych grup zawodowych z terenu Gminy Niwiska: pracowników oświaty, policji, 

pomocy społecznej, administracji samorządowej. 

 

IV. Zapobieganie używaniu środków odurzających poprzez organizacje czasu wolnego. 

 

1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych 

form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez: 

1) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych; 

2) organizowanie form czynnego wypoczynku: wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp. 

 

V. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej 

osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

 

1. Udzielenie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem 

jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych. 

2. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi w zakresie 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej 

dla stworzenia właściwych warunków lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych do 

prowadzenia działalności. 

3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych, 

tj. dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność 

dealerów narkotykowych: kafejki, szkoły, place zabaw, dyskoteki itp. 

 

Zasady finansowania Programu. 

 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu Gminy Niwiska, 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 

18
2
 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz.U.  z 2012r., poz. 1356 ze 

zm.). 


