Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 12 lutego 2015 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017
Rozdział 1
Cele Programu
§1

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwany w dalszej treści „Programem
obejmuje prowadzenie zadań własnych gminy zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności:
1/ działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
2/ leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3/ ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
2. Nadrzędnym celem Programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych
z tym problemów.
§2
Celami ogólnymi Programu są:
1/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, w szczególności przez:
a) zwiększenie efektywności profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych,
b) ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży,
c) podniesienie wiedzy mieszkańców gminy Krasnystaw na temat problemów
związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania
narkomanii,
d) zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa z zakresu problematyki
narkomanii,
e) zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych;
2/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, w szczególności przez:
a) zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych,
b) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków
psychoaktywnych,
3/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej, w szczególności przez zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa z
zakresu problematyki narkomanii;
4/ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii; w szczególności przez:
a) budowanie społecznej akceptacji dla celów i założeń Programu,
b) pozyskanie do współpracy organizacji pozarządowych;
5/ pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
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Rozdział 2
Zadania i sposoby realizacji Programu
§3
1. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, będzie realizowany w szczególności przez:
1/ organizowanie szkoleń dotyczących profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach
oświatowych na terenie Gminy Krasnystaw,
2/ podejmowanie działań promujących programy profilaktyczne,
3/ wspieranie realizacji programów, konkursów profilaktycznych w szkołach
i placówkach oświatowych.
2. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b będzie realizowany w szczególności przez:
1/ wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży,
2/ dofinansowanie letnich wyjazdów o charakterze profilaktycznym będących integralną
częścią realizowanych całorocznych programów,
3. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c będzie realizowany w szczególności przez:
1/ przekazywanie informacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz promowanie
działań profilaktycznych realizowanych w ramach Programu za pośrednictwem mediów.
4. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d będzie realizowany w szczególności przez:
1/ współpracę z Punktem Konsultacyjnym działającym na terenie miasta Krasnystaw,
2/ wspieranie poradnictwa telefonicznego w/w Punkcie.
5. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. e będzie realizowany w szczególności przez:
1/ zapoznanie przedstawicieli mediów lokalnych z założeniami Programu,
2/ szkolenie pracowników instytucji i służb społecznych oraz radnych współpracujących
z Wójtem Gminy Krasnystaw.
6. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, będzie realizowany w szczególności przez:
1/ upowszechnianie informacji o istniejących formach pomocy na terenie województwa
lubelskiego.
7. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, będzie realizowany w szczególności przez
wspieranie programów terapeutycznych dla:
1/ dzieci, młodzieży, dorosłych,
2/ osób eksperymentujących z narkotykami.
8. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 3 lit. a, będzie realizowany w szczególności przez:
1/ udzielanie fachowego poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym.
9. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a, będzie realizowany w szczególności przez:
1/ upowszechnianie treści Programu na stronach internetowych Urzędu Gminy
Krasnystaw,
2/ informowanie społeczności Gminy Krasnystaw o osiągnięciach i problemach w
realizacji Programu.
10. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b, będzie realizowany w szczególności przez:
1/ ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii.
11. Cel, o którym mowa w § 2 pkt 5, będzie realizowany w szczególności przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
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Rozdział 3
Realizatorzy Programu
§4
1.Realizatorem Programu jest Wójt Gminy Krasnystaw za pośrednictwem Referatu Oświaty
i Obsługi Interesantów.
2.W realizacji Programu mogą uczestniczyć w szczególności organizacje pozarządowe i inni
partnerzy zewnętrzni, zapraszani do współpracy przez Realizatora Programu w zależności od
celu i rodzaju zadania.
3.Wykonawcy poszczególnych zadań będą dobierani zgodnie z kompetencjami w trybie
zlecania zadań publicznych.
Rozdział 4
Źródła i zasady finansowania Programu
§5
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są
środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 - ochrona zdrowia,
rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.
3. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy.
Postanowienia końcowe
§6
1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu
i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
2. Roczny raport z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Referat Oświaty
i Obsługi Interesantów i przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy
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