
Zalacznik nr 1 do uchwaty Nr XXIV/140/12 
Rady Gminy Waganiec z dnia 27.12.2012 r. 

„Gminnv Program Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2013 rok" 

jest sporz^dzony na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaianiu narkomanii 
(Dz. U. nr 179, poz. 1485 ze zmianami). 

Program przeciwdzialania narkomanii stanowi spis dzialan b^d^cych jednoczesnie zadaniami 
wlasnymi gminy w obszarze tych zagadnien spolecznych, ktore realizowane b^d^ w 2013 
roku. 

I. Wstep. 

Narkotyki - to potoczne okreslenie niektorych substancji psychotropowych. Ze wzgl^du na 
potocznosc tego slowa, roznice kulturowe, poglady poszczegolnych osob, stan prawny itp. nie 
ma jednoznacznej defmicji, ale zwykle obejmuje ona wszystkie substancje psychotropowe, 
ktore aktualnie ŝ  nielegalne. 

Dopalacze - grupa roznych substancji lub ich mieszanek o rzekomym b^dz faktycznym 
dzialaniu psychoaktywnym, nie znajduj^cych si^ na liscie substancji kontrolowanych 
przepisami ustawy o przeciwdziaianiu narkomanii. Podstawowym skiadnikiem wi^kszosci 
znanych dopalaczy ŝ  pochodne piperezyny, ktorej dzialanie podobne jest do amfetaminy. 

Narkomania - oznacza naduzywanie srodkow psychoaktywnych, potocznie - narkotykow. S4 
to substancje naturalne lub syntetyczne, ktore wprowadzone w okreslonej dawce do 
organizmu ludzkiego, oddzialuj^ na osrodkowy uklad nerwowy, powoduj^c mi^dzy innymi 
zmiany swiadomosci, percepcji, nastroju. 

Narkomania od lat stanowi problem 0 zasi^gu globalnym. Ogranicza rozwoj gospodarczy 
krajow biednych, angazuje nieproporcjonalnie duze naklady fmansowe zwi^zane z 
przeciwdziataniem narkomanii w krajach najbogatszych. Niesie za sob^ powazne ryzyko dla 
zdrowia publicznego, szczegolnie w kontekscie chorob zakaznych tj. HIV, zakazenia wirusem 
zoltaczki typu B i C, infekcji przenoszonych drog^ plciow^, gruzlicy. Konsumenci 
narkotykow charakteryzuj^ siq; wysokim ryzykiem zgonu, nieadekwatnym niejednokrotnie do 
ich wieku. 

Dopalacze - coraz bardziej powszechne wsrod uczniow, na ktore, rzadko zwracamy uwag^. 
Problem polega na tym, iz wi^kszosc substancji naduzywanych przez mlodziez jest 
calkowicie legalna i dost^pna niemal w kazdej aptece. Mlodych ludzi kusz^ szybkie efekty, 
pozwalaj^ce np. na intensywn^ nauk^. W nast^pstwie po stosowaniu dopalaczy, podobnie jak 
po zazywaniu narkotykow, dochodzi do zaburzeh psychicznych, pojawiaj^ si^ stany l^kowe, 
depresje, ktore czasami kohcz^ si^ probami samobojczymi. 

II . Cele programu. 

Glownym celem programu jest ograniczenie zazywania narkotykow i zwi^zanych z tym 
problemow. Prowadzenie dzialalnosci profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwi^zywania problemow narkomanii, wplywa na podniesienie 
swiadomosci spolecznej mieszkancow. Jednym z tych dzialan jest promowanie zdrowego 
trybu zycia. 



Cele szczegolowe programu: 

- podniesienie poziomu wiedzy spoleczenstwa przez organizowanie szkolen dla nauczycieli, 
rodzicow, dzieci i mlodziezy na temat szkodliwosci srodkow psychoaktywnych oraz 
sposobow post^powania z osobami zagrozonymi i uzaleznionymi, 
- zwi^kszenie zaangazowania spolecznosci lokalnych w zapobieganiu uzywania srodkow 
psychoaktywnych. 
- zwi^kszenie liczby realizatorow dzialan profilaktycznych przez zaangazowanie do tego celu 
lokalnych liderow przy wsparciu profesjonalistow (lekarzy, psychologow, terapeutow itp.), 

zwi^kszenie liczby i zroznicowania dost^pnych programow profilaktycznych 
uwzgl^dniaj^cych problematyk^ zapobiegania narkomanii, 
- ograniczenie dost^pnosci narkotykow, 
- wspoldzialanie odpowiednich sluzb i instytucji dla stworzenia zintegrowanego systemu 
informacji o narkotykach i narkomanii, 
- wspolpraca z instytucjami i organizacjami pozarz^dowymi zajmuj^cymi si^ zapobieganiu 
narkomanii, 
- zwiq;kszanie dost^pnosci do aktywnych form sp^dzania wolnego czasu dzieci i mlodziezy z 
dala od narkotykow i innych uzywek. 

III . Zadania Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii. 

1. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych 
i osob zagrozonych uzaleznieniem. 

Dzialania wspieraj^ce dla osob uzaleznionych od narkotykow (zwrot kosztow przejazdu do 
osrodkow uzaleznien oraz do Punktu Pomocy Rodzinie). 

2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy narkomanii, pomocy 
psychospolecznej i prawnej. 

Warsztaty dla dzieci i mlodziezy. 

Koordynowanie dzialan dotycz^cych pomocy rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy 
narkomanii, poprzez wspolprac^ z Policj^, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, 
szkolami i organizacjami pozarz^dowymi i osobami fizycznymi realizujqcymi programy 
przeciwdzialania narkomanii. 

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwi^zywania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy. 

Dofmansowanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi i mlodziezy 
z rodzin, w ktorych wyst^puje problem narkomanii. 

Organizowanie na terenie szkoi i innych placowek oswiatowo - wychowawczych programow 
oraz przestawien profilaktycznych dla dzieci i mlodziezy. 

Organizowanie szkolen dla nauczycieli i rodzicow. 

Przeprowadzanie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy zwi^zane z problemem 
narkomanii oraz wspoludzial w ogolnopolskich kampaniach medialnych dotycz^cych tej 
tematyki 

i mlodziezy w szczegolny sposob eksponuj^cy szkodliwosc narkotykow. 



Zakup i rozprowadzanie materialow informacyjno - edukacyjnych (ksi^zki, kasety, piyty 
DVD, broszury, ulotki itp.). 

Prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych na terenie Gminy. 

4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, sluz^cej 
rozwi^zywaniu problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii. 

5. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych dotkni^tym 
ubostwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych osob z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

IV. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. 

Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej i inne 
podmioty, ktorym zlecone ŝ  zadania gminnego programu przeciwdzialania narkomanii. 

V. Zrodla i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. 

Zrodiem finansowania zadan Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii ŝ  srodki 
finansowe pochodz^ce z oplat za korzystanie z zezwoleii na sprzedaz napojow alkoholowych. 

Powyzsze srodki gromadzone ŝ  w budzecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia, 
rozdzial 85153 - przeciwdzialanie narkomanii. W 2013 r. na wydatki zwi^zane z realizacja 
Gminnego Programu planuje si^ kwot^: 8.600,00 zl. 

Szczegolowo zapotrzebowanie na srodki finansowe przeznaczone na realizacja zadan 
wynikaj^cych z Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii wyodr^bnione ŝ  
w zal^czniku nr 2 do uchwaly Rady Gminy Waganiec nr XXIV/../12 z dnia 27.12.2012 roku 
Zestawienie finansowe do Gminnego programu profilaktyki i rozwi^zywania problemow 
uzaleznien na 2013 rok. 

VI. Postanowienia koncowe. 

Wojt Gminy sprawuje na biezaco nadzor nad realizacja Gminnego Programu i podejmuje 
niezb^dne dzialania zmierzaj^ce do osi^gni^cia wyznaczonych celow. 

Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna Komisja 
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i przedstawia Wojtowi i Radzie Gminy. 

Opracowal : E. Musial 


