
UCHWAŁA NR XIII(86)2019
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dynów na rok 2020

Na podstawie art. 10 ust. 1i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1030, 1490, 1669 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r., w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz.1492).  Rada Gminy uchwala:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dynów na rok 2020 w treści 
określonej w załączniku stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku. 
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Załącznik do Uchwały Nr XIII(86)2019

Rady Gminy Dynów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii 

 w Gminie Dynów na 2020 r.

Wprowadzenie

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dynów jest dokumentem uchwalanym przez Radę 
Gminy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii. W naukach społecznych, 
a także w polityce zdrowotnej i wymiarze sprawiedliwości, pojęcie narkomanii rozszerza się na całokształt 
zagadnień związanych z problemami zdrowotnymi, funkcjonowaniem w rolach społecznych, konfliktem 
z prawem i dobrymi obyczajami, ekonomią. Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie tego zjawiska wśród 
młodzieży. Panuje wśród niej błędny pogląd, że krótkotrwałe

i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.

W języku potocznym termin „uzleżnienie" jest stosowany głównie do osób, które nadużywają narkotyków, 
leków, alkoholu czy papierosów. W szerszym kontekście może odnosić sie do wielu innych zachowań, np. gier 
hazardowych, seksu, ogladania telewizji, korzystania z telefonu czy internetu, zakupów, czyli tzw. uzależnień 
behawioralnych.

Głównym celem programu będzie więc ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów, 
jak również innych środków psychoaktywnych.

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu :

1/Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

2/Zapobieganie zjawisku narkomanii poprzez wdrażanie profesjonalnych programów edukacyjnych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum.

3/Działalność profilaktyczno – edukacyjna skierowana do rodziców, nauczycieli, wychowawców.

4/Organizowanie dla uczniów konkursów tematycznych promujących zdrowy styl życia.

5/Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki przeciwnarkotykowej w szkołach.

6/Propagowanie zdrowego, stylu życia, szczególnie dzieciom i młodzieży.

7/Wspieranie grup samopomocowych.

8/Zakup literatury, tworzenie biblioteczek tematycznych profilaktyka, uzależnienia, terapia.

2. Zadania wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

1/Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

2/Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz 
prowadzenie działalności informacyjnej.

3/Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie programów 
edukacyjnych, konkursów, olimpiad.

4/Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizację szkoleń, 
wymianę doświadczeń.

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zakłada realizację następujących zadań:
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1/Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży , stwarzanie uczniom 
sytuacji umożliwiających budowanie poczucia własnej wartości i zdrowej rywalizacji np. konkursów, 
prezentacji własnych pomysłów i hobby, promowanie zdrowia.

2/Prowadzenie spotkań z rodzicami.

3/ Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowaniu szkolnych programów profilaktycznych.

4/Przeprowadzenie w gminie diagnozy problemu narkomanii , w celu określenia rzeczywistych potrzeb 
w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej lub drugorzędowej.

5/Ścisła współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem narkomanii.

6/Zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób 
współuzależnionych.

7/Zwiększenie dostępu mieszkańców z terenu gminy do profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej oraz wiedzy o narkotykach i narkomanii, a także profilaktyki HIV/ AIDS oraz bezpiecznych 
zachowań seksualnych

8/Wsparcie i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności 
zorganizowanych form profesjonalnej pomocy dla osób uzależnionych .

4. Zasady finansowania programu

1. Środki na finansowanie gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii pozyskiwane są z następujących 
źródeł:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze. 
Przewidziane wydatki na realizację programu w roku 2020 - 700,00 zł. Realizatorem Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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UZASADNIENIE

Realizacja zadań objętych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii(tj. Dz.U.

z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669) prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii uchwalonego przez Radę Gminy.

W Gminie Dynów program realizowany będzie przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.
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