UCHWAŁA NR II/14/18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r.
poz.1030, poz.1490, poz.1669) Rada Gminy w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki na rok
2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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Załącznik do uchwały Nr II/14/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 listopada 2018 r.
Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii jest:
1) Ustawa z dnia 29 lipca
poz. 1030 z późn. zm.);

2005 roku

o przeciwdziałaniu

narkomanii

(Dz. U.

z 2018 r.,

2) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).
3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1492).
Ocena sytuacji zagrożenia narkomanią
Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często
związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich
latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi,
substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami.
Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania
i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane
z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób
uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt
z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich
narkotyków) ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12
lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu.
Z informacji uzyskanych ze szkół, policji, ośrodka pomocy społecznej wynika, że
nie odnotowano występowania tego zjawiska na terenie naszej gminy.
Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza
profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków.
W związku z tym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, zwany dalej
Programem.

Główne cele, zadania i metody realizacji programu
Głównym celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania
narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.
I tak w zakresie:
1) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem:
- informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów
i broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia,
- współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach
w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny.
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2) Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej polegającej na:
- udzielanie rodzinom informacji przez punkt konsultacyjno-informacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki o możliwości uzyskania fachowej
pomocy psychospołecznej i prawnej,
3) Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz innych form realizowanych
w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.:
- organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,
- organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
- udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,
- promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach,
- organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program
profilaktyki,
- działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi,
młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie konkursów
plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,
- diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie wystąpiłby problem narkomanii.
4) Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych
i prawnych), służących rozwiązywaniu problemów związanych z narkomanią w ramach
programów realizowanych przy udziale gminy.
5) Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:
- dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu
terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków,
- podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców.
Wyżej wymienione zadania
będą realizowane
zgodnie z Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii ujętym w Narodowym Programu Zdrowia na lata 20162020 w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
W celu operacyjnym mieści się: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
Wyżej wymieniony program służący realizacji ww. celu operacyjnego
realizowany w obszarach:

będzie

Profilaktyka uniwersalna – to działania adresowane do całych grup (populacji) bez
względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych
z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Ich
celem jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi
problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy
rozwój; działania uniwersalne są realizowane np. w populacji dzieci i młodzieży,
w populacji młodych dorosłych, w populacji rodziców posiadających dzieci w wieku
szkolnym; przykładem profilaktyki uniwersalnej są programy opóźniania inicjacji
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alkoholowej lub nikotynowej adresowane do całej populacji dzieci wchodzących w okres
pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi.
Profilaktyka selektywna – ukierunkowana jest na jednostki i grupy zwiększonego
ryzyka, to działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na
swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są
narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze
stosowania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń
zdrowia psychicznego; działania z tego poziomu profilaktyki są podejmowane ze względu
na sam fakt przynależności do danej grupy; profilaktyka selektywna jest działaniem
uprzedzającym, a nie naprawczym.
Profilaktyka wskazująca – ukierunkowana jest na jednostki (lub grupy) wysokiego
ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu,
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych bądź
problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniające
kryteriów diagnostycznych uzależnienia, a także wskazujące na symptomy innych
zaburzeń zachowania lub problemów psychicznych. Przykładem profilaktyki wskazującej
są interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się lub eksperymentujących
z narkotykami; niektóre działania mające na celu redukcję szkód zdrowotnych lub
społecznych u osób nadużywających substancji psychoaktywnych .
Źródła i zasady finansowania
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 - ochrona zdrowia,
rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.
3. W 2019 r. na wydatki związane z realizacją Programu planuje się zgodnie z budżetem na rok
2019 środki w wysokości 1 000,00 zł.
4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań
wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy.
Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne
działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje inspektor ds.
alkoholowych wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy.
3. Realizacja zadań wynikająca z Programu będzie realizowana przez Urząd Gminy Suwałki Referat ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej.
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