Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV.187.2014
z dnia 30.04.2014 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
 program - gminny program profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii;
 wójt gminy - wójta gminy Udanin
2. Realizacja zadań programu, koncentruje się na podejmowaniu działań zawartych w art 10
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Rozdział II
Cel główny.
§2.
Celem strategicznym jest zmasowana edukacja skierowana do wszystkich struktur środowiska
lokalnego mająca na celu zapobieganie narkomanii.
Rozdział III
Zadania szczegółowe
§3.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
zagrożonych uzależnieniem, a w szczególności:
 rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania fachowej
pomocy terapeutycznej:
 podejmowaniu działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez
terapeutę w punkcie konsultacyjnym;
 prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz członków ich rodzin i
pozostałych mieszkańców wymagających pomocy w tym zakresie.
 prowadzenie konsultacji psychologicznych;
2. Udzielane rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności: porad prawnych dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szczególności:







finansowaniu programów profilaktycznych dla uczniów, szkoleń dla
nauczycieli i rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych - uczenie
umiejętności służących krzewieniu prozdrowotnego stylu życia ;
współudziale w działaniach promujących życie wolne od uzależnień i bezpieczny
sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież - rozwój zajęć pozaszkolnych w
świetlicach wiejskich oraz placówkach oświatowych: stworzenie możliwości
uczestnictwa młodzieży w imprezach komercyjnych kulturalnych i sportowych
promowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
poprzez finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w trakcie imprez
sportowo-rekreacyjnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych;
wspomaganiu bibliotek szkolnych i gminnych w zakupie książek
edukacyjnych z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy,
problemów szkolnych;
wspieraniu autorskich programów profilaktycznych uwzględniając pozalekcyjne
zajęcia sportowe;

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów narkomanii w szczególności:
 finansowaniu szkoleń adresowanych do lekarzy, pielęgniarek, realizatorów programu
podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadnia profilaktyczne
obejmujące problematykę narkomanii:
Rozdział IV
Realizacja programu
§4
Program realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy aktywnym
udziale gminnych placówek oświatowych, lokalnych stowarzyszeń. GOPSU, policji i innych
instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
§5
1. Formy realizacji programu:
 zakup usług;
 umowy cywilnoprawne;

zakup materiałów i wyposażenia.
2. Kryteria dotyczące osób realizujących program winny dotyczyć w szczególności :
 wykształcenia:
 ukończonych szkoleń lub kursów specjalistycznych;
 doświadczenia zawodowego;
 pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy - jeśli taka miała miejsce;
3. Sposób kontroli realizacji programu.


Przewodniczący GKRPA składa roczne sprawozdanie z wykonania zadań gminnego
programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii dla Wójta i Rady Gminy;

§6
Na realizację programu z podziałem na poszczególne zadania corocznie planowane są w budżecie
Gminy Udaniny.

