
, 
Uchwala J'!Ir IV.27.2018 , 

Rady Gl]1iny SIubice 
z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie: 	 przyjęcia Gminnego Progra~u l)rofilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnfgo Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 rok, 	 ! 

Na podst:uwie art. l i art, 4' USL: 2 ustawy z dnia 26 październiku 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości l prl.eciwdz'ałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2137) i art. 10 u"t. 3 u:itawy z dnia 29 Jipea,2005 roku o przcciwdz!2.laniu narkomanii (tj. Oz, [. 
z 20! 8r., poz. 1030 ze zm. ł) w zwitp'ku z art. 18 iUSL 2 pkt l S oraz art. 58 ust ! uSla~J z dnia 8 marca 
1990 r, o samorządzie gminnym ( tj. rYL tJ.lz 2018r., poz.994 ze zmh, Rada (;miny Słubice 

• 
uchwala, co następuje: 


i§ l ,! 
Przyjmuje sit; do realizaeji Gminny Pro~llm Profilaktyk l i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok, stanowiący za1ącznik nr 1 do uch\valy. oraz Gminny Program 

Pl'zeciwdzlałaniu Narkomanii na 2019 rok~ s~anowiący zaiącznik nr 2, 

i 
'§ 2 

Koszty realizacji programów pokrywane będą z budżetu Gminy Słubic-c: 

') dział 851 ,ozdz. 85153· przeciwdziałanie narkomanii; 


2) dział 851 rozdz. 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi. 


§ 3 

• 
Wykonanie programów będzie następowało w miarę pozyskiwania Brodków, o których mowa 

w §2. 

§4 

\Vykonan:e uchwały powierza się WójtoW-) Gminy Slubice. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2019 r. i podlega 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubi oraz ogłoszeniu w Biuletynie 

Inlormacji Publicznej. )-Przew...Jflif1;zząCY Rady 

<non Januszewski 

: Zmi:wę I~Mawy opublikowano w Dz-U_ z. 20181'., pot. 1490 i pG.l..1669 
z Zmiany ustaw} opuhlikowano IN Dz.C. z. 201lk po.il.IOOO, p(n::. I349 i p.,z.14J2 



• 


Załqcznik Nr l 

do uchwały Nr IV.27.2018 

Rady Gminy Słubicez dnia 28 grudnia 2018 f. 

GMINNY PROGąAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PRO,BLEMÓW ALKOHOLOWYCH 


NA 2019 ROK W GMINIE SŁUBICE 


I. Wstęp 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich 
sferach jego człowieczeństwa i jegol aktywności. Prowadzi do degradacji życia 
psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje stopniową utratę 
wolności I odpowiedzialności.! Zaburza WIęZI interpersonalne, oraz 
uniemozliwia nonnalne funkcjonow~nie w rodzinie i społeczeństwie. W Polsce 
badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od 
alkoholu na ok. 600 - 800 tyś. zaś osób pijących szkodliwie - na ok. 2,5 mln. 
Dotkliwą konsekwencją życia w bliskiej relacji z osobą uzależnioną może być 
współ-uzależnienie. Jest to s7Jcodliwy sposób przystosowania się, który utrudnia 
optymalne funkcjonowanie i znacząco ogranicza umiejętność realistycznej 
oceny sytuacji, a tym samym możliwości rozwiązania problemów zarówno 

• osobistych, jak i całej rodziny. lJ osób współ-uzależnionych często ""ystępują 
róŻnego rodzaju choroby o podłozu psychosomatycznym, a także problemy 
emocjonalne, zaburzenia depresyjne i lękowe. Aby poradzić sobie z tymi 
dolegliwościami, osoby współ-uzależnione niejednokrotnie zaczynają 

nadużywać substancji psychoaktywnych. takich jak leki uspokajające i nasenne 
oraz alkohol. 

Gminny Program Prolilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych' 
w Słubicach stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji I 

, , 
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.' 
Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i I 
rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne; ,, 

za ich realizację, określa źródła fi~ansowania tych zadań, przedstawia również i 
zadania własne gminy wynikające ~ alt.4' ustawy z dnia 26 października 1982 r. i 
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• 


-
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z 
treścią tej ustawy zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholO\.vych wykonuje si~ w szczególności przez: tworz.enie 
warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do 
powstrzymywania się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i 
informacyjną, ograniczenie dostępności alkoholu, leczenie, rehabilitacj~ i 
reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym 
nast,pstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę, 

dlatego że problemy związane z alkoholem należą do tej grupy problemów 
społecznych, które przybierają bardzo duże rozmiary i powodują szkody 
zarówno ekonomiczne jak i społeczne. W związku z powyzszym, celem działań • 
podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie różnych problemów 
powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie 
pod",yższonego ryzyka, porueważ na szkody związane z alkoholem narażony 
jest każdy mieszkaniec grainy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo,,)'ch stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2016-2025 w Gminie Słubice i jest zgodny z 
za/ozeniami: 

I. 	Vslawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. C. z 2018 r., poz.2137); 


2. 	 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 którego elementem 
składowym jest krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. ~ 

3. 	Ustav.)' z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(t.j. Dz. V. z2015r. poz. 1390) 

4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 f. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j Dz. C. 
z 2018 r., poz.l030 ze zm.). 

Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wskazują ii Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych powinny stanowić najlepiej dostosowaną do warunków 
lokalnych odpowiedź na problemy społeczne związane ze spożywaniem 
alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Mając powyźsze na uwadze 
program uwzględnia działania związane z profilaktyką uzależnień oraz 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które będą skierowane do 
wszystkich mieszkańców gminy. Jako najwa:tniejszą do realizacji uznajemy 
działalność profilaktyczną prowadzoną wśród dzieci i młodzieży. 

swa 	 !sZs:&s: DliLMC&!1!!t&SMt!S&! :::r!!! _ 
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II.Cele programu 

Celem programu jest: 
l} Ograniczenie występowania n1gatywnych zjawisk, będących skutkiem 

nadużywania i uzależnienia 04 alkoholu oraz przemocy w rodzinie, na 
terenie gminy Słubice, ! 

2) 	Zapobieganie powstawaniu nOFYch problemów poprzez poszerzanie 
wiedzy społeczności lokalnej rkierunkowanej na zwrócenie uwagi na 
problem nadużywaniu alkoholu, i 

I 

3} 	Promowanie i wspieranie działłlności dotyczącej organizowania wolnego 
czasu dzieci i młodzieży popc';ez realizację programów profilaktycznych 
oraz innych zajęć, . 

• 4) Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, 

5) 	Edukacja publiczna w zakresie: infonnowania o konsekwencjach 
nadużywania alkoholu, zażywapia narkotyków oraz promocji zdrowego 
stylu życia w trzeźwości i abstynencji, 

III. 	 Podstawowe kierunki , dzialań do realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 201~ rok. 

l. 	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu. 

• 
l) Kierowanie na badania do bipglych i pokrywania kosztów sporządzenia 

opinii w przedmiocie uzależuienia od alkoholu, dla potrzeb sądu jak 
również Gminnej Komisji R'i'związywania Problemów AlkohQlo\.\'Ych, 

2} Przekazywanie infonnacji n~ temat placówek, grup terapeutycznych 

publicznych ośrodków zamknfętych osobą uzależuionym i ich rodziną, 


3) Podejmowanie rozmów motywacyjnych mających na celu podjęcie 


leczenia odwykowego, : 
4) Organizowanie pomocy teralleutycznej dla osób uzależuionych i współ 

uzależuionych (finansowanie hiałalności punktu konsultacyjnego), 
5) Współpraca z Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależuień od Alkoholu 

w Gostyninie. 

6} 	Poszerzenie wiedzy mieszkańców gminy na temat funkcjonowania 
wspólnot "AA" - infonnow~nie o działalności i częstotliwości spotkań 
grupy "Nadzieja" 
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2. 	 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 

l) Budowanie lokalnej koalicji osób, służb instytucji w sprawie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie przez 
kontynuowanie współpracy policji, Ośrodka Pomocy Społecmej w 

Słubicach, Zespołu Interdyscyplinamego w Słubicach, GKRPA w 
Słubicach, szkół z terenu gminy, Powiatowego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Płocku i wymiaru sprawiedliwości. 

2) Udostępnienie rzetelnych informacji o możliwościach korzystania z 
bezpłatnej. profesjonalnej pomocy w poradniach specjalistycmych oraz 
punktach konsultacyjnych. 

3) Finansowanie szkoleń kursów i warsztatów mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji osób pracujących z osobami uwikłanymi w nałogi i przemoc 
oraz członkami ich rodzin. 

4) Usprawnienie działań adresowanych do osób stosujących przemoc w 
rodzinie, w tym przepływu informacji między przedstawicielami różnych 
służb (np. policji i kuratorskiej służby sądowej), w celu przeprowadzenia 
szybszej i skutecmiejszej interwencji wobec sprawców przemocy. 

5) Funkcjonowanie pW1ktu konsultacyjnego w którym przyjmuje terapeuta 
uzależnień który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy, 
funkcjonowanie grupy AA "Nadzieja" 

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i edukacyjnej w 
z.akresie rozwiązywania problemów alkoholowych, dla wszYstkich 
mieszkańców gminy, 

1) Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach związanych z 
profilaktyką uzależnień. 

2) Organiz08cja programów edukacyjno - profilaktycznych, spektakli 
teatralnych, warsztatów z zakresu problematyki alkoholizmu, 
narkomanii, przemocy, agresji, stosowania środków zastępczych 

(dopalaczy) we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. 
3) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przemaczanym dla 

rodziców, których celem jest wspieranie dziecka i przygotowanie go do 
podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji. 

$f. ,. 	 k 
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I 
4) Współudział w działaniach prpmujących trzeźVl)' i bezpieczny sposób 

spędzania czasu przez dzieci, i młodzież - finansowanie konkretnych 
projektów i działań profilaktY9znych. 

5) Wspieranie szkolnych progranjów profilaktyki realizowanych w formie 
zajęć informacyjno-edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej. 

6) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 
napojów alkoholoVl)'ch oraz, działań kontrolnych i interwencyjnych, 
mających na celu ograniczelIie dostępności napojów alkoholoVl)'ch i 
przestrzeganie zakazu sprzed~zy alkoholu osobom poniżej osiemnastego 
roku życia. 

7) Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, 
wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym. 

8) Wspieranie prospołecznych działań młodzieży z obszaru profilaktyki, 
• 	 promocji zdrowia i bezpieczeństwa. 

4. 	 Wspólpraca i wspomaganie dzlalalności instytucji, stowarzy".eń i osób 
fizycznych działającymi n~ rzecz rozwiązywania problemów 
ałkoholowych. 

l) 	Współpraca z Odziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych. oraz Całódobov.)'m Oddziałem Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu w Gostyninie.. 

2) 	 Wspieranie działalności stowarzyszeń, grup wsparcia realizujących 
działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, grupa AA "Nadzieja" 

• 
3) Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia i zapobiegania 

przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej, a w 
szczególności przestępstw związanych z nadużywaniem alkoholu. 

4) Współpraca z Gminnym cjśrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach 
mająca na celu wyłonienie psób uzależnionych i współ-uzależnionych. 

5) Udzielanie pomocy os<:>bom uzależnionym od alkoholu, po 
zakończonej psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

6} Współpraca z Niepublieznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "SANUS" 

5. 	 Działalność informacyjna, administracyjna Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Ałkoholowych. 

l) Opracowanie programu działhnia oraz przedstawienie sprawozdań z jego 
realizaej i. 



2) Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy, z dnia 26 października 1982 r, o "'Ychowaniu w trzeźwości 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności art, 13-15, 

3) Szkolenia członków komisji. 
4) Przyjmowanie podań- wniosków i przeprowadzanie rozmów z osobami 

uzalemionymi i członkami rodzin osób uzależnionych, 
5) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzale7Jlionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

6) Uruchomienie procedury "Niebieskie Karty" w przypadku wystąpienia 
przemocy w rodzinie- przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z 
problemem alkoholowym, 

7) Opiniowanie wniosków w celu wydania i cotlmia zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholo"'Ych 

8) Interwencje w sprawach naruszenia porządku publicznego w związku ze 
spoZyciem, naduZywaniem alkoholu, 

9) 	Współpraca w realizacji programu z; 
a) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
b) Urzędem Gminy Słubice i Radą Gminy Slubice 
cl Zespołem Interdyscyplinarnym w Słubicach 
d) dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z placówek oświatowych 
e l Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "SANUS" 
t) Policją 

IV. 	 Zasady wynagradzania czlonków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

L 	Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo"'Ych 
przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne za czynnosc! 
wykonywane w danym miesiącu li, za posiedzenia i działania Komisji, 
niezależnie od ilości posiedzeń w miesiącu w wysokości 180,00 zł brutto, 

2, 	 Jeżeli członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
nie weźmie udziału w co najmniej jednym posiedzeniu Komisji i jego 
nieobecność jest nie usprawiedliwiona wówczas zryczałtowane 

wynagrodzenie miesięczne za ten miesiąc nie przysługuje. 
3, 	 Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji "'Yplacane będzie miesięcznie 

z dołu na podstawie imiennej listy obecności . 
... 
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V. 	 Źródła i zasady finllUsowania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiądwania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania ~arkomanii w Gminie Słubice na , 
2019 rok. 

, 
, 	 ' 
Zródłem finansowania zadań gminne~o programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz prze~iwdziałania narkomanii są, zgodnie z art. 
18' ustawy o wychowaniu w trzeiiwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
środki finansowe budżetu gminy podhodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów, 
alkoholowych, 

VI. Czas, okres i formy re~lizacji. 
, 

Program obejmuje zadania do realiz~cji od dnia l stycznia 2019 r. do dnia 31 
grudnia 2019 r. Wykonawcą uchwały w sprawie prqjęcia Gminnego programu , 
na rok 2019 jest Wójt Gminy Słubieli. 


Gminna Komisja Rozwiązywaąia Problemów Alkoholowych ustala
, 
"PLAN" dzialań wynikający .1iz wyżej przedstawionego Gminnego 
Programu. Wykonanie "PL. NU" będzie następowalo w miarę 

pozyskiwanych środków finansowich. 

VII. PLAN FINANSOWY '43 225,00 zl 

• tIDrialalność G;"'i1mcj Komisji .• -=--=----=-_--l-~ili05!OO ZIII 
I I) wynagrodzenie . : 15 120,00 zł i ' 
~'~--'.~-'~--~-"~--'~~-'~-~'--'~~'--'~--~'-~-'~~-1~-~~.~--.~-~--~--i i 
i 2) delegacje 	 . ,400,00 zł I . 
r-.;-·---·--·-----·-·---·----·~-·"·-·-·--··-lJ· 
I 3)zakup materiałów i wyposażenia 	 - l 085,00 zł~.-.-"~_"_._"~_"~__"_"~__ ~"~_"_._"._."~.._" __L~____"_...~."" 
l4) szkolenia członków komisji i l 700,00 zł j
l-U lliiał~~pod~jmorue;;;bec osób;l{tt;;y;;;i~l--·-- 4 160.00 zł ' : 
Ikomisja prowadzi postępowanie mające na celu. I! 

1. zastosowanie poddania się leczeni\! odwykowemu. It..=._"___" _ "_.~~.__."_.._ ."_1--__ _ 
'1 

, 

! l)oplnta za '\vydanie opinii w przedmiocie:uzaletnienia i 2000,00 zł: : 
-""-~·-·"-~·--·-·-·-·--+-"·"-·~~·-·--·~·-·---·-11

2) opłata za złożenie wniosków w sądzie ~ 	 i J60,00 zł I 
-~--·----·----·--_·------·_~_+_·----·----4

3) Z\VTOt za wykonanie zabiegu implantacJi (wszycia) - espcralu I 2 ooo.OO~Zł-: . "--"-----"-.......,.-"--·""-~---r..~---"--" .
III Działalność profilaktyczna i e~ukacyjna 13 100,OOzł I 

skierowana do wszystkich mieszkMców gminy. I I 
l) profilaktyka i promocja zdrowego stylJ życia poprzez udział w : 1 300,00 zł J . 

._._-._.._._..~ -._._-.~-_._-._--._-'--._~-._---.__._~.. 
GM];"NY 

I 



'ogÓlnopolskich i regionalnyćhkampaniach ~--~---.--- I I 
l 2) finansowanie programów profilaktycznych kampanii v.'Yjazdów i '-~"~'j-46-o-,oo zł II 
) imprez artystycznych z programami profilaktyczno-edukacyjnymi, I' 

! przeznaczonymi dla dzieci i dorosłych. !'-'-----.-.-. .--.-------.'"~---~= I
: 3)Dofinansowanie " Dnia Dziecka" 6 000.00 zł Ii 

, 
I 
~-
: 4) \Vspółtinansowanie akcji profilaktycznych opartych na 3 000,00 zł l 
I konkursach, zajęciach sportowych (zakup nagród), zabawach, 
I 'Wycie<:zkach objętych szkolnym programem profilaktycznym 
: realizowanych przez szkoły, jak równiez alternatywnych fom 
I spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i 

L!V.Dzialalność !,U11kt~Konsułtacyjneg~______-..L_ 6 O(j{l,OOzl j 
~ zatrudnienie in~ktora t~pii uzaleznien_'___.__~___~~_~_~_.~__~76~,o~~~ e 
; 2) zakup środków czystości .L____ JOO,OO zł , 
IV. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe działalności I 1000,00 zq
i nieprofesjonalnych organizacji pozarządowyeh ( AA, Klub i i 
LAbSlyneola) - ...kup m.t~ń.aló\V.iwy~"",~o"=- ___.__._._L_____.__._J 

06rifJt,enon Januszewski 
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Zaląał'lik Nr 2 

do "chwały Nr IV.27.2018 

Rady Gminy Słubice l dnl1128 grudnia 2018 r. 

GMINNY PROGRAM PRZ~CIWOZIAtANIA NARKOMANII 
, 

NA 2019 ROK fJ GMINIE SŁUBICE , 

• l. Wstęp 

Zjawisko nadużywania środkó!v psychoaktywnych i uzależnienia od nich 
stało się problemem społecznym. Nprkomania stała się stopniowo problemem 
medycznym, społecznym i kulturoWym. Dziś spostrzegana jest jako jednostka 
chorobowa o złożonym charakterze.) W narkomanii, w odrM.nieniu od choroby 
alkoholowej, prócz uzależnienia fizyk;znego oraz psychicznego, występuje także 
uzale7.nienie społeczne. Problem uź~wania narkotyków jest dodatkowo złoźony 
pod względem prawnym, gdyż są qne nielegalne. Określenie skali narkomanii 
jest trudne ze względu na powszechhe zaprzeczanie istnienia problemu. 

• 
Zmieniły się zarówno wz\>ry używania, jak i rodzaj najczęściej 

używanych substancji. Narkotyki s*ły się elementem towarzyszącym zabawom 
młodzieży, czy wspomagają młodyc~ ludzi w nauce. 
Aby zmniejszyć rozpowszechnienie; używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i innych środków zastępczych wśród młodych ludzi, 
konieczne jest wdrożenie działań bkierunkowanych na wzmacnianie systemu 
wartości młodzieży i rodzin, w i szczegó1nośd wartości zdrowia~ a takte 
kształtowanie przekonań normat~wnych i umiejętności psychospolecznych 
chroniących prz.ed używaniem narfOlyków. Zintegrowane działania muszą być 
adresowane zarowno do dZIeCI} rnłodzlezy, jak l do rodzIcoworaz nauczycIelI. , 
Profilaktyka, jako oferta wzbogącająca wychowanie oraz edukację dzieci i I 
młodzieży, wymaga podjęcia pziałań ukierunkowanych nie tylko na, 
zapobieganie szkodom, ale prz1ede wszystkim na promowanie zdrowia I 
rozumianego całościowo, które' obejmują wymiary: fizyczny, psychiczny, I' 

społeczny, duchowy i publiczny. Jednakże najwat.niejszym elementem procesu, 
przeciwdziałania narkomanii jest protHaktyka pr~wadzona w środowisku I 
lokalnym. 

a:&Zt&szt!!!l2ez:mtRn j JSE&St!5JCS? L3?Wi'!iSL± &itt2S?U 
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Obowiązek opracowania i uchwalania programu przeciwdziałania narkomanii 
należy do zadań własnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, ze pr,wc1wdziałanie 
narkomanii realizuje się przez odpowiednie ksztahowanie polityki społecznej, 
gospodarczej, oświatowo - "ychowawczej i zdrowotnej. 

II, 	 Cele programu 

Celem programu jest: 
l) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom 

poprzez redukcję dostępności do substancji narkotycznych, zwłaszcza przez 
pracę profilaktyczną w placówkach oświato""'Ych, 

2) dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym 
tematem zagrozeń wiązanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne 
oznaki uzależnienia oraz infomowanie o dostępnych formach pomocy, 

3) współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii, 
4) organizowanie alternatywnych miejsc i fom twórczego spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z grup pod""'Yższonego 
ryzyka. 

III. 	 Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

l. 	Zwiększenie dostępności pomocy terapeul)'cznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. wspóluzależnionych. 


J) Współpraca z placówkami służby zdrowia i ośrodkami leczenia 
uzależnień w zakresie leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od ~ 
narkotyków. 

2) Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą, 


Sądem, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 

3) Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat 


profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem 


narkol)'ków i innych substancji o działaniu odurzającym (Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach) 


4) 	Szkolenia specjalistów - organizowanie i dofinansowanie szkoleń, 


kursów zwiększających kompetencje w ?.akresie przeciwdziałania 


narkomanii, pomocy psychologiczno - medycznej, pracy z osobami 

uzależnionymi, wspóluzależnionymi. 

2. 	 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii 

pomocy psychospołecznej i prawnej. 
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l) Szkolenia przedstawicieli grup ~wodowych stykających się z problemem 
uzależnień i przemocy domowej! 

2) Upowszechnianie materiałów !(ulotki, plakaty, filmy) związanych z 
tematyką antynarkotykową, agr~sja i przemocą, 

3) Współpraca z Komisariatem Policji, Ośrodkiem Zdrowia, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Sł~bicach w obszarze przeciwdziałania 
narkomanii. 	 i 


3. Prowadzenie 	 profilaktycznej d~iałałności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rojzwiązywania problemów narkomanii, w I 

szczególności dla dzieci i mlodzi~ży. 
 ! 

• 

I) Współpraca z placówkami oŚ"liatowymi w zakresie realizacji programów I' 


profilaktycznych i działania w,zakresie edukacji i profilaktyki w szkołach : 

zmierzające do uświadomienioJ skutków zażywania narkotyków i innych I 

substancji psychoaktywnych ~kierowane do uczniów i ich rodziców, i 


realizacja autorskich programów z zakresu przeciwdziałania I 

u7.ależnieniom. I' 


2) 	Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez 
organizację imprez o charakterze: rozrywkowym, integracyjnym, 
sportowym których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia 

wolnego od narkotyków, środ~ów psychoaktywnych oraz używek. 
3) Udział w lokalnych i o~ólnopolskich kampaniach edukacyjnych I 


związanych z profilaktyką njlrkotykową i rozwiązywaniem problemów : 

społecznych związanych z uzaleźllieniamL I I 


• 

4) Podnoszenie kwalifikacji czjonkówQll),i'jllej Komisji Rozwiązywania i 


Problemów Alkoholowych w' Słubicach poprzez udział w konferencjach, I 

szkoleniach, warsztatach> I 


5) 	Organizacja i finansowanie spektakli - warsztatów dla dzieci i młodzieży 
o tematyce antynarkotlykowej i wszystkich substancjach 
psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, przemocy. 

6) 	Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz , 

pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych i I 

profilaktyki środowiskowej. . 


i 


4. 	 ' Współpraca z instytucjami" organizacjami pozarządowymi, ktore I 
i 


działają na rzecz rozwiązywattia problemów narkomani. I 

I 

Współpraca w realizacji Gminr)ego Programu z: 

l) Ośrodkiem Pomocy Społecznej 


2) 	Urzędem Gminy Słubice i Radą Gminy Słubice I 
i 


3) 	Zespołem Interdyscyplinarnym I 
4) dyrektorami, pedagogami I wychowawcami z placówek oświatowych: 


działających na terenie Gminy I 

5) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "SA?\'US" 


,
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6) 	Policją 

, 
IV. Zródła finansowania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii będą pochodziły z budżetu Gminy Słubice z wplywów 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolet\ na sprzedaż napojów 
alkoholov.ych. 

V. Plan finansowy - 3 000,00 zł 

l. 	Zakup materiałów intbrmacyjno edukacyjnych o tematyce ~ 

antynarkotykowej i wszystkich substancjach psychoaktywnych, agresji 
rówieśniczej, przemocy- 500,00 zł. 

2. 	 Organizacja i finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

dzieci i młodzieży: warsztaty, spektakle o tematyce antynarkotykowej i 

wszystkich substancjach psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, przemocy, 

\\yjazdy turystyczno-rekreacyjne - 2 50 ,00 zl. 


~ząCYRadY
prze...{~~ 
SIaJ~iit Ze""" J••uS%e\Vski 

I
/ 
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