UCHWAŁA NR XV/163/16
RADY GMINY BRENNA
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 224 z późn. zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok, w brzmieniu określonym w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Załącznik do Uchwały Nr XV/163/16
Rady Gminy Brenna
z dnia 24 listopada 2016 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK
WSTĘP

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 224
z póz. zm.) umożliwia realizację działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym.
Ustawodawca wskazał za równo zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zwanego dalej Programem, jak i środki na
realizację tych działań.
Przewidziane cele, jak również działania w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na
2017 rok, tożsame są z celami ujętymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 tj.
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia
2016 r, Dz. u. Poz. 1492).
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Narkomania nie jest tylko tragedią dla ludzi uzależnionych i ich rodzin, ale również problemem
społecznym. Stąd też podejmowane są wysiłki zmierzające do zwalczania i zapobiegania narkomanii.
Narkomania jest chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udziału w ambulatoryjnych
programach leczenia bądź w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacyjnych. W niektórych przypadkach
wymagane jest odtrucie organizmu, warunkiem możliwości rozpoczęcia leczenia. Ponieważ
efektywność leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest mała na całym świecie, co za tym idzie
w Polsce również, a ryzyko wystąpienia różnego rodzaju poważnych szkód zdrowotnych znacząco
wzrasta, zasadnym jest prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód oraz programów
rehabilitacyjnych. Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest
profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.
Rozdział 2
Cele ogólne Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat związany z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
2. Ograniczenie dostępności i używania narkotyków i innych środków psychotropowych, wśród
dzieci i młodzieży oraz związanych z tym problemów społecznych.
3. Opóźnienie inicjacji narkotykowej.
4. Promocja zdrowego stylu życia.
5. Zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi .
6. Diagnoza i aktualizacja problemów związanych z zagrożeniem używania substancji
psychoaktywnych, ocena stanu i skali zjawiska i jego specyfiki środowiskowej.
7. Wdrażanie nowych programów profilaktycznych i kształcenie kadry.
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Rozdział 3
Cele szczegółowe
1. Cele szczegółowe profilaktyki w Programie dotyczą profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz
wskazującej:
1) wdrażanie programów profilaktyki adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
osób dorosłych, w tym programy profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki
chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań
ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
2) upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rozwijających kompetencje
wychowawcze oraz profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi młodzieżą;
3) poszerzanie i udoskonalanie oferty wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej, w
szczególności zalecanej. Adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i
młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem
społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i
innych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny;
4) poszerzenie i udoskonalanie oferty skierowanej do osób, grup wysoce narażonych na czynniki
ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji
psychotropowych i NSP (nowych substancji psychotropowych, tzw. dopalacze) w sposób
szkodliwy.
2. Prowadzenie szeroko rozumianej edukacji w tym kampanii społecznych, adresowanych do
różnych grup docelowych w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych.
3. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych,
pomocowych i placówkach leczenia, aktualizacja baz danych i ich udostępnianie.
4. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczących
wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, i innych środków oraz
umiejętności w podejmowaniu interwencji profilaktycznej.
5. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. Rozwijanie dostępu do leczenia
ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających,
substancji psychotropowych.
6. Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków
odurzających, substancji psychotropowych.
7. Aktywizacja społeczna
i zawodowa osób uzależnionych, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
8. Udzielania wsparcia i pomocy członkom rodzin osób z problemami uzależnienia.
9. Zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec
narkomanii mającej na celu podniesienia świadomości społeczeństwa co do zagrożeń, oraz
obalenia panujących mitów, stereotypów i społecznego przyzwolenia.
10. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i
prawnej.
11. Ewaluacja programu, wdrażanie nowoczesnych technik, metod pracy, oraz
programów
rekomendowanych.
Rozdział 4
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Zadania Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii
1. Przekazywanie do Komisariatu Policji w Skoczowie, Dzielnicowym, Sekcji Prewencji ds.
Nieletnich i Profilaktyki Komendy Powiatowej w Cieszynie powziętych informacji dotyczących:
osób, miejsc zażywania, dystrybucji, zaistnienia naruszeń prawa, zdarzeń zagrożenia zdrowia i
życia związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
2. Skierowanie wniosków do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie o
rozeznanie sytuacji w rodzinie i podjęcie stosownych działań w związku z używaniem substancji
psychoaktywnych przez osoby małoletnie.
3. W przypadku posiadania dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa skierowanie do
Komisariatu Policji lub Prokuratury Rejonowej zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa i wszczęcia postępowania w danej sprawie.
4. Przeprowadzanie rozmów motywujących zmierzających do podjęcia leczenia przez osoby, wobec
których na wnioski osób indywidualnych, GOPS, Policji, Kuratora Sądowego lub GKRPA zostało
wszczęte postępowanie o leczenie odwykowe w związku z używaniem substancji
psychoaktywnych.
5. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Cieszynie w stosunku do osób uchylających się od
podjęcia leczenia.
6. Finansowanie opłat kosztów sądowych przesłanych wniosków o sądowe zobowiązanie do leczenia
odwykowego w sprawach cywilnych.
7. Finansowanie opłat kosztów opinii psychologiczno -psychiatrycznych biegłych sądowych w
przedmiocie uzależnienia od substancji psychoaktywnych w celu zobowiązania przez Sąd
Rejonowy w Cieszynie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego.
8. Budowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w oparciu o lokalne problemy,
potrzeby i zasoby.
9. Prowadzenie szerokich oddziaływań profilaktycznych w związku z eskalacją wśród młodzieży
problemu wczesnej inicjacji alkoholowej, narkotykowej, zażywania dopalaczy, zażywania leków,
o odpowiedzialności karnej, realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym, społeczności
lokalnej. Zamieszczanie materiałów profilaktycznych i informacji na stronie internetowej Urzędu
Gminy, miesięczniku „Wieści znad Brennicy”.
10. Współpraca oraz wdrażanie innowacyjnych instrumentów umożliwiających kompleksową
realizację zadań przez: GKRPA, GOPS, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
11. Współpraca z Ośrodkami Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży, Ośrodkami Leczenia
Uzależnienia, Punktem Konsultacyjnym ds. narkomanii dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego
oraz innymi ośrodkami, instytucjami. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych.
12. Zakup programów i materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
13. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie - Sekcją Prewencji ds. Nieletnich i
Profilaktyki, Komisariatem Policji w Skoczowie, Krajowym Biurem ds. Narkomanii, Ośrodkami
Wychowania i Resocjalizacji, Poradniami i Ośrodkami Leczenia Uzależnienia, Ośrodkiem
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej i innymi podmiotami w zakresie
realizacji powyższych zadań.
14. Prowadzenie działań informacyjno profilaktycznych dotyczących problemów HIV, HBW, HCV i
innych chorób związanych z narkomanią.
15. Współpraca z Krajowym Centrum ds. AIDS.
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16. Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach.
17. Dofinansowanie działań pozalekcyjnych profilaktyczno-rekreacyjno-sportowych dla dzieci i
młodzieży realizowanych przez wskazane w programie jednostki oświatowe (podział środków
według ilości uczni). Realizacja zadania przez placówki oświatowe.
18. Dofinansowanie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację imprez
rekreacyjno-sportowych lub pozaszkolnej pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie gminy w oparciu
o opracowane programy. Realizacja zadania przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy
Brenna.
19. Sfinansowanie i realizacja dodatkowych zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania
narkomanii.
Rozdział 5
Preliminarz gminnego program przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich
rodzin po przez:
1) prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji prawnych w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym;
2) współpracę z instytucjami, ośrodkami, poradniami leczenia z uzależnienia od narkotyków i
innych środków.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży,
nauczycieli, rodziców, służby zdrowia, GOPS, członków G.K.R.P.A. po przez działania:
1) zakup programów edukacyjnych i materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
narkomanii dzieci i młodzieży. Prowadzenie działań informacyjno profilaktycznych z zakresu
HIV, HBW, HCV, AIDS - zakup materiałów, uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach.
Kwota łącznie wynosi: 4.000 zł
2) edukację publiczną, organizację szkoleń oraz warsztatów dla rodziców i grup zawodowych
stykających się z narkomanią. Kwota łącznie wynosi: 2.000 zł
3) współorganizację działań pozalekcyjnych profilaktyczno-rekreacyjno-sportowych dla dzieci i
młodzieży realizowanych przez placówki oświatowe. Kwota łącznie wynosi: 14.000,00 zł
3. Współorganizacja imprez rekreacyjno sportowych i pozaszkolnej pracy z dziećmi oraz młodzieżą,
organizowanych na terenie Gminy, których celem jest profilaktyka przeciwdziałania używania
substancji psychoaktywnych, promocja zdrowego stylu życia w oparciu o opracowane programy
przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna kwota: 10.000 zł.
Kwota łączna na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
wynosi: 30.000 zł.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok jest Urząd Gminy w
Brennej, poza zadaniami określonymi w programie: rozdział 5 ppkt 3, którego realizację powierza się
placówkom oświatowym Gminy Brenna oraz w rozdziale 5 pkt 3, którego realizację powierza się
Ośrodkowi Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.
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