UCHWAŁA Nr IV/24/2006
RADY MIEJSKIEJ w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2006r
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/ Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami/oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami/ Rada Miejska w
Książu Wlkp. uchwala :
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 1. Uchwała określa:
1) Cele programu.
2) Główne kierunki działań.
3) Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 2. Celami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest:
1) Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na terenie
gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania lub
redukcji czynników prowadzących do uzależnień.
2)Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym
i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym na temat
zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz
informowanie o dostępnych formach pomocy.
3)Wypracowania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych podstaw wobec
narkotyków.
4)Wspieranie placówek oświatowych i innych instytucji społecznych oraz pozarządowych
we wdrażaniu właściwych wzorców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia.
§ 3.Główne kierunki działań:
1)Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych.
2)Zwiększenie skuteczności i dostępności leczenia osób uzależnionych od narkotyków.
3)Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe pomocy psychologicznej
i prawnej.

4)Udzielanie pomocy osobom uzależnionym po leczeniu odwykowym.
5)Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją
i placówkami oświatowymi.
§ 4.Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniami poprzez:
1)Prowadzenie profilaktyki i rozmów motywacyjno -interwencyjnych z osobami używającymi
narkotyków, a także udzielanie porad osobom pragnącym uzyskać informacje w zakresie
wyjścia z uzależnienia.
2)Kierowanie osób uzależnionych na badania specjalistyczne a osób z orzeczeniami
o uzależnieniu do placówek odwykowych bądź leczniczo-terapeutycznych.
3)Współpracę z ośrodkami wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych- poradnia uzależnień,
policja, służba zdrowia.
2.Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii poprzez:

1)Organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych z rodzicami uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów na temat narkomanii.
2) Prowadzenie warsztatów z nauczycielami i uczniami w zakresie narkomanii.
3)Współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miejscowym
Rewirem Dzielnicowym IV Książ Wlkp.i Powiatową Komendą Policji w Śremie w zakresie analizy
wykroczeń spowodowanych używaniem narkotyków.
4)Organizowanie spotkań członków rodzin z problemem narkomanii z psychologiem,
terapeutą lub prawnikiem.
5)Wspieranie kształcenia profilaktycznego nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
poprzez:
1)Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez wspieranie imprez i akcji
propagujących zdrowy styl życia np; konkursy czytelnicze i plastyczne, przedstawienia
teatralne, spotkania wigilijne, dostęp do internetu, sal sportowych, itp.
2)Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.

3)Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form aktywnego
spędzenia czasu.
4)Współpraca ze szkołami w zakresie przekazywania nowoczesnej i profesjonalnej wiedzy
na temat profilaktyki rozwiązywania problemów narkomanii oraz działanie różnych
substancji narkotykowych.
5)Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących rozwiązywaniem
problemów społecznych związanych z uzależnieniami w tym profilaktyką narkotykową.
4.Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywania problemów narkomanii.
1)Współpraca z Kościołem Katolickim w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
2)Wspomaganie działalności organizacji sportowych i młodzieżowych w zakresie promowania
zdrowego stylu życia.
3)Wspieranie szkół we wdrażaniu właściwych wzorców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia.`
§ 5.1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Książ Wlkp.
realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek
Pomocy Społecznej Książ Wlkp.
2.Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie gminy Książ Wlkp. pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp, Przewodniczącemu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

