
          Załącznik nr 2 do Uchwały 102/XI/11
                                                                                          Rady Gminy w Nowym Duninowie
                                                                                          z dnia 29 grudnia 2011 roku 
                                                                                 

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII

NA ROK 2012

Celem programu jest profilaktyka wśród dzieci i młodzieży zażywanie środków 

odurzających powodujących uzależnienie.

I. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej o zażywaniu wśród 
dzieci i młodzież poprzez dostarczenie wiadomości na temat:
- poznania istoty zjawiska narkomanii, jej przyczyn i skutków
- uczenie zachowań asertywnych
- reagowania w sytuacji kontaktu z narkotykami
2. Wspieranie zajęć pozalekcyjnych – promujących zdrowy styl życia bez uzależnień
3. Udzielanie rodzinom w których występuje narkomania pomocy psychospołecznej i 
prawnej
4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem

II. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych.

1.Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest dobrowolne, jeżeli 
przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie mówią inaczej
2. Osoby uzależnione mogą być leczone przez zakłady opieki zdrowotnej, które posiadają 
odpowiednie zezwolenia
3. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub 
faktycznego opiekuna albo z urzędu, sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią osobę 
uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację
4. Zabezpieczenie środków na wykonanie testów na obecność narkotyków w organizmie.
5. Pomoc finansowa w pokryciu kosztów pobytu osób uzależnionych w placówkach 
specjalistycznych leczących uzależnienie.
III. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

1.Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem 
lokalnym tych osób z wykorzystaniem narzędzi przewidzianych ustawą o pomocy 
społecznej.
2. Współpraca z placówkami specjalistycznymi świadczącymi usługi dla osób 
uzależnionych i zagrożonych narkomanią.



Realizatorzy programu:

    1)Szkoły znajdujące się na terenie gminy 
2)Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej
3)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4)Posterunek Policji

    5)Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa 
      obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych

Realizatorzy programu współpracują z :

1.Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które udziela pomocy 
fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz 
prowadzi krajowy system informacyjny.
2.Organem wykonawczym samorządu wojewódzkiego, który opracuje Wojewódzki 
Program Przeciwdziałania Narkomanii.
3Radą do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, która jest organem koordynacyjno- 
doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Koszt realizacji programu                                             
w tym: 
- Działalność edukacja- szkolenie 
  w zakresie rozpoznawania 

       i wykrywania środków odurzających                              - 2.500.-
      - zakup broszur i ulotek                                                    -    500.-                       
      - Koszt wykonania badań na obecność                             - ……..
        narkotyków w organizmie

- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży        -  1.000.-


