
Uchwala Nr KXXII.212.2021 

Rady GrtIiny Siubice 


z dnia 17 grt;.dnia 2021 roku 


w sprawie: przyjfcia Gminnegol Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania 

Problem6w Alkoholowych oraz Gminnegp Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 
2022 rok. 

41Na podstawie art. 1 i art. ust. 2 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 roku 

o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdziManiu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1119. 1
) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipta 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (tj. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 2050?) w zwi~ku z art. 18 ust. 2 pkt15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1372, ze zm., Rada Gminy 
Siubice uchwala, co nastfpuje: 

§ 1 

Przyjmuje si~ do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwietzywania Problem6w 

Alkoholowych na 2022 rok, stanowietcy zaletcznik nr 1 do uchwaly, oraz Gminny Program 

Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok, stanowietcy zaletcznik nr 2. 

§2 

Koszty realizacji program6w pokrywane b~detz budzetu Gminy Slubice: 
I 

1) dzial 851 rozdz. 85153- przeciwdzial~e narkomanii; 

2) dzial 851 rozdz. 85154- przeciwdzialanie alkoholizmowi. 

§ 3 

Wykonanie program6w b~dzie nast~powalo w miar~ pozyskiwania srodk6w, 0 kt6rych mowa 
w§ 2. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi 9miny Slubice. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z mocet od 1 stycznia 2022 r. i podlega 

wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Slubice, oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

1 rzc\ . Ra I. 

I Zmian~ ustawy opublikowano w Dz.U. z 2021 r. pqz. 1119 Slall'VI 
2 Zmian~ ustawy opublikowano w Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 

I 

ogloszeniu w 

I 

. JOllm:: wski 



Zalqcznik Nr !J. 

do uchwaly Nr XXXIL212.202 
Rady Gminy Slubice z dnia 17grudnia 202 r 

.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
. . I , 

I ROZWI.t\ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 
- I 

NA 2022 ROK W GMINIE SLUBICE 

Rozdzial I 

Wstftp 

Gminny Program Profilakt¥ki i Rozwi'!Zywania Problem6w Alkoholowy h 

Gminy Slubice na rok 2022 jest realizowany w oparclU 0 ustawy z dn a 

26 paidziernika 1982 r. ° wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi. Program okrdla kierunki W Zakre+ pOdejmOWani~ d,Zialait 

profilaktykl 1 rozwl'!zywama problemow alkoholowych, okresla zrodla finansowama 
I 

tych zadan, przedstawia r6wniez ~adania wlasne gminy wynikaj,!ce z artA! usta y 

z dnia 26 paidziernika 1982 r. ° wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialan u 

alkoholizmowi. Dzialania zawarte Iw niniejszym programie stanowi,! lokaln,! strate I' y 

w zakresie profilaktyki oraz min-imalizacji szk6d spolecznych i indywidualny h 
. .

wynikaj ,!cych z uZywania alkoholu. Polityka rozwl'!zywanla
I 

alkoholowych na terenie gminy Stubice jest zgodna z Rekomendacjami 

Agencji Rozwi,!zywania Problem:6w Alkoholowych na rok 2022 oraz kierunka 

okreslonymi w niniejszym programie stanowi,!cym rozwiniycie i kontynuacjy dzial ' 

z zakresu pro fil aktyki oraz uz~leznienia od alkoholu prowadzonych' w 

poprzednich. 

. Naduzywanie alkoholu jest problemem nie tylko Zldrowotnym, ale r6wn~ez 

spolecznym. Osoby uzaleznione b!ardzo czysto s,! sprawcami przemocy domowej, c~ 
tez maj,!konfiikty ~ prawem. All<ohoi towarzyszy demoralizacji dzieci i mlodzie4. 

Negatywne konsekwencje s:Ozyr ania alkoholu S,! widoczne niemalze w kazdej 

dziedzinie zycia. Wedlug Swia~owej Organizacji Zdrowia alkohol znajdujy siy w 
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czol6wce listy zagrozen dla zdrowia populacji. W Polsce badania epidemiologiczne 


pozwalaj~ szacowac liczby os6b uzaleznionych od alkoholu na ok. 600 - 800 tys. zas 


os6b pij~cych sikodliwie - na ok. 2,5 mIn. W naszym kraju model rozwi~zywania 


problem6w alkoholowych zaklada, iz wiykszosc kompetencji i zadan jest 


zlokalizowanych na poziomie gminy, kt6ra na mocy ustawy 0 wychowaniu w 


. trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi uzyskala kompetencje do roZwi~zywania 


tych problem6w. To wlasnie gmina rna przedsiywzi~c srodki zaradcze oraz naprawcze 


skierowane do lokalnej spolecznosci, aby zapobiegac i minimaIizowac zagrozenia oraz 


szkody spoleczne i indywidualne byd~ce efektem naduZywania alkoholu. 

Dzialania zawarte w niniejszym Programie ukierunkowane s~ w szczeg6lnosci 

na ograniczenie wystypowania negatywnych zjawisk b«d~cych skutkiem naduZywania 

alkoholu, permanentny rozw6j dzialail zwi~anych z profilaktyk~ i rozwi~zywaniem 

problem6w alkoholowych, wzrost swiadomosci dotycz~cej tej tematyki, a takze 

doskonalenie wsp6lpracy pomi«dzy osobami i instytucjami. W realizacji zadan 

zawartych w Programie szczeg6lne zastosowanie maj~ nast«puj~ce akty prawne: 

• 	 ustawa z dnia 26 paidziemika 1982 r. 0 wychowaniu w trzeiwosci 

przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119.) 

• 	 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 

2020 r. poz. 2050.) 

. 	 • ustawa z dnia } 1 wrzeSnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1956.) 

• 	 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz: U. z . u. z 2021I., 

poz.1372, ze zm) 

• 	 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1876.), 

• 	 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1249.), 

• 	 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. 0 ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 

2020 r. poz. 685 ze zm) 
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Rozdzial II 

CeUe programu 

1) Zapobieganie w Gminie Slubtce wystypowania negatywnych zjawisk w postaci 

powstawania nowych problem6w alkoholowych i przemocy w rodzinie. 

2) Podniesienie poziomu wiedzy i swiadomosci mieszkanc6w Gminy Slubice 0 

. 	 - I 
skutkach wynikaj'!cych z nadi zywania napoj6w alkOhOlO~YCh. . 

3) Zmniejszenie rozmiar6w szk<hd zdrowotnych, psychologlcznych 1 spolecznyc 

spowodowanych naduZywani¢m alkoholu i przemoc'! w rodzinie. 

4) Tworzenie systemu OddZialyW.: an profilaktycznych w procesie wychowawczYl 

dzieci i mlodziezy. 

5) Zapewnienie mieszkancom Ghliny Slubice mozliwosci uzyskania wsparcia or 

profesjonalnej pomocy w rozwi,!zywaniu problem6w wynikaj,!cych 

naduzywania alkoholu oraz ptzemocy w rodzinie. 

6) Promowanie i wspieranie dzialalnosci dotycz,!cej organizowania wolnego czas 

dzieci i mlodziezy poprzez r~alizacjy program6w profilaktycznych oraz innyc 

zajyc pozalekcyjnych. 

7) Przerwanie procesu degrad~cji os6b uzaleznionych. ich rodzin oraz 

zagrozonych uzaleznieniem, 

Rozdzial III 

Zadania i sposoby realizadji Gminnego Programu Profilaktyki 
Rozwhlzywania Problemow AI~oholowych na 2022 rok. 

1. Zwicrkszenie dostcrpnosci PQmocy terapeutycznej 	 i rehabilitacyjnej 
osob uzaleznionych od alko~olu. 

1) 	 Prowadzenie punktu kodsultacyjnego dla os6b uzaleznionych or ' 
} 

wsp6luzaleznionych od alkoholu- (finartsowanie dzialalnosci punktu). 

2) Podnoszenie kwalifikacji przez osoby dzialaj,!ce w zakresie motywowania d 

leczenia, profilaktyki oraz ro?-wi,!zywania problem6w alkoholowych. 

3) Edukacja spoleczna poprzez IProwadzenielokalnych kampanii informacyjnycH, 
I 

program6w profilaktycznycl1 polegaj,!cych na upowszechnianiu materia16w 

...... 
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informacyjnych (ulotek, broszur) profilaktycznych na temat przemocy 

domowej. 

4) Podejmowanie czynnosci zmierzajq.cych do orzeczenia 0 zastosowaniu wobec 

osob uzaleZnionych od alkoholu, ktore powodujq. rozklad zycia rodzinnego, 

demoralizujq. maloletnich, uchylajq. siy od obowiq.zku zaspokojenia potrzeb 

rodziny alba systematycznie zak16cajq. spokoj lub porzq.dek publiczny, 

obowiq.zku poddania siy leczeniu odwykowemu. 

5) Kierowanie spraw dotyczq.cych osob naduzywajq.cych alkoholu do wlasciwego 

sq.du celem zobowiq.zania ich do podjycia leczenia w tym pokrycie kosztow 

bieglych i kosztow sq.dowych. 

6) Wspolpraca z Calodobowym Oddzialem Terapii Uzaleznien Od Alkoholu w 

Gostyninie oraz Niepublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej 

" SANDS" w Slubicach. 

7) 	Udostypnianie informacji wsrod mieszkancow grniny na temat funkcjonowania 

wspolnot ,,AA"- przekazywanie informacji 0 dzialalnosci oraz czystotliwosci 

spotkan. 

2. Udzielanie 	. rodzinom, w ktorych wyst'ipuj~ problemy alkobolowe 
pomocy psychospoJeczuej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed 
przemoc~ w rodzinie. 

1) 	Podnoszenie kompetencji czlonkow Gminnej Komisji Rozwiq.zywania 

Problemow Alkoholowych oraz przedstawicieli instytucji, dzialajq.cych w 

zakresie profilaktyki i rozwiq.zywania problemow alkoholowych oraz w 

zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie- udzial w szkoleniach. 

2) 	Wspolpraca z instytucjami w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

(Zesp61 Interdyscyplinamy, Policja, Sq.d, Kuratorzy, :tedagodzy, Gminny 

Osrodek Pomocy Spolecznej), wdrazanie procedury interwencyjnej 

"Niebieskie Karty". 

3) 	Wspieranie dzialail interwencyjnych edukacyjnych skierowanych do osob 

stosujq.cych przemoc w rodzinie. 

-
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4) 	Finansowanie koszt6w zwiq.:zJanych z wydawaniem opmn psychologiczno

psychiatrycznych przez bieglydh lekarzy. 

5) 	Organizowanie i finansowapie zajl(c dla rodzic6w majq.cych na celu 

podniesienie kompetencji ~chowawczych i nabyciu nowych umiejl(tnosci 

wychowawczych w celu diagnozowania negatywnych zachowafl ' u dzieci i 
I 

mlodziezy. 

6) Udzielenie pomocy dzieciolTI mlodziezy, w szczeg6lnosci z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

3. Prowadzenie profilaktycznej jdzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwi~zywania p~oblemow alkoholowych, dla wszystkich 
mieszkancow gminy. 

1) 	Upowszechnianie dzialafl ililformacyjno-edukacyjnych dotyczq.cych ryzyka 

szk6d wynikajq.cych ze spoz~wania alkoholu, palenia wyrob6w tytoniowych 

oraz przemocy w rodzinie pqez zakup i dystrybucjl( wsr6d r6znych adresat6 

material6w edukacyjnych- brpszur, plakat6w, czasopism, ulotek 0 charakterz 

profilaktycznym. 

2) Wspieranie projekt6w propagujq.cych zdrowy tryb Zycia bez przemocy, agresj 
I 

oraz uzywek. 	 . 

3) 	Prowadzenie i finansowanie ina terenie szk61 i innych plac6wek oswiatowyc 

program6w profilaktyki uzalezniefl oraz zachowafl ryzykownych, skierowanyc 

do dzieci i mlodzieZy. I 
4) 	 Dzialania edukacyjne skier wane do sprzedawc6w napoj6w alkoholOwyci 

majq.ce na celu ogranicz;enie dostl(pnosci napoj6w alkoholowych 

przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej osiemnastego rok 
. . 	 I . . 
ZYCIa. 

5) Finansowanie r6Znych form zajl(c profilaktycznych dla dzieci i mlodzie' YI

dzialalnosci profilaktycznej, iwychowawczej i edukacyjnej , w tym program6J, 

profilaktycznych, zajl(c eduk*cyjnych oraz specjalistycznych form pomocy. 

6) Realizacja dzialafJ. 0 charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodzic6w, 

kt6rych celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go db 
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podejmowania swiadomych i odpowiedzialnych decyzji zwi'!zanych z 

uZywaniem substancji psychoaktywnych. 

7) Dofinansowanie wyjazd6w dla dzieci mlodziezy 0 charakterze 

proftlaktycznym organizowanych przez plac6wki oswiatowe i organizacje 

pozarz'!dowe dzialaj,!ce na terenie gminy. 

8) Finansowanie zakupu nagr6d na konkursy zwi,!zane z tematyk'! uzaleznienia od 

alkoholu. 

9) Poszerzanie oferty altematywnego spt=;dzania czasu wolnego przez dzieci 

mlodziez. 

10)Podejmowanie dzialan sruz'!cych edukacji publicznej w zakresie 

problematyki uzaleznien oraz monitorowania skali problem6w uzaleznien i 

przemocy w srodowisku lokalnym. 

4. Wspolpraca 	 z instytucjami, grupami samopomocowymi i osobami 
fIZYcznymi ktore dzialaj~ na rzecz rozwi~zywania problemow 
alkoholowych. 

1) 	 Wspieranie dzialan os6b fizycznych zmierzaj'!cych do ograniczenia 

zapobiegania przestt=;pczosci demoralizacji nieletnich oraz patologii 

spolecznej, w szczeg61nosci przestt=;pstw zwi'!zanych z naduZywaniem 

alkoholu. 

2) Wsp61praca z kuratorami zawodowymi i spolecznymi wykonuj,!cymi doz6r nad 

osobami uzaleznionymi i stosuj,!cymi przemoc domow'!. 

3) Wsparcie dzialalnosci grup wsparcia realizuj,!cych dzialania wynikaj,!ce z 

ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. 

4) Wsp61praca z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej maJ,!ca na celu 

wylonienie os6b uzaleznionych oraz wsp61uzaleznionych. 

5) Wsp61praca z Niepublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej "SANDS". 

6) Wsp61praca z Oddzialem Leczenia Alkoholowych Zespo16w Abstynencyjnych 

oraz Calodobowym Oddzialem Terapii Uzaleznienia od Alkoholu w 

Gostyninie. 

-
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5. 	Dzialalnosc Gminnej Kiomisji Rozwhlzywania Problemow 

Alkoholowych. 

1) Opracowanie programu oraz pr edstawienie sprawozdan z jego realizacji. 

2) Motywowanie os6b uzalezniQnych od alkoholu i wsp61uzaleznionych do 

podjycia terapii i kierowanie doileczenia specjalistycznego. 

3) Prowadzenie czynnosci kontrdlnych w zakresie przestrzegania przepis6w z . . 	 I 
ustawy z dnia 26 paidziernjka 1982 r. 0 wychowaniu w trzeiwosci 

przeciwdzialaniu alkoholizmo~i, a w szczeg61nosci art. 13-15. 

4) Szkolenie czlonk6w Gmi nej Komisji Rozwi'!Z)'Wania Problem6w 

Alkoholowych. 

5) 	 Wsp61praca z Gminnym Osrod\dem Pomocy Spolecznej: 

a) Rozpoznanie srodowisk dysfunkcyjnych. 

b) Prowadzenie pracy socjalhej z osobami z problemem alkoholowym. 

narkomaniq i przemocq dorrtowq. 

c) U dzial w spotkaniach grup Iroboczych zwiqzanych z procedurq "Niebieskie 
I 	 . 

Karty". 

6) Wsp61praca ze szkolami na terepie gminy w zakresie: 

a) prowadzenia program6w prdfilaktycznych. 

b) przeprowadzania konkurs6w na temat szkodliwosci spozywania alkoholu. 
I . . 

d) prowadzenia pogadanek, prelekcji na temat szkodliwosci spozywania 

alkoholu. 

e) organizowanie zajyc profilal{.tycznych dla dzieci, mlodzieZy i rodzic6w. 
I 

7) 	Przyjmowanie wniosk6w i prz~prowadzanie rozm6w z osobami uzaleznionymi 

i czlonkami rodzin os6b uzalezhionych. 
I 

8) 	 Podejmowanie czynnosci zmierzajqcych do orzeczenia 0 zastosowaniu wobec 

osoby uzalemionej od alkoholu obowiqzku poddania siy leczeniu w zakladzie 

lecznictwa odwykowego. 

9) 	Uruchomienie . procedury "l'iTiebieskie Karty" w przypadku wystqpienia 

przemocy w rodzinie - prze;ciwdzialanie zjawisku przemocy w rodzinie z 

problemem alkoholowym. 
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, 10)Opiniowanie wniosk6w w celu wydania cofania zezwolenia na sprzedai 

napoj6w alkoholowych. 

11) Wsp6lpraca w realizacji programu z; 


a) Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej. 


b) Urzydem Gminy Slubice i Rad,! Gminy Slubice. 


c) Zespolem Interdyscyplinamym w Slubicach. 


d) Dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z plac6wek oswiatowych. 


e) Niepublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej "SANDS". 


f) Policj,!. 


g) Prokuratur,!. 


h)Podmiotami i instytucjami realizuj'!cymi zadania z obszam profilaktyki i 

rozwi,!zywania problem6w uzalemien w ramach swoich zadan 

statusowych. 

Rozdzial IV 

1. 	 Zasady wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji Rozwi~zywania 
Problemow Alkoholowych. 

1) 	 Czlonkom Gminnej Komisji Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowy~h 

przysluguje zryczaltowane wynagrodzenie miesiyczne za czynnosci 

wykonywane w danym miesi,!cu tj. za posiedzenia i dzialania Komisji, 

niezaleznie od ilosci posiedzen w miesi,!cu w wysokosci 180,00 zl brutto. 

2) Jezeli czlonek Gminnej Komisji Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych 

nie wezmie udzialu w co najmniej jednym posiedzeniu Komisji i jego 

nieobecnos6 jest nie usprawiedliwiona w6wczas zryczaltowane 

wynagrodzenie miesiyczne za dany miesi,!c nie przysluguje. 

3) Wynagrodzenie za udzial w pracach Komisji wyplacane bydzie miesiycznie 

z dolu na podstawie imiennej listy obecnosci. 

-
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!R0zdzial V 

Zrodla finansowania, zasady i ezas realizaeji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwhlzywania Problemow Alkoholowyeh oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii w1Gminie Siubiee na 2022 rok. 

1) 	 Zr6dlem finansowania zadan Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii 

s~, zgodnie z art. 182 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoQolizmowi, srodki finan owe budzetu gminy pochodz~ce z zezwolen na 

sprzedaz napoj6w alkoholowych. 

2) Program obejmuje zadania d~ realizacji od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 3 

grudnia 2022 r. Wykonawc~ ~chwaly w sprawie przyjycia Gminnego programl 

na 2022 rokjest W6jt Gminy ISlubice. 

Gminna Komisja Rozwi~zJania Problemow Alkoholowyeh ustah 
"PLAN" dzialan wynikaj~ey z wyzej przedstawionego Gminnegcl) 
Programu. Wykonanie "pILAND" b~dzie nast~powalo w miar ~ 
pozyskiwanyeh srodkow finansowyeh. 

Rozdzial VI 
PJLAN FINANSOWY 29 975,00 zl 

I Dzialalnosc Gminnej Komisji ! 
1) wynagrodzenie 

2) delegacje 

3) zakup materia16w i wyposazeqia 

II Dzialania podejmowane ~obee osob, z ktorymi 

komisja . prowadzi post~pow~nie maJ~ee na eelu 
zastosowanie poddania si~ leez~niu odwykowemu.

I 

1) op1ata za wydanie opinii w pr~edmiocie uzaleZilienia 

2) op1ata za zlozeni_e wniosk6w t s,!dzie 

3) zwrot za wykonanie zabiegu implantacji (wszycia) 

esperalu 

16220,00 zl 
15120,00zl 

400,00 zl 

700,00 zl 

2 160,00 zl 

1 000,00 zl 

160,00 zl I 
1 000,00 zl I 

I 
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ill Dzialalnosc profilaktyczna I edukacyjna 4555,00zl 
skierowana do wszystkich mieszkancow gminy. 

1) profilaktyka i promocja zdrowego stylu Zycia poprzez 1 250,00 z1 

udzia1 w ogolnopolskich i regionalnych kampaniach 

2) fmansowanie programow profilaktycznych kampanii 
wyjazdow Imprez artystycznych z . programaml 

1 655,00 z1 

profilaktyczno-edukacyjnymi, przeznaczonymi dla dzieci 
i doroslych. 

3) wspo1fmansowanie akcji profilaktycznych opartych na 1 650,00 z1 

konkursach, zajyciach sportowych . (zakup nagrod), 

zabawach, wycieczkach objytych szkolnym programem 
profilaktycznym realizowanych przez szkoly, jak rowniez 
altematywnych form spydzania czasu wolnego bez 

na1ogow dzieci i m1odziezy. 

IV. Dzialalnosc Punktu Konsultacyjnego 6540,00 zI 

1) zatrudnienie instruktora terapii uzalemien 6240,00 zl 

2) zakup srodkow czystosci 300,00 z1 

V. Wsparci~ materialne, edukacyjne I lokalowe 

dzialalnosci nieprofesjonalnych 
. ..

orgamzacJI 

pozarz~dowych ( AA, Klub 
IAbstynenta) - zakup . 

materialow i wyposazenia. 

500 zl 

Przew I Rady 

1([" Ie, Janus: lV ki 
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Zalqcznik Nr 2 


do uchwaly Nr XXXlI.212.2021r. 

Rady Gminy Slubice z dnia 17 grudnia 2021 r. 


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII 

NA 2022 ROJ( W GMINIE SLUBICE 
I 

Narkomania stala si« stoppiowo problemem medycznym, spolecznym " 

kulturowym. Dzis postrzegana Ijest jako jednostka chorobowa 0 zlozony 

charakterze. Wedlug Swiatowej <Drganizacji Zdrowia uzaleZilienie to psychiczn 

i fizyczny stan wynikaj,!cy z interakcji mi«dzy zywym organizmem, 

substancj,! chemiczn,! do ktory¢h nalez'!: alkohol, narkotyki, nikotyna, Ie 

Charakteryzuj,!cy si« zmianami i innymi reakcjami takimi jak: koniecznos' 

przyjmowania danej substancji w sposob ci,!gly lub okresowy, w cel 

doswiadczania jej wplywu na psy;chik« lub by unikn,!c objawow towarzysz'!cyc 

brakowi substancji. W j«zyku J1lotocznym termin uzaleznienia jest stosowa 

glownie do osob , ktore naduzyJ aj,! narkotykow, alkoholu czy papierosow. 

Narkomania to stale lull> okresowe uZywanie w celach innych n z 

medyczne srodkow odurzaj,!cych lub substancji psychotropowych albo srodko 
I . 

zast«pczych, w wyniku czegQ moze powstac lub powstalo uzaleZilieni 
I 

Narkomania jest zwykle \Wnikiem wielorakiego zaZywania srod a · 
I 

uzaleZiliaj,!cego. W narkomanii" w odroznieniu od choroby alkoholowej, pro z 

uzaleznienia fizycznego oraz bsychicznego , wyst«puje takZe uzaleZilien e 

spoleczne. Problem uZywaniaJ narkotykow jest dodatkowo zlozony Pj d 

wzgl«dem prawnyin, gdyz S,! o&e nielegalne. Zatem uZywanie narkotykow jest 

nielegalne i CZ«sto ukrywane, trudno jest zatem ocenic rozmiar wyst«powania 
I 
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tego zjawiska oraz zwi'!zanych z mm niekorzystnych konsekwencji 

zdrowotnych. Bardzo trudna jest ocena rzeczywistego zasiygu zjawiska 

uZywania narkotykow przez mlodziez. Zwiykszyla siy podaz oraz rOZnorodnosc 

narkotykow na nielegalnym rynku, a tym samym ich dostypnosc. Zmienily siy 

zarowno wzory uZywania, jak i rodzaj najczysciej uZywanych sUbstancji. 

Narkotyki staly siy elementem towarzysz,!cym zabawom mlodziezy, czy 

wspomagaj,! mlodych ludzi wnauce. Mechanizm uzaleznienia od srodkow 

psychoaktywnychjest prosty, gdy dana osoba latwo za pomoc,! chemii poprawia 

sobie samopoczucie, to istnieje duze prawdopodobienstwo, ze bydzie do tego 

ponownie d,!Zyla, a to jest juz prosta droga do uzaleznienia, tym bardziej, ze 

odstawienie okreslonego srodka powoduje spadek dobrego samopoczucia, a 

niekiedy nawet depresjy. Powszechnie znana jest skala trudnosci leczenia, 

rehabilitacji i reintegracji osob uzaleZnionych w przywracaniu ich do 

normalnego Zycia. Efektywnosc leczenia osob z grupy uzaleznionych jest niska, 

natomiast ryzyko wyst,!pienia u nich szkod zdrowotnych bardzo wysokie. 

Ponadto narkomania niesie za sob,! wiele negatywnych skutkow, takich jak: 

ubostwo, bezrobocie, przestypczosc, prostytucja, przemoc, bezdomnosc, hazard, 

alkoholizm. 

Podstaw,! prawn'! dzialan zwi'!zanych z zapobieganiem narkomanii w 

Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii 

zgodnie z powyzszym aktem prawnym obowi,!zek opracowania i uchwalania 

programu przeciwdzialania narkomanii naleZy do zadan wlasnych gminy i 

wynika z art. 10 ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii. Ustawa 0 

przeciwdzialaniu narkomanii stanowi, ze przeciwdzialanie narkomanii realizuje 

siy przez odpowiednie ksztahowanie polityki spolecznej, gospodarczej, 

oswiatowo - wychowawczej i zdrowotnej, a w szczegolnosci: 

- dzialalnosc wychowawcz,!, edukacyjn,!, informacyjn,! i zapobiegawcz,!, 

-leczenie, rehabilitacjy i reintegracjy osobuzaleznionych, 

.~ 
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- ograniczanie szkod zdrowotnych. 

Program Przeciwdzialania N*komanii Gminy Slubice stanowi SplS 

dzialan byd,!cych jednoczesnie zadafiliami wlasnymi gminy w obszarze tych 

zagadnien spolecznych, ktore realizo:wane byd,! w 2022 roku. Zalozenia w/w 

programu s,! zgodne z zalozeniami Krajowego Programu Przeciwdzialania 

Narkomanii jak rowniez kontynuacj,! dzialan prowadzonych w latach 

poprzednich w Gminie Slubice. 

II Cele programu 

1) Ptofilaktyka i ograniczenie negatywnych skutkow zdrowotnych i spolecznych 

zwi,!zanych z uzywaniem substancjji psychoaktywnych przez mieszkancow 

Gminy Slubice. 

2) Podejmowanie dzialan maj,!cych na celu zapobieganie uzaleznieniom poprzez 

redukcjy dostypnosci do substancji narkotycznych, zwlaszcza przez pracy 

profilaktyczn'! w srodowisku lokalnYJ;Tl. 

3) Zainicjowanie dhlgotrwalego pro~esu edukacji spolecznej polegaj,!cego na 

systematycznym rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim 

podmiotom zainteresowanym tematem zagrozen zwi,!zanych z narkomani,! i 

uwrazliwienia na wczesne oznaki uz~leznienia oraz informowanie 0 dostypnych 

forrnach pomocy. 

4) Wypracowanie wsrod dzieci, rro.lodziezy i osob doroslych racjonalnych 

postaw wobec narkotykow i innych substancji 0 dzialaniu odurzaj,!cym poprzez 

wdrazanie i realizacjy nowoczesnych programow profilaktycznych. 

5) Wspolpraca z podmiotami dziialaj,!cymi w obszarze przeciwdzialania 

narkomanii. 


6) Organizowanie altematywnych form tworczego spydzania czasu wolnego dla 


dzieci i mlodziezy. 
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III Zadania Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 
na rok 2022. 

Zadanie I 

Zwicrkszenie dostcrpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 
uzaleznionych, zagrozonych uzaleznieniem i wspoluzaleznionych. 

1) Wspolpraca z placowkami sluzby zdrowia i osrodkami leczenia uzalemien w 

zakresie leczenia, rehabilitacji os6b uzaleznionych od narkotykow, 

wsp6luzalemionych. 

2) Wspolpraca z Policj:t, Osrodkiem Pomocy Spolecznej, Prokuratur:t, S:tdem, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

3) Organizowanie i prowadzenie stalego systemu informacji na temat 

profilaktyki i rozwi:tzywania problem ow zwi:tzanych z zaZywaniem narkotykow 

i innych substancji 0 dzialaniu odurzaj:tcym (Gminna Komisja Rozwi:tzywania 

Problemow Alkoholowych w Slubicach). 

4) Prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym poradnictwa dla rodzin oraz osob 

uzywaj:tcych srodki psychoaktywne. 

5) Organizacja i finansowanie szkolen z zakresu profilaktyki i rozwi:tzywania 

problemow zwi:tzanych z narkotykami dla nauczycieli, pracownikow pomocy 

spolecznej, czlonkow GKRPA. 

Zadanie II 

Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst~puj'l problemy narkomanii pomocy 
psychospofecznej i prawnej. 

1) Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki narkotykowej 

poprzez rozpowszeclmianie materialow infonnacyjnych (broszur, ulotek). 
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2) Szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykaj,!cych Sly Z problemem 

uzalemien i przemocy domowej. 

3) Uswiadomienie spolecznosci lokalrtej zagrozen wynikaj,!cych z narkomanii. 

4) Wsp6lpraca z Gminnym Osrodklem Pomocy Spolecznej maj,!ca na celu 

wylonienie os6b uzaleznionych oraz ~sp6Iuzaleznionych. 

Zadanie III 

Prowadzenie profilaktycznej dziala:lnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwi~tzywania problem6w narkomanii, w 
szczeg61nosci dla dzieci i mlodziery. 

1)Wsp6lpraca z plac6wkami oswiat~wymi w zakresie realizacji program6w 

profilaktycznychl dzialania w zakr~sie edukacji i profilaktyki w szkolach 

zmierzaj,!ce do uswiadomienia sktitk6w zazywania narkotyk6w i innych 

substancji psychoaktywnych skierowape do uczni6w i ich rodzic6w. 

2) Zakup material6w informacyjno-e~ukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych 

do realizacji program6w profilaktyczn~ch i profilaktyki srodowiskowej. 

3) Upowszechnianie material6w edukacyjnych dotycz'!cych tematyki 

antynarkotykowej tj. plakaty, ulotki, btoszury. 

4) Udzial w lokalnych i og6lnopolskich kampaniach edukacyjnych zwi,!zanych 

z profilaktyk,! narkotykow,! i rozwi,!zywaniem problem6w spolecznych 

zwi,!zanych z uzalemieniami. 

5) Finansowanie zakupu nagr6d i material6w informacyjno - edukacyjnych 

niezbydnych do realizacji zajyc konkurs6w, zawod6w sportowych i innych 

imprez 0 tematyce scisle powi,!zanej z problemem uzaleznien, profilaktyki oraz 

promocji zdrowego stylu zycia. 

6) Organizowanie spotkan z osoba;mi mog'!cymi dac swiadectwo swoich 

wlasnych traumatycznych przezyc zwi'!zanych z uzaleznieniem narkotykowym 
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i oraz ze znanyml postaciami cieszqcymi Sly powszechnym szacunkiem 

autorytetem, kt6rych stanowisko wobec stosowania narkotyk6w i innych 

uZywek jest wywazone i racjonalne. 

7) Wspieranie altematywnych form spydzania wolnego czasu poprzez 

organizacjy imprez 0 charakterze: rozrywkowym, integracyjnym, sportowym 

kt6rych celem jest propagowanie zdrowego trybu zycia wolnego od narkotyk6w, 

srodk6w psychoaktywnych oraz uzywek. 

8) Podnoszenie kwalifikacji czlonk6w Gminnej Komisji Rozwiqzywania 

Problem6w Alkoholowych w Slubicach poprzez udzial w konferencjach, 

szkoleniach, warsztatach. 

9) Organizacja i finansowanie spektakli - warsztat6w dla dzieci i mlodziezy 0 

tematyce antynarkotykowej i wszystkich substancjach psychoaktywnych, agresji 

r6wiesniczej, przemocy. 

Zadanie IV 

Wspolpraca z instytucjami, organizacjami pozarz~dowymi, maj~ca na celu 
realizacj-r programu oraz rozwi~zywanie problemow narkomanii. 

1) Wsp61praca z organizacjami pozarzqdowymi, instytucjami w obszarze 

przeciwdzialania narkomanii. 

2) Wspieranie edukacyjno - informacyjne, materialne podmiot6w zajmujqcych 

siy szeroko rozumianq profilaktykq przeciwdzialania narkomanii. 

3) Wsp6lpraca w realizacji Gminnego Programu z: 

• 	 Osrodkiem Pomocy Spolecznej. 

• 	 Urzydem Gminy Slubice i Radq Gminy Slubice. 

• 	 Zespolem Interdyscyplinamym. 

• 	 Dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z plac6wek oswiatowych 

dzialajqcych na terenie Gminy. 
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• 	 Niepublicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej "SANUS". 

• 	 Policj,!. 

IV Zr6dla finansowania Grbinnego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii. 

Srodki finansowe na realizacjy Gminnego Programu Przeciwdzialania 
N arkomanii byd,! pochodzily z budzetu Gminy Slubice z . wplywow 

pochodz,!cych z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaZ napojow 

alkoholowych. 

V 	]plan finansowy - 1 000,00 ,zl 

1. 	 Organizacja i finansowanie programow profilaktycznych - warsztatow 0 

tematyce antynarkotykowej i wszystkich substancjach psychoaktywnych, 

agresji rowiesniczej, ktore by,d,! realizowane w placowkach oswiatowych 

mieszcz'!cych siy na terenie gminy Slubice oraz wspieranie i finansowanie 

altematywnych form spydzani~ wolnego czasu dzieci i mlodziezy - 700,00 

zl. 

2. 	 Finansowanie zakupu, matetialow profilaktyczno - informacyjnych 0 

tematyce przeciwdzialania n;arkomani i zaZywania wszelkiego rodzaju 

srodkow psychoaktywnych - jOO,OO zJ. 

" 	 Pr 

Sia 

~. 
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