UCHWAŁA NR XIV/88/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 19 grudnia 2019 r.
ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023 dla Gminy JedlinaZdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019,
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 , ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu
narkomanii ( Dz. U. z 2019 r. poz.852 z późn.zm. ) Rada Miasta w Jedlinie-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023 stanowiący załącznik
do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miasta
Maja Drapich
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/88/19
Z dnia 19 grudnia 2019 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2023

Rozdział I
Wstęp
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852 z późn. zm. ). Program ma na
celu zdiagnozowanie problemu narkomanii, nakreślenie kierunków przeciwdziałania narkomanii,
zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu
nowych.
Diagnoza
Zaobserwowane problemy związane z narkomanią na podstawie informacji Ośrodka Pomocy
Społecznej i przeprowadzonej w roku 2019 Diagnozy lokalnych problemów społecznych w naszym
mieście to:
1. Szkody zdrowotne u osób narkotyzujących się (choroby somatyczne, postępująca degradacja
psychofizyczna, zaburzenia w rozwoju psychicznym i społecznym).
2. Szkody zdrowotne, psychiczne, moralne i materialne u członków rodzin osób uzależnionych
(rozbicia rodzin, przemoc, demoralizacja nieletnich, znęcanie moralne i fizyczne).
3. Dezorganizacja środowiska pracy i straty ekonomiczne (wypadki w pracy, absencja, obniżenie
sprawności produkcyjnej).
4. Naruszenie prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem narkotyków,
przestępczość osób uzależnionych, wykroczenia w miejscach publicznych..
5. Naruszenie prawa w związku z wprowadzeniem do obrotu środków odurzających.

Organy władzy i administracji państwowej i samorządowej obowiązane są do podejmowania działań
zmierzających do ograniczenia używania narkotyków i inicjowania i wspierania przedsięwzięć
mających na celu przeciwdziałania obrotowi, wytwarzaniu i posiadaniu substancji, których używanie
może prowadzić do narkomanii.
Prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Rozdział II
Zadania do realizacji w latach 2020-2023
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1. Utrzymanie i systematyczne zwiększanie godzin pracy specjalistów punktu interwencji kryzysowej
wszechstronnie wspomagającego osoby i rodziny z problemem uzależnień, w tym narkomanii,
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy, oraz stworzenie sieci
informacji o jego działaniu.
2. Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemem narkotykowym:
- Prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii,
- Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zajmujących się narkomanią i przemocą
domową,
- Organizacja szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych np., pedagogów szkolnych stykających się
z problemem narkomanii, dopalaczy i przemocy domowej,
- Popieranie i udział w ogólnopolskich i lokalnych inicjatywach przeciwdziałania przemocy i
współpraca różnych instytucji w tej dziedzinie,
- Zbieranie i udzielanie informacji na temat dostępu do wszechstronnej pomocy dla osób
uzależnionych i ofiar przemocy,
- Współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w udzielaniu bezpośredniej pomocy finansowej
rodzinom z problemem narkomanii.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci w programach pozalekcyjnych, diagnoza
czynników ryzyka i czynników chroniących :
- Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców,
- Prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
- Finansowanie i organizowanie konkursów i imprez kulturalnych i sportowych w palcówkach
oświatowych związanych tematycznie z uzależnieniami,
- Wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki uzależnień pedagogów szkolnych i wychowawców
klas,
- Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania
narkomanii,
- Prowadzenie zajęć edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka
w rejonach zagrożonych patologią społeczną,
- Włączenie do działań organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych i wszystkich instytucji
mogących pomóc w prowadzeniu skutecznych działań prewencyjnych i pomocowych wśród dzieci i
młodzieży,
- Udostępnienie materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury) i prasy specjalistycznej.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, pomagającej w
przeciwdziałaniu narkomani:
- Pomoc w działalności szkoleniowej prowadzonej w wybranych środowiskach,
- Realizacja nowych programów profilaktycznych i szkolenie ich realizatorów,
- Współpraca w prowadzeniu i dofinansowanie programów przeciwdziałania narkomanii,
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- Współdziałanie ze wszystkimi instytucjami, które chcą i mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów
narkotykowych pojawiających się na terenie naszego miasta,
- Współdziałanie z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i ochronę zdrowia,
współuczestniczącymi w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z narkomanią.
5. Działania na rzecz pomocy społecznej, ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego osób
uzależnionych i ich rodzin, integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym:
- inicjowanie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy psychospołecznej,
prawnej i reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym
- świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom przez OPS
Rozdział III
1. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
a) Zespół szkolno - przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju
b) Ośrodek Pomocy Społecznej
c) Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
d) Komisariat Policji w Głuszycy
e) Zakłady Opieki –Zdrowotnej działające na terenie gminy Jedlina-Zdrój
2. Koordynatorem programu jest Centrum Kultury w Jedlinie- Zdroju.
3. Finansowanie programu odbywa się ze środków Gminy Jedlina-Zdrój i pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także w przypadku niektórych zadań
wpisanych ustawowo w zadania jednostek np. ustawą Prawo oświatowe czy Ustawą o pomocy
społecznej z budżetów danych jednostek.
4. Koordynację i realizację programu powierza się Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, który jest
odpowiedzialny finansowo i merytorycznie za realizację niniejszego programu.
5. Środki finansowe na realizację programu Gmina przekaże koordynatorowi i ujęte będą w planie
finansowym Centrum Kultury.
5. Pełnomocnik Burmistrza na podstawie informacji o realizacji programu sporządzonym przez
koordynatora w terminie do 31-go stycznia każdego roku przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z
wykonania Programu.
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Uzasadnienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, Narodowym Programem
Zdrowia na lata 2016-2020, ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do
podejmowania działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych, w tym NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych).
Powyższe działania realizowane są w Gminie Jedlina-Zdrój w oparciu o program profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowany program przeciwdziałania narkomanii,
zwany dalej Programem.
Istotą przedmiotowego Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których patomechanizm jest
podobny niezależnie od substancji czy czynności, która wywołuje uzależnienie. Charakter
podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu uzależnień dlatego wiele
wspólnych działań przewiduje się w realizacji z programem profilaktyki z zakresu problemów
alkoholowych. Uzależnienia często występują równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone
konsekwencje, integracja w/w programów pozwoli efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w
ramach obu obszarów. Program opracowany został na lata 2020-2023.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, Narodowym Programem Zdrowia na
lata 2016-2020, ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - organy
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań
mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, w tym NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych). Powyższe działania realizowane są
w Gminie Jedlina-Zdrój w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
podejmowany program przeciwdziałania narkomanii, zwany dalej Programem.
Istotą przedmiotowego Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których patomechanizm jest
podobny niezależnie od substancji czy czynności, która wywołuje uzależnienie. Charakter podejmowanych
działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu uzależnień dlatego wiele wspólnych działań
przewiduje się w realizacji z programem profilaktyki z zakresu problemów alkoholowych. Uzależnienia
często występują równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone konsekwencje, integracja w/w
programów pozwoli efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach obu obszarów. Program
opracowany został na lata 2020-2023.
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