Projekt
z dnia 27 października 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na
lata 2021 – 2023
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 04 kwietnia 2016r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz.U.2020., poz.713 ze zm.), art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.
Dz.U.2019., poz.852 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na
lata 2021 – 2023 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 27 października 2020 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Miasta i Gminy Międzylesie
na lata 2021 - 2023
WPROWADZENIE
Problem
używania
nielegalnych
substancji
psychoaktywnych
i konsekwencji
z tym faktem związanych dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Problem uzależnienia od
narkotyków jest w naszym kraju dostrzegalnym zjawiskiem. Jest on znaczący zarówno w skali
ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Problemy społeczne są rozwiązywane najskuteczniej na szczeblu lokalnym,
gdzie kompetentne instytucje czy organizacje pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter problemu,
jego skalę oraz podjąć adekwatne środki zaradcze. Narkomania nie jest zjawiskiem jednowymiarowym.
Jest problemem zdrowotnym, bowiem niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie
w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). Stanowi też problem prawny czy
kulturowy. Uzależnienie, jako problem wielowymiarowy, jest przekroczeniem bardzo ulotnej i trudnej do
zauważenia granicy między chęcią, która wyraża dobrowolność, a przymusem, który całkowicie zaburza
kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie. Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje
substancji psychoaktywnych, to do końca życia pozostaje osobą uzależnioną.
Narkomania,
jako
zjawisko
społeczne
znajduje
się
obok
innych
problemów
i kwestii społecznych. W tym kontekście rozumiana jest jako efekt niekorzystnych czynników, które
sprzyjają jej powstawaniu (np. dezintegracja społeczna) lub występuje jako przyczyna innych zjawisk
i problemów (np. przestępczość) bądź jedno i drugie.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Międzylesie na lata 2021-2023
stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom.
Głównym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania
narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.
Rozdział 1.
- Cele
1. Cel główny Programu
Celem głównym Programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych
z tym problemów społecznych i zdrowotnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa
o zagrożeniach narkomanią i niwelowanie istniejących problemów.
2. Cele szczegółowe Programu
1. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z narkotykami,
2. Wdrożenie
i młodzieży,

nowoczesnych

form

profilaktyki

kierowanej

w szczególności

do

dzieci

3. Objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od narkotyków,
4. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.
Rozdział 2.
II - Zadania programu
Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8F730838-97E7-4073-B0EE-7648F3BB8427. projekt

Strona 1

1) Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień we Wrocławiu w zakresie
pozyskiwania informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2) Współpraca z instytucjami i organizacjami
o dostępnych miejscach i formach pomocy.

pozarządowymi

w zakresie

pozyskiwania

informacji

3) Informowanie
społeczeństwa
o możliwościach
skorzystania
z pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych.
4) Współpraca z lokalną służbą zdrowia.
Zadanie 2
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej.
1) Stworzenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii możliwości korzystania z pomocy
psychologicznej.
2) Warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzylesie prowadzone
w placówkach oświatowych.
3) Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy.
4) Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii (kursy, szkolenia, konferencje dla osób,
które na co dzień zajmują się tą problematyką uzależnień, jak i dla rodziców).
5) Współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji w Międzylesiu
i Parafiami z terenu Gminy Międzylesie.
Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,
w szczególności
dla
dzieci
i młodzieży.
1) Dofinansowanie
szkoleń
i kursów
specjalistycznych
w zakresie
pracy
z dziećmi
i młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii ( między innymi nauczyciele, pedagodzy,
pracownicy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy ośrodków kultury).
2) Promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie przeciwdziałania
narkomanii (prelekcje, pogadanki, warsztaty, konkursy, spektakle, itp.).
3) Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problemem
narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki.
4) Wspieranie
działań
profilaktycznych
o charakterze
rozrywkowym,
dla dzieci i młodzieży, w szczególny sposób eksponujący szkodliwość narkotyków.

sportowym

itp.

5) Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
1) Dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin.
2) Dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego, edukacyjnego
zorganizowanych
form
wypoczynku
letniego,
zimowego
dla
i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

podczas
dzieci

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
4) Wspieranie edukacyjno-informacyjne, materialne podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą
profilaktyką przeciwdziałania narkomanii.
Zadanie 5
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Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzylesiu w zakresie udzielania wsparcia socjalnego
osobom dotkniętym problemem narkomanii.
2) Współpraca z Posterunkiem Policji w Międzylesiu w zakresie podejmowania interwencji kryzysowej
w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii.
Rozdział 3.
III - Realizatorzy
Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii przekazuje się do realizacji dla Klubu Integracji
Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu. W ramach realizacji Programu, Ośrodek będzie
współpracować z:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) Posterunkiem Policji w Międzylesiu,
4) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Międzylesiu,
5) Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale,
6) Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień we Wrocławiu,
7) Organizacjami pozarządowymi i innymi Instytucjami.
Rozdział 4.
- Budżet Programu na lata 2021-2023
Podział środków przeznaczonych na realizację Programu:

Zadania wg Programu

Termin
realizacji

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.
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii.
Dofinansowanie działalności Klubu Integracji
Społecznej
realizującego
Gminny
Program
Przeciwdziałania Narkomanii
RAZEM

Kwota
na
2021r.

Praca
ciągła

Praca
ciągła

na 2022r. na 2023r.

2.800,-

2.800,

4.500,-

4.500,-

4.500,-

7.300,-

7.300,-

7.300,-

2.800,-
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