UCHWAŁA Nr XII/77/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327
i Nr 138, poz. 974) oraz art. 5 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826
oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz. 558) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację programu powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Dobrem.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Depta

Załącznik do UCHWAŁY Nr XII/77/07
RADY GMINY DOBRE
z dnia 17 grudnia 2007 roku

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Na 2008 ROK

Polska, stając na progu XXI wieku, z nadzieją i oczekiwaniem na lepszą
przyszłość ciągnie za sobą balast nie załatwionych spraw, zaniechanych decyzji,
a także groźnych dla rozwoju Polaków zjawisk patologii społecznej. Nowy porządek
ustrojowy - wolność, demokracja, niezależność - nie wymazały zaszłości przypisanych
do trudnych problemów społecznych a w niektórych sferach życia spotęgowały ich
skalę bądź może ujawniły ich zasięg i zakres.
Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk,
często związany jest z innymi uzależnieniami. W ostatnich latach wzrosło wśród
młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi

i

środkami

innymi

ogólnie

nazywanymi

narkotykami.

Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich
występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe
prowadzone w szkołach na terenie całego kraju 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.
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 2008. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu
i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu
informowania

społeczeństwa

o

szkodliwości

działalności wychowawczej i profilaktycznej.

narkomanii

oraz

prowadzenia

DIAGNOZA
W naszej gminie brak jest informacji o rozmiarach tego zjawiska. W Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem nie odnotowano rodzin w których
występowałby problem narkomanii. Również Komenda Powiatowa Policji - Rewir
Dzielnicowych w Dobrem nie odnotowała tego zjawiska na terenie gminy.
Z posiadanych informacji wynika, że narkomania na terenie gminy nie jest tak
powszechna jak w aglomeracjach miejskich. Z danych ogólnopolskich wynika że
narkotyki docierają wszędzie i bardzo szybko. W związku z tym nasze, działania
muszą być skierowane przede wszystkim na szeroko rozumian ą profilaktykę wśród
dzieci i młodzieży. Dlatego w 2008 roku chcemy wspierać wszystkie działania mające
na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży szkód zdrowotnych i społecznych
związanych z zażywaniem narkotyków. Pragniemy również podnieść poziom wiedzy
na ten temat oraz promować zdrowy styl życia.
Uważamy, że profilaktykę i rozmowy z młodzieżą, dziećmi oraz rodzicami
o narkotykach należy rozpocząć od zaraz, z uwagi na to, że im ono jest młodsze tym
lepiej, ponieważ czekanie z tym aż znajdzie się w szkole średniej, może okazać się,
iż pierwsze eksperymenty ma już za sobą. Jesteśmy zdania, że lepiej zapobiegać
uzależnieniom, niż dopuścić do tragedii, które kryją się za narkomanią. W tym
momencie znana w medycynie zasada, iż „lepiej jest nie dopuścić do choroby niż ją
leczyć” nabiera szczególnego znaczenia.
Chcąc wspomóc rodziców, nauczycieli, wychowawców, a nade wszystko
uczulić dzieci i młodzież na często wręcz katastrofalne następstwa zażywania środków
psychoaktywnych pragniemy w 2008 roku podjąć szereg zadań mających na celu
poszerzenie świadomości społecznej na ten temat. Poprzez zakupienie stosownej
literatury, broszur i ulotek, a także pokrycie kosztów zakupu programów
profilaktycznych i spektakli dotyczących tej problematyki, będziemy starali się
nauczyć młodzież:
- odpowiedzialności za siebie i podjęte czyny,
- pomóc im w znalezieniu swojego miejsca wśród rówieśników i społeczności osób
dorosłych,
- wyposażyć w umiejętność przeżywania radości bycia sobą oraz
- budowania pozytywnego obrazu swojej osobowości.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
na 2008 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.
Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką
narkomanii przyjmuje się jako priorytetowe zadania na 2008 rok.
W szczególności zadania te będą obejmowały:

RODZAJ

1. Dofinansowanie

do

ZADANIA

szkoleń

poświęconych

problematyce

narkomanii dla pracowników GOPS Dobre.

2. Ułatwienie dostępu do informacji na temat narkomanii poprzez
zakupienie ulotek, broszur o tej tematyce.

3. Ponoszenie

kosztów

związanych

z

zakupem

czasopism,

literatury, materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zjawiska o
którym mowa w niniejszym programie.

4. Organizowanie narad, konferencji, itp. spotkań poświęconych
uzależnieniom od narkotyków.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 400,00 zł.
Przewodniczący Rady
Piotr Depta

