PROJEKT NR 8
UCHWAŁA Nr ……………….
Rady Gminy w Jedlińsku
z dnia …………………………..
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii
na lata 2019- 2023
Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jednolity Dz.U z 2018r poz.1030 ze zm.), w związku z art.
18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy
Jedlińsk na lata 2019 – 2023 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej
uchwały .
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr ……….
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia …………………
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na lata 2019- 2023
I Wprowadzenie
Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest zadaniem własnym
gminy którego realizacja wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r poz.994 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca
2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1030 ).
Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii w zakresie kształtowania polityki społecznej ,gospodarczej,
oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej a w szczególności przez :
- działalność wychowawczą , edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą
- leczenie ,rehabilitacja osób uzależnionych
-ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii formułując zasady , tryb postępowania
w zakresie przeciwdziałania narkomanii określiła zadania jednostek
samorządu terytorialnego w ww. obszarze . W myśl artykułu 10 ustawy
przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy obejmujących:
1..zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych,
4.wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5.pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu
socjalnego.

Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych
w latach ubiegłych przez Gminę Jedlińsk.
Diagnoza problemu
Narkomania jest to stałe lub okresowe używanie środków odurzających lub
substancji psychotropowych , albo środków zastępczych w wyniku czego
może powstać lub powstało uzależnienie od nich .
Używanie narkotyków przez dzieci i młodzież gimnazjalną i
ponadgimnazjalną, niesie ze sobą powszechne znane szkody zdrowotne i
społeczne
II Cele i zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2019-2023
Cel główny
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2019-2023 jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i
ograniczenie dostępności do narkotyków ,ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, oraz związanych z tym problemów zdrowotnych i
społecznych występujących na terenie Gminy Jedlińsk .
Do osiągnięcia powyższego ,niezbędnym jest określenie
wskaźników według których zostaną opisane i ocenione określone cele
zrealizowane dzięki Programowi , a ich rezultat zostanie zawarty w
sporządzonym raporcie końcowym .
Sposób realizacji / Zadania
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem ;
- wsparcie finansowe profilaktyki i terapii uzależnień w zakresie
realizowanych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych
oraz ich rodzin od środków psychoaktywnych .
Wskaźniki oceny realizacji zdania :
- liczba osób z problemem narkotykowym w bieżącym roku/ w
poprzednim roku
- liczba osób skierowanych do leczenia stacjonarnego w bieżącym roku/ w
poprzednim roku
- liczba udzielonych porad i konsultacji udzielonych w powyższym
zakresie w bieżącym roku / w poprzednim roku
- termin realizacji działań: 2019r,2020r,2021r,2022r,2023r
- wysokość środków finansowanych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania

2. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii ,
pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez:
- dofinansowanie programów wspierających dla członków rodzin z
problemem narkomanii
Wskaźniki oceny realizacji zadania:
- ilość programów w bieżącym roku/w poprzednim roku,
- liczba osób objętych programami w bieżącym roku/w poprzednim roku,
- liczba rodzin objętych pomocą w bieżącym roku/w poprzednim roku,
- ilość porad, konsultacji i interwencji w bieżącym roku/w poprzednim
roku,
- terminy realizacji działań: 2019r, 2020r, 2021r, 2022r,2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej ,
edukacyjnej oraz szkolnej w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii , w szczególności adresowanych do dzieci i młodzieży w
tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
1.dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień skierowanych do
dzieci i młodzieży , w środowiskach osób zagrożonych narkomanią oraz
w miejscach spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież , w których
istnieje zagrożenie kontaktu z narkotykami
Wskaźniki oceny realizacji zadania
- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych w bieżącym roku/w
poprzednim roku
- liczba odbiorców programu w bieżącym roku / w poprzednim roku
- liczba miejsc , w których zrealizowano program w bieżącym roku/ w
poprzednim roku
- terminy realizacji działań: 2019r, 2020r, 2021r, 2022r,2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania
2.dofinansowanie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego przez
dzieci i młodzież min. pozalekcyjnych zajęć sportowych ,
Wskaźniki oceny realizacji zadania
- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych w bieżącym roku/w
poprzednim roku
- liczba uczestników programu w bieżącym roku / w poprzednim roku
- miejsce realizacji działań
- terminy realizacji działań: 2019r, 2020r, 2021r, 2022r,2023r

- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania
3.finansowanie programów z zakresu profilaktyki narkomanii
realizowanych w placówkach oświatowo- wychowawczych działających
na terenie gminy.
Wskaźniki oceny realizacji zadania
- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych w bieżącym roku/w
poprzednim roku
- liczba uczestników programu w bieżącym roku / w poprzednim roku
- miejsce realizacji działań
- terminy realizacji działań: 2019r, 2020r, 2021r, 2022r,2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania
4.zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki uzależnień( książki ,kasety, płyty ,DVD, broszury ,
ulotki itp.)
Wskaźniki oceny realizacji zadania
- ilość rozpowszechnionych materiałów informacyjno-edukacyjnych
w bieżącym roku/w poprzednim roku
- terminy realizacji działań: 2019r, 2020r, 2021r, 2022r,2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania
5.finnasowanie i współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach
edukacyjnych związanych profilaktyką uzależnień , organizowanie
lokalnych imprez profilaktycznych , konkursów, wystaw itp.
Wskaźniki oceny realizacji zadania :
- ilość kampanii i akcji profilaktycznych w bieżącym roku / w
poprzednim roku
-liczba uczestników w bieżącym roku / w poprzednim roku
-terminy realizacji działań : 2019r,2020r,2021r,2022r,2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania

6. Organizowanie i finansowanie lokalnych diagnoz , badań , sondaży
pozwalających ocenić aktualny stan problemów narkotykowych .
Wskaźniki oceny realizacji zadania :
- ilość zrealizowanych diagnoz, badań i sondaży w bieżącym roku/w
poprzednim roku
-liczba ankietowanych w bieżącym roku/ w poprzednim roku
-ilość raportów dotyczących problematyki uzależnień w bieżącym roku/
w poprzednim roku
-terminy realizacji działań : 2019r,2020r,2021r,2022r,2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania
4. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń , organizacji
pozarządowych i osób fizycznych ,służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii
- udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego organizacyjnego i
merytorycznego organizacjom pozarządowym oraz instytucjom
działającym w obszarze problemów narkomanii.
- współpraca merytoryczna , wymiana informacji
Wskaźniki oceny realizacji zadania :
-ilość konkursów w związku z realizacją zwalczania i przeciwdziałania
narkomanii na terenie gminy w bieżącym roku / w poprzednim roku
- liczba konsultacji ,porad w związku z realizacją w/w zadań w roku
bieżącym/ w poprzednim roku .
-termin realizacji : 2019r,2020r,2021r,2022r,2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
- udzielanie wsparcia socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r
- prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych z elementami wsparcia
psychologicznego dot. Bieżących problemów życiowych
- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Wskaźniki oceny realizacji zadania :
- liczba osób objętych działaniami w bieżącym roku/w poprzednim roku
- liczba rodzin objętych pomocą w bieżącym roku/ w poprzednim roku
- termin realizacji : 2019r,2020,2021r,2022r, 2023r
- wysokość środków finansowych z budżetu gminy wykorzystanych na
powyższe działania
III. Adresaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2019-2023
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Jedlińsk ,
którzy w życiu spotykają się z problemem narkomanii oraz jego
konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a
w szczególności do:
- dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka,
- osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków,
- rodzin z problemem narkotykowym,
IV Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2019-2023
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie we
współpracy z :
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlińsku
- Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
- Komisariatem Policji w Jedlińsku
- Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Jedlińsku
- placówkami oświatowymi
- placówkami służby zdrowia
- organizacjami pozarządowymi
V Zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019-2023
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
2. Na realizację programu w roku 2019 przewidziano kwotę 15000,00zł.
3. Wysokość kwoty na kolejne lata 2020-2023 zostanie określona w
budżecie Gminy Jedlińsk .

VI Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomani na lata 2019-2023
1. Sporządzanie raz w roku sprawozdania ( do 31 marca br.) z
wykonania Programu przez inspektora ds. alkoholowych ,
zawierających informacje dotyczące ilości środków finansowych
przeznaczonych na realizację poszczególnych działań , liczby
przeprowadzonych lub dofinasowanych form w ramach
poszczególnych działań , liczby osób objętych poszczególnymi
działaniami,
2. Wójt Gminy Jedlińsk sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją
Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające
do osiągnięcia wyznaczonych celów
3. Po zakończeniu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lat 2019-2023 zostanie przeprowadzona ewaluacja
końcowa Programu z której raport zostanie przedstawiony Radzie
Gminy w Jedlińsku przez Wójta Gminy Jedlińsk do dnia 31 marca
2023r

Uzasadnienie:
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej „Programem „
na lata 2019- 2023 stanowi postawę do praktycznej realizacji zadań
Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018
poz. 1030) . Ustawa powyższa w art. 10 ust 1 wyraźnie formułuje , że
przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych Gminy . W
świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019- 2023 jest zasadne .

