
UCHWAŁA NR 215/XXVII/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( 
Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W celu prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Czerwińsk nad 
Wisłą uchwala się: „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2021” w brzmieniu 
stanowiącym  załącznik   do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak
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Załącznik do Uchwały Nr 215/XXVII/2018

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA  LATA 2018-2021

I. Wstęp

Zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Krajowym 
Programem Przeciwdziałania Narkomanii na organach administracji rządowej i jednostkach samorządu 
terytorialnego spoczywają zadania organizowania działań związanych z przeciwdziałaniem 
i rozwiązywaniem problemu narkomanii. Głównym celem programu jest ograniczenie używania 
narkotyków oraz związanych z tym problemów.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2021 zwany dalej „Gminnym 
Programem” przedstawia wykaz poszczególnych zadań realizowanych przez samorząd gminy i jest 
kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich.

II.  Podmioty współpracujące i realizujące Gminny Program

1) Szkoły Podstawowe w Czerwińsku nad Wisłą, Goławinie, Grodźcu, Chociszewie i Radzikowie.

2) Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą.

4) Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

5) Stowarzyszenie Oratorium im. J.P.II w Czerwińsku nad Wisłą i inne organizacje pozarządowe.

6) Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny w Wólce Przybojewskiej.

7) Osoby fizyczne, instytucje i organizacje zajmujące się problemem narkomanii.

III.  Zadania Gminnego Programu:

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzinom poprzez:

a) udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób eksperymentujących, używających okazjonalnie lub 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych w ramach Punktu Konsultacyjno – Interwencyjnego;

b) podnoszenie kwalifikacji osoby obsługującej Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny (szkolenia, 
konferencje, warsztaty, itp.);

c) zakup literatury edukacyjnej, materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki narkomanii 
i upowszechniane ich wśród społeczności lokalnej;

d) prowadzenie  wykazu placówek  zajmujących się  leczeniem  i  rehabilitacją osób uzależnionych od 
narkotyków;

e) współpraca z  instytucjami zajmującymi się pomaganiem  osobom  zażywającym narkotyki (służba 
zdrowia, ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, sąd, Ośrodek Rehabilitacyjno - 
Readaptacyjny dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej);

f) udzielanie porad dla osób dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej poprzez:

a) porady dla rodziców dzieci zażywających narkotyki i nowe substancje   psychoaktywne;

b) udzielanie informacji na temat miejsc świadczących pomoc terapeutyczną dzieciom i młodzieży 
zażywającym narkotyki;
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c) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem 
narkomanii.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej oraz 
warsztatowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, 
młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz innych 
zajęciach z elementami profilaktyki poprzez:

a) realizacja na terenie szkół programów profilaktyczno - edukacyjnych rekomendowanych i innych na 
temat działania substancji psychoaktywnych i negatywnych skutków ich zażywania skierowanych do 
uczniów, rodziców oraz pracowników oświaty;

b) realizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu podstawowej wiedzy na temat rodzajów substancji 
psychoaktywnych oraz skutków ich działania;

c) realizacja warsztatów dla nauczycieli z zakresu podejmowania wczesnej interwencji  w sytuacji 
zażywania przez uczniów narkotyków;

d) realizacja zajęć, warsztatów doskonalących umiejętności społeczne, poczucie własnej wartości dzieci 
i młodzieży (komunikacja, asertywność, samoocena, podejmowanie decyzji, itp.);

e) realizacja warsztatów dla rodziców wzmacniających umiejętności wychowawcze;

f) realizacja programów edukacyjnych, warsztatów dla rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii;

g) organizowanie koncertów i spektakli słowno-muzycznych z zakresu profilaktyki narkomanii 
adresowanych do dzieci i młodzieży;

h) organizowanie spotkań dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji i sądu na temat konsekwencji 
prawnych wynikających z posiadania i rozprowadzania narkotyków;

i) zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, treningów, zajęć edukacyjnych i innych dla osób 
zażywających narkotyki, nowe substancje psychoaktywne oraz substancje psychotropowe w sposób 
okazjonalny lub szkodliwy;

j) wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu podczas roku szkolnego, ferii i wakacji ( 
wycieczki, zajęcia sportowe, kolonie, zimowiska, obozy) z elementami profilaktyki);

k) prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup i upowszechnienie ulotek, broszur i innych 
materiałów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii;

l) udział w kampaniach lokalnych i krajowych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

4)  Wspomaganie działań instytucji, dzieci i młodzieży, organizacji kościelnych i pozarządowych oraz 
osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemu narkomanii poprzez:

a) współpracę samorządu lokalnego z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, 
przedstawicielami dzieci i młodzieży w realizacji gminnego programu;

b) organizowanie spotkań, konferencji, prelekcji, pogadanek, debat, dni profilaktyki we współpracy 
z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii.

5) Pomoc społeczna 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 poprzez:
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a) udzielanie wsparcia socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą.
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UZASADNIENIE

Narkotyki i Nowe Substancje Psychoaktywne uważa się za niezwykle groźne środki
psychoaktywne, wykluczające możliwość kontrolowanego ich używania, prowadzące do
uzależnienia psychicznego, poważnych negatywnych konsekwencji zdrowotnych, destrukcji
zdolności człowieka do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym (szkoła, praca, rodzina
itp.). Dlatego właśnie do zadań Gminy należy prowadzenie działań określonych w GPPN w
obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób dotkniętych problemem narkomanii.

Obecnie z narkotykami i NSP eksperymentują ludzie młodzi i bardzo młodzi. Przyczynia się do
tego fakt, że narkotyki ( szczególnie marihuana oraz „dopalacze”) stały się ze względu na niską
cenę oraz łatwą dostępność jednym z elementów spotkań towarzyskich organizowanych przez
grupy młodzieżowe. Młodzi ludzie nie zdają sobie niejednokrotnie sprawy z konsekwencji, jakie
niesie za sobą sięganie po powyższe substancje psychoaktywne. Świadczą o tym liczne informacje
z mediów, które niejednokrotnie w ostatnim czasie podawały niepokojące informacje, na temat
młodych osób, tracących życie po zażyciu „dopalaczy”.

Statystyki pokazują, iż nadal jesteśmy jednym z wiodących krajów Unii Europejskiej w
obszarze używania marihuany oraz Nowych Substancji Psychoaktywnych. Dlatego bardzo ważne
jest, prowadzenie dalszych długofalowych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, które pozwolą młodym ludziom na uzyskanie wiedzy
umożliwiającej dokonanie właściwych wyborów pozwalających na trzeźwe i zdrowe życie.

Należy także kontynuować zapoczątkowane w latach ubiegłych działania szkoleniowe wśród
rodziców, nauczycieli oraz pedagogów z zakresu przeciwdziałania narkomanii, których celem jest
zintensyfikowanie prowadzonych działań w oparciu o współpracę oraz wiedzę potrzebną do
podejmowania skutecznych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany z uwzględnieniem zadań

własnych Gminy przewidzianych w art. 2 ust 1 pkt. 1-3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz

kryteriów wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zawartego w

Narodowym Programie Ochrony Zdrowia.
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