Projekt
z dnia 15 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na rok
2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.
446 ze zm.) i art. 10 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 224 ze zm.) oraz Rozdział VI pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz. U. 2016 poz. 1492), Rada Miejska w Międzylesiu
uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Międzylesie o następujacej treści:
Rozdział 1.
Cele programu
§ 1. Zapobieganie rozszerzaniu się zagrożeń związanych z narkomanią, a tym samym zmniejszenie rozmiaru
współistniejacych problemów na terenie Miasta i Gminy Międzylesie poprzez:
1) zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów w zakresie zagrożenia narkomanią;
2) przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożenia narkomanią wśród dzieci i młodzieży - działania profilaktyczne
3) zmniejszenie na terenie gminy ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego wynikającego z narkomanii;
4) zmniejszenie na terenie gminy ilości przypadków uzależnienia od narkotyków;
5) wytworzenie wśród społeczeństwa świadomości dotyczącej relacji narkotyk – człowiek oraz promowanie
zdrowego trybu życia zwłaszcza wśród młodych osób
§ 2. 1. Stworzenie możliwości uzyskania informacji dla rodzin zagrożonych wystąpieniem lub w których
występują problemy związane z narkomanią w szczególności poprzez :
1) wskazanie placówek w których mogą uzyskać pomoc psychospołeczną;
2) wskazanie placówek w których mogą uzyskać pomoc prawną.
2. Budowanie wsparcia dla działań na rzecz wykreowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
między innymi poprzez opracowanie i przeprowadzenie programów profilaktycznych np. na temat kształtowania
nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, zwrócenia uwagi na prawidłowe odżywianie, higienę nauki i higienę
ciała.
Rozdział 2.
Działania
§ 3. Działania ogólne mające na celu uzyskanie i zapobieganie zgubnym skutkom narkomanii poprzez :
1) upowszechnianie materiałów informatyczno – edukacyjnych dla animatorów działań profilaktycznych
w społeczności lokalnej;
2) zakup książek i broszur związanych tematycznie z narkomanią, zapobieganiem i profilaktyką;
3) upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
narkomanii;
4) prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne,
w szczególności dla pracowników placówek oświatowych;
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5) prowadzenie zajęć na temat „ uczenia dzieci sztuki odmawiania”:
a) prowadzenie lekcji, ścieżek edukacyjnych i apeli z uwzględnieniem profilaktyki narkomanii;
6) wykorzystanie ofert programów profilaktyczno – wychowawczych uwzględniających inscenizację teatralną do
przekazu treści profilaktycznych;
7) zapoznanie uczniów z elementami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
8) prowadzenie oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych poprzez udział uczniów w warsztatach z osadzonymi
w Zakładzie Karnym w Kłodzku na oddziale terapeutycznym, mającymi na celu głębsze poznanie problemu
uzależnienia i trudności związanych z wyjściem z nałogu
9) organizacja cyklu spotkań dla młodzieży, rodziców oraz nauczycieli z terapeutą do spraw uzależnień
10) udział uczniów w konkursach :
a) w kampaniach edukacyjno – profilaktycznych;
b) w programach ogólnopolskich;
11) opracowanie i realizacja Szkolnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.
12) organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki
13) diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie występował problem narkomanii
§ 4. Profilaktyka antynarkotykowa poprzez rodzinę a to :
1) organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych dla rodziców;
2) zacieśnienie więzi pomiędzy rodzicami a szkołą, poprzez pogadanki z rodzicami
3) pomoc psychologa i pedagoga.
§ 5. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych oraz współdziałanie szkoły
z instytucjami zajmującymi się problematyką narkomanii:
1) organizacja spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii
a) sądowym kuratorem społecznym i zawodowym,
b) funkcjonariuszem Policji,
c) pielęgniarką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
d) pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej.
e) pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu
§ 6. Współpraca z lokalną służbą zdrowia
1) Udostępnianie i przekazywanie szkołom materiałów informacyjnych ( broszur, ulotek i innych publikacji)
o tematyce antynarkotykowej.
2) Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się fachowym udzielaniem pomocy osobom
uzależnionym i działalnością profilaktyczną.
3) Pomoc szkołom w zakresie diagnozowania uzależnień i prowadzenie działań profilaktycznych.
4) Wyjaśnienie dzieciom i młodzieży spirali uzależnień z medycznego punktu widzenia.
5) Indywidualne rozpoznawanie przypadków brania narkotyków przez młodzież.
§ 7. Prowadzenie działań rozpoznawczych i interwencyjnych.
1) Nadzór nad miejscami szczególnie zagrożonymi.
2) Przekazywanie informacji o ewentualnym pojawieniu się dealerów.
3) Kontrola miejsc :
a) wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,
b) przebywania dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
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§ 8. Zajęcia sportowe droga do zdrowego stylu życia .
§ 9. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej poprzez:
a) prowadzenie grup motywujących do podjęcia leczenia
b) organizowanie zajęć dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowania, które mogą utrudniać
reintegrację społeczną
Rozdział 3.
Budżet Programu na 2017 r.
§ 10. Podział środków przeznaczonych na realizację programu
-L.p.

Zadanie wg programu-

Kwota
Termin zł. realizacj
i

-Uwagi

-1

I. Działania 1)Działania ogólne mające na celu uzyskanie i zapobieganie zgubnym skutkom
narkomanii, 2) Profilaktyka antynarkotykowa poprzez rodzinę, 3) Przygotowanie nauczycieli do
prowadzenia działań profilaktycznych oraz współdziałanie szkoły z instytucjami zajmującymi się
problematyką narkomanii, 4) Współpraca z lokalną służbą zdrowia, 5) Prowadzenie działań
rozpoznawczych i interwencyjnych., 6) Zajęcia sportowe droga do zdrowego stylu życia .

-Praca
ciągła

-2 800,00 -

-2.

-Dofinansowanie działaności Klubu Integracji Społecznej, realizujacego Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii

-Praca
ciągła

-4000,00

-

-RAZEM

-

-6 800,00 -

-

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11. Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii przekazuje się do realizacji dla Klubu Integracji
Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie .
§ 13. Traci moc uchwała Nr XIII/55/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na rok 2016 r.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
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