
Załącznik do Uchwały Nr IV.28.2019
Rady Gminy w Imielnie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2019-2022

I. WPROWADZENIE
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2022 zwany dalej

"Programem", określa priorytetowe kierunki działań związane z profilaktyką
i przeciwdziałaniem narkomanii w oparciu o zadania własne gminy, wynikające z ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 20181'.
poz. 1030 z późno zm.). W myśl tej ustawy przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo wychowawczej
i zdrowotnej, a szczególności poprzez:
1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną,
2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
3. ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Imielno na lata 2016 - 2026 (Cel
strategiczny IV:Wzmocnienie potencjału instytucji i organizacji działających w obszarze
pomocy społecznej - Opracowywanie i realizowanie programów i projektów mających na
celu rozwiązywanie problemów społecznych) oraz uwzględnia cele operacyjne dotyczące
przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016
- 2020 (Dz. U.z 2016r. poz. 1492).

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE IMIELNO
Zjawisko nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia od nich stało się

w drugiej połowie XXwieku problemem społecznym. Narkomania stała się stopniowo
problemem medycznym, społecznym i kulturowym. Dziś postrzegana jest jako jednostka
chorobowa o złożonym charakterze. W narkomanii oprócz uzależnienia fizycznego
oraz psychicznego występuje także uzależnienie społeczne. Problem używania
narkotyków jest dodatkowo złożony pod względem prawnym, gdyż są one nielegalne. Z
tego powodu używanie narkotyków jest często ukrywane, trudno jest zatem w pełni
ocenić rozmiar występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych
konsekwencji zdrowotnych. Trudna także jest ocena rzeczywistego zasięgu zjawiska
używania narkotyków przez młodzież. Zwiększa się podaż i różnorodność narkotyków na
nielegalnym rynku, a tym samym ich dostępność.

W 2016 roku na zlecenie Urzędu Gminy w Imielnie Oficyna Profilaktyczna z siedzibą
w Krakowie przeprowadziła diagnozę problemów społecznych w Gminie lmielno. Celem
diagnozy było sprawdzenie, jakie zachowania ryzykowne występują wśród mieszkańców
Gminy lmielno oraz jakie wynikaj,) z tego problemy dla społeczności lokalnej. Badania
zostały przeprowadzone wśród reprezentacyjnej grupy dorosłych mieszkańców Gminy,



właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów
tytoniowych oraz wśród uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z
przeprowadzonych badań wynika, iż problem narkotykowy na terenie Gminy Imielno jest
problemem marginalnym, zdecydowana większość badanych deklarowała, że nigdy nie
sięgała po substancje psychoaktywne. Zarekomendowane zostały przede wszystkim
działania informacyjne i edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości i
uWI-ażliwienia na szkodliwość środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy].

Aby zmniejszyć rozpowszechnienie używania środków odurzających, substancji
psychotropowych i innych środków zastępczych, zwłaszcza wśród młodych ludzi,
konieczne jest wdrożenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie systemu wartości
młodzieży i rodzin, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie przekonań
normatywnych i umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem
narkotyków. Konieczne są kompleksowe działania profilaktyczne - informacyjne i
edukacyjne. Zintegrowane działania muszel być adresowane zarówno do dzieci i
młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka jako oferta wzbogacająca
wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży wymaga podjęcia działań ukierunkowanych
nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia
rozumianego całościowo, obejmującego wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy
i publiczny.

III. CELE PROGRAMU
Cel główny:

Głównym celem programu jest zapobieganie, ograniczanie używania narkotyków
i innych substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych
wśród mieszkańców Gminy Imielno.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie właściwych postaw wobec zjawiska narkomanii i narkotyków

wśród mieszkańców Gminy Imielno,
• zmniejszenie tempa wzrostu zażywania i rozpowszechniania narkotyków,
• ograniczenie zjawiska inicjacji narkotykowej,
• promocja zdrowego stylu życia,
• podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat zjawiska narkomanii i innych

uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień
behawioralnych (m.in. hazard, internet, cyberprzemoc, zakupoholizm),

• wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży,

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutydnej i rehabilitacyjnej. w
szczególności dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

• zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.



IV. ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALIZACJI
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych
• prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania

pomocy specjalistycznej, możliwości leczenia uzależnienia, wstępne
motywowanie do podjęcia terapii - w tym zakup i dystrybucja materiałów
informacyjno' edukacyjnych,

• współpraca z placówkami służby zdrowia i ośrodkami leczenia uzależnień
w zakresie leczenia, ['ehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków,
współuzależnionych,

• współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą,
Sądem, placówkami oświatowymi,

• szkolenia specjalistów - organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów
zwiększających kompetencje w zakresie przeciwdziałania narkomanii, pracy
z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi.

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

• prowadzenie poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy
narkomanii w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki oraz ponoszenia szkód
zdrowotnych i społecznych używania narkotyków,

• upowszechnianie informacji na temat dostępu do dziąłań profilaktycznych,
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych
uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji
psychotropowych i innych substancji psychoaktywnych.

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 pozalekcyjuych programach opiekuńczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych

• współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów
profilaktycznych - działania w zakresie edukacji i profilaktyki w szkołach,
zmierzające do uświadomienia skutków zażyyvania narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych, skierowane do uczniów i ich rodziców,

• udział w ogólnopolskich kampaniach społeczno - edukacyjnych o tematyce
;

antynarkotykowej, m. in. "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Dopalacze - powiedz
stop!" itp., I

• zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych
do realizacji programów profilaktycznych i profilaktyki środowiskowej,,



• promowanie organizowanie różnorodnych form edukacji i profilaktyki w
zakresie przeciwdziałania narkomanii (prelekcje, pogadanki, warsztaty,

konkursy, spektakle itp.),
• promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

• wspieranie i inicjowanie działań związanych z kontrolowaniem terenów
przyszkolnych, lokali gastronomicznych, miejsc grupowania się młodzieży

pod kątem dystrybucji narkotyków,
• współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami

i jednostkami oświatowymi, kulturowymi i sportowymi, kościołami w celu
propagowania zdrowego stylu życia oraz życia bez narkotyków i środków

odurzających.

V. ADRESACI PROGRAMU
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Gminy lmielno, a w szczególności:

• dzieci i młodzież,
• rodzice, opiekunowie i wychowawcy, nauczyciele,
• użytkownicy narkotyków i osoby uzależnione,

• rodziny osób z problemem narkotykowym,
• pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy lmielno, zajmujący się

zawodowo lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

VI. REALIZATORZY ZADAŃ
Zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii będą

realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie,
która w celu realizacji programu współpracować będzie w szczególności z:

• Urzędem Gminy w Imielnie,
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spolecznej w Imielnie,
• Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy

w rodzinie,
• Rodzinnym Punktem Informacyjno - Konsultacyjnym do spraw uzależnień i

przemocy w Imielnie,

• Placówkami oświatowymi,

• Policją,
• Sądem Rejonowym w Jędrzejowie,

• Prokuraturą Rejonową w Jędrzejowie,

• Organizacjami pozarządowymi,
• Organami administracji państwowej i samorządowej,

\



• Parafiami.

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

lata 2019 - 2022 są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VIII. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU
Rada Gminy w Imielnie otrzymuje sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii do końca ostatniego miesiąca I kwartału następnego roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY~INY
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