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ROZDZIAŁ I

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008- 2012 ”  został opracowany 
w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz.  1485 z  późn.  zm.),  z  której  między innymi  wynika,  że przeciwdziałanie  narkomanii 
w myśl  art.  2 powołanej na wstępie ustawy realizuje się przez odpowiednie kształtowanie 
polityki  społecznej,  gospodarczej,  oświatowo  –  wychowawczej  i  zdrowotnej, 
a w szczególności:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

    substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może  

    prowadzić do narkomanii.

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 
Przeciwdziałania  Narkomanii  opracowany  przez  Krajowe  Biuro  ds.  Przeciwdziałania 
Narkomanii,  ogłoszony  w  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów   z  dnia  27  czerwca  2006  r. 
w  sprawie  Krajowego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata  2006-2010 
(Dz. U. Nr 143 poz. 1033).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, przeciwdziałanie narkomanii należy 
do zadań własnych gminy, obejmujących:

1) zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii  pomocy 
psychospołecznej i prawnej;

3) 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,  a  także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczącyc  w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
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4) wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5) pomoc  społeczną  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 II

CHARAKTERYSTYKA  GMINY

Książ Wielkopolski -  miasto w województwie wielkopolskim, położone w środkowej 
części województwa, 60 km od Poznania, 14 km od miasta Śrem, przy drodze wojewódzkiej 
łączącej  Śrem i  Nowe Miasto.  Północną granicę  gminy stanowi rzeka Warta,  południową 
kanał Obra. 
Charakteryzuje się dużą zmiennością krajobrazu. Położona jest na obszarze Pradoliny Warty 
oraz Pojezierza Krzywińskiego.
         Gmina Książ Wlkp. administracyjnie składa się z miasta oraz wsi z 21 jednostkami 
pomocniczymi – wsi sołeckich.
Książ  Wlkp.  jest  gminą  o  charakterze  głównie  rolniczym,  większość  to  indywidualne 
gospodarstwa rolne,  dzierżawy gruntów rolnych po byłych  Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych oraz Spółdzielnie Produkcyjne .

Większość  młodzieży  z  terenu  gminy  kontynuuje  naukę  w  szkołach 
ponadgimnazjalnych  w  Śremie  Jarocinie  oraz  w  Poznaniu  –  w  jednym  z  największych 
ośrodków akademickich w Polsce.

Trendy, w tym „moda na narkotyki”  rozpowszechniane w dużych miastach poprzez 
młodzież  przenoszone  są  na  mniejsze  aglomeracje,  gdzie  społeczność  lokalna  z  braku 
dostatecznej wiedzy nie zdaje sobie sprawy z występującego problemu.

W  związku  z  powyższym  należy  podejmować  wszelkie  działania  profilaktyczne, 
by zmniejszać rozmiary szerzącego się zagrożenia.
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Diagnoza w zakresie występowania zjawiska narkomanii i problemy z nią związane 

została przeprowadzona w I kwartale 2007 roku i przedstawia się następująco:

Dane ogólne na dzień 31.03.2007 r.: 

Ogółem Kobiety Mężczyźni
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000 8564

4274 4267

Liczba ludności Gminy Książ Wlkp.

Metodami badawczymi, które zostały zastosowane w ramach diagnozy były:

- badania ankietowe wśród uczniów  klas gimnazjów na terenie gminy,

- zebranie i analiza danych statystycznych z następujących instytucji:
- Zespołu Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Śremie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Śremie,
- Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Książu Wlkp.,
- Poradni Terapii Uzależnień w Śremie,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., 
- Placówki służby zdrowia,
- Rewiru Dzielnicowych IV w Książu Wlkp.,
-    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książu Wlkp.
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ANKIETY

Przeprowadzono badanie wśród młodzieży klas Gimnazjów na terenie gminy  
Książ Wlkp.

- ilość osób objętych ankietą - 100
- ilość osób regularnie zażywających narkotyki             -     4
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Rozp oznanie  środo wiska wśród młodzie ży gim nazjaln ejna ter enie G miny Ks iąż W lkp.

Ogó lna liczba młod zieży w wieku  14- 16 latLicz ba młodzieży objętych ankiet ą 100Licz ba młodzieży zażywających 
nar kotyki 4 = 4%

na dzień 3 1.03.2007

na dzień 31.03.2007

Badania przeprowadzono na grupie 100 osobowej, stanowiącej 22,94%  ogólnej liczby 
młodzieży gimnazjalnej wynoszącej 436 osób.

Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  powyższego  wykresu  stwierdza  się,  że  zjawisko 
używania środków psychotropowych na trenie gminy nie odbiega od wyników krajowych, 
czyli ilość osób używających narkotyki wynosi 4% w stosunku do badanej populacji.

- liczba młodzieży znająca miejsca sprzedaży narkotyków – 28 = 28%

- liczba młodzieży znająca ceny narkotyków 2 = 2%
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Ogólna liczba młodzieży znająca miejsca 
sprzedaży i ceny narkotyków
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- liczba młodzieży zgłaszająca potrzebę zagospodarowania wolnego czasu – 100 = 100%

- rodzaje zajęć:

a\ zajęcia sportowe – 38 = 38%

b\ zajęcia informatyczne – 12 = 12%

c\ zajęcia plastyczne – 5 = 5%

d\ zajęcia muzyczne i taneczne – 12 = 12%

e\ inne – 33 = 33%
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Zagospodarowanie wolnego czasu
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Badana grupa wskazała na potrzebę zagospodarowania czasu wolnego poprzez organizowanie 
przez  szkołę,  Centrum  Kultury  w  Książu  Wlkp.  zajęć  sportowych  i  plastycznych, 
informatycznych, kursu nauki tańca.

- liczba osób zainteresowana zajęciami profilaktycznymi – 68 = 68%

(prelekcje, pogadanki)

osoby wytypowane przez ankietowanych do przeprowadzenia programów profilaktycznych:

- nauczyciele – 41 = 60,29%

- policja – 15 = 22,06%

- inne osoby – 12 = 17,65%
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Profilaktyka
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INSTYTUCJE
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Informacja z Rewiru Dzielnicowych IV w Książu Wlkp. 

W 2007 roku 
2007 

2006 2007

- ilość ustalonych dealerów  1  2
- liczba osób zatrzymanych  z narkotykami 2  4
- liczba popełnionych przestępstw z ustawy o narkomanii 3  4
- liczba sprawców przestępstw  narkotykowych dorosłych 3  3
- liczba nieletnich sprawców czynów karalnych 0  0

Przytoczone  dane  wskazują  na  narastanie  zjawiska  związanego  z  przestępstwami 

z tytułu łamania ustawy o narkomanii.
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Informacje zebrane z pozostałych instytucji wskazują na znikomy procent występowania 
problemów związanych z narkomanią i tak:

    Zespół  Kuratorów Sądowych poinformował,  że aktualnie  nie  występują   osoby 
z terenu gminy objęte nadzorem z powodu narkomanii, nie ma też osób, które zostały skazane 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z powodu narkomanii.

     W  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Śremie  nie  zanotowano  osób 
zgłoszonych  i  objętych  pomocą  psychologiczną  z  powodu  narkomanii,  dodatkowo  te 
informacje  znalazły  potwierdzenie  w  dokumentach  uzyskanych  z  Poradni  Terapii 
Uzależnień   w  Śremie,  jak  również  z  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Książu Wlkp. 

W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  danych  z  Punktu  Informacyjno  - 
Konsultacyjnego działającego na terenie Książa Wlkp. wynika, że ilość osób którym udziela 
się pomocy  waha się od 1 do 4.

Na  podstawie  danych  uzyskanych  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Książu  Wlkp. 
wynika, że nie ma związku pomiędzy ilością osób objętych pomocą społeczną a liczbą osób 
zażywających lub uzależnionych. 
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ROZDZIAŁ III

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  stwierdza  się,  że  „Gminny  Program 
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata  2008 –  2012”  powinien  być  ukierunkowany przede 
wszystkim na działania  profilaktyki uniwersalnej czyli  w ramach wytypowanych działań 
programu, a działania kierowane przede wszystkim do młodzieży bez względu na stopień 
ryzyka  rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym, na jakie narażone są poszczególne 
osoby.  

Działania  z  poziomu  profilaktyki  selektywnej zostaną  ukierunkowane na grupę 4 
osób.

Z  przeprowadzonej  diagnozy  jednoznacznie  wynika  potrzeba  większego 
zagospodarowania  wolnego  czasu,  prowadzenia  działań  profilaktycznych,  monitorowania 
zjawiska związanego z narkomanią.

W związku z powyższym proponowane  działania w ramach niniejszego programu są 
zgodne z postawioną powyżej tezą.
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ROZDZIAŁ IV

ZDEFINIOWANE PROBLEMY W ŚRODOWISKU

W  wyniku  przeprowadzonej  diagnozy  stwierdzono,  że  głównym  problemem  na 
administrowanym  terenie  jest  uzależnienie  od  środków  psychoaktywnych  oraz 
wzrastająca ilość osób zażywających.

Powyższe  uzależnienia  spowodowane  są  niską  świadomością  społeczeństwa 
o  skutkach  uzależnienia,  łatwym  dostępem  do  środków  psychoaktywnych  oraz 
niewystarczającym zagospodarowaniem czasu wolnego.

Po rozpoznaniu problemu stwierdzono, że przyczynami powyższych zjawisk są: 

- niewydolność rodziny, 
- niska cena narkotyków,
- nieodpowiedni monitoring,
- duża dostępność środków psychoaktywnych,
- znikoma  ilość ujawnionych osób kierujących pojazdami pod wpływem środków   
   psychoaktywnych,
- ograniczona ilość działań profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych,
- niski procent przeszkolonej kadry pedagogicznej w zakresie prowadzenia profilaktyki    
  uzależnień,
- niska świadomość wśród młodzieży i dzieci o skutkach zażywania środków  
  psychoaktywnych jak i odpowiedzialności karnej, 
- brak dostępności do bezpłatnego korzystania z placówek kulturalno-oświatowo-sportowych,
- chęć zaistnienia w grupie,
- niska aktywność organizacji pozarządowych. 

Ww. przyczyny prowadzą do powstania negatywnych skutków w postaci:

- wzrostu przestępczości związanej z uzależnieniem,
- długotrwałego i kosztownego leczenia, 
- zaniku więzi rodzinnej,
- tworzenia nieformalnych grup,
- utrwalanie negatywnych wzorców.
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ROZDZIAŁ V

CELE PROGRAMU

Analizując problemy występujące na terenie gminy należy stwierdzić,  że głównym 
celem  programu  jest  ograniczenie  ilości  osób  uzależnionych  i  zażywających  środki 
psychoaktywne.

Miernikiem powyższego celu będzie ilość osób uzależnionych i zażywających środki 
psychoaktywne w porównaniu do okresu bazowego.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez działanie w trzech płaszczyznach:

- ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych,
- podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach uzależnień,
- efektywne zagospodarowanie czasu wolnego.
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ROZDZIAŁ VI 

 
REALIZACJA  PROGRAMU  

Cel główny: 

Ograniczenie ilości osób uzależnionych 
i zażywających środki psychoaktywne

Cele szczegółowe:

I     Ograniczenie dostępności do  środków  
       psychoaktywnych.
II    Podniesienie świadomości społeczeństwa o  
       skutkach uzależnienia.
III  Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego.
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CEL  SZCZEGÓŁOWY  I
  Ograniczenie dostępności do środków 

psychoaktywnych

PROJEKT   1.1

ZMNIEJSZENIE NIEWYDOLNOŚCI RODZINY

W związku z narastającą ilością osób uzależnionych i zażywających środki psychoaktywne 
dokonano  analizy  z  której  wynika,  że  jedną  z  przyczyn  wspomnianego  problemu  jest 
niewydolność rodziny.  W celu zminimalizowania problemu należy zdiagnozować rodziny 
a następnie podjąć działania profilaktyczne.

DZIAŁANIA:

1. Przeprowadzenie działań profilaktycznych
2. Ustalenie ilości rodzin niewydolnych 
3. Sprawdzenie ilu rodzinom udzielono pomocy w celu przywrócenia wydolności     
     

Czas realizacji :

  Okresy sprawozdawcze

Wskaźniki :

Dane sprawozdawcze z instytucji: - ilość rodzin, którym udzielono pomocy
                                                        - liczba godzin                                                        
                                                        - koszty

Wykonawcy:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
- Organizacje pozarządowe, 
- dyrektorzy i pedagodzy szkolni,
- kuratorzy społeczni.
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PROJEKT  1.2

POPRAWA MONITORINGU

         Z  posiadanych  danych  wynika,  że  należy  podjąć  działania  zmierzające  do 
zmniejszenia handlu narkotykami poprzez prowadzenie odpowiednich działań .

DZIAŁANIA :

1.   Monitoring  powszechnie  uznawanych  miejsc  handlu  narkotykami  i 
natychmiastowa reakcja odpowiednich służb .
2.  Prowadzenie  systematycznych  działań  organów  powołanych  do  zwalczania 
przestępczości  narkotykowej.

Czas realizacji :

Okresy sprawozdawcze

Wskaźniki :

- dane statystyczne Policji: - liczba przeprowadzonych kontroli,
                                            - liczba interwencji, 
- wyniki badań ankietowych w porównaniu do roku ubiegłego.

Wykonawcy:

- rodzice,
- policja, 
- pedagodzy i psycholodzy szkolni.
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PROJEKT  1.3

ZREDUKOWANIE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW 
PSYCHOAKTYWNYCH

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że najczęściej pojawiającym się         na 
terenie miasta i gminy narkotykiem jest marihuana oraz amfetamina. W celu zredukowania 
możliwości dostępu do tych środków prowadzone będą  działania.

DZIAŁANIA :

1. Eliminacja źródeł sprzedaży narkotyków.

Czas realizacji :

Cały okres realizacji 

Wskaźniki :

- ilość zatrzymanych dilerów w porównaniu do okresu ubiegłego.

Wykonawcy:

- policja, 
- pedagodzy szkolni.
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CEL  SZCZEGÓŁOWY  II
   Podniesienie świadomości społeczeństwa 

o skutkach uzależnienia

PROJEKT  2.1

ZWIĘKSZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SKIEROWANE DO OSÓB 
DOROSŁYCH

      
         Z uwagi na stwierdzone przypadki niskiej świadomości społeczeństwa na temat 
skutków powstających w wyniku uzależnienia jak i zażywania środków psychoaktywnych 
należy prowadzić działania profilaktyczne w następujących kierunkach:

          
                  DZIAŁANIA  :

1. Prowadzenie  Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i  
    współuzależnionych  

Czas realizacji :
  1 x w tygodniu po 3 godziny 
  
  2.  Upowszechnienie  informacji  dot.  adresów  instytucji  i  miejsc,  gdzie  można 
skorzystać  z  bezpłatnej  pomocy  psychologicznej  w  konkretnych  sytuacjach 
życiowych 
-  informator, ulotki, lokalna prasa.

Czas realizacji :
Cały okres realizacji 

3. Organizowanie działań środowiskowych – wywiadów środowiskowych, socjalnych; 
    interwencji rodzinnych, współpracy z rodzinami w miejscu zamieszkania przez   
    pedagogów i psychologów szkolnych, psychologa zatrudnionego w świetlicach        i 
pracowników socjalnych.
 
   (W ramach współpracy z instytucjami)
Czas realizacji :
Cały okres realizacji

Wskaźniki :
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  - ilość udzielonych porad osobom z uzależnieniami,
  - ilość osób objętych opieką OPS,
  - ilość dzieci uczęszczających do świetlic,
  - ilość przeszkolonej kadry pedagogicznej,
  - ilość osób objętych leczeniem,
  - ilość godzin.

  Wykonawcy:
  - instytucje szkoleniowe, 
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.,
  - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Książu Wlkp.,
  - terapeuci, 
  - psychologowie,
  - wychowawcy świetlic.
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PROJEKT  2.2

SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA KADRY 
PEDAGOGICZNEJ

      Z  uwagi  na  ustawowy  obowiązek  prowadzenia  profilaktyki  przez  pedagogów 
szkolnych wymagane jest podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej do prowadzenia 
zajęć z zakresu uzależnień.

                                         DZIAŁANIA :

1. Dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz innych osób  zajmujących się 
prowadzeniem zajęć profilaktycznych na terenie szkół i placówek  opiekuńczo-
   wychowawczych -  doskonalących i dokształcających.

2. Organizowanie szkoleń, kursów, zwiększających kompetencje w zakresie 
    przeciwdziałania narkomanii.
Czas realizacji :
Cały okres realizacji 

   Wskaźniki :

   - ilość przeszkolonych pedagogów w porównaniu do okresu ubiegłego,
   - ilość przeprowadzonych zajęć profilaktycznych dla dorosłych i dzieci oraz       
     młodzieży w okresie bieżącym w porównaniu do okresu analogicznego,
  -  ilość godzin.

    Wykonawcy: 
    - instytucje szkoleniowe,
    - pedagogowie szkolni,
    - policja,
    - wychowawczynie świetlic.
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PROJEKT  2.3

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY I DZIECI Z ZAKRESU 
SKUTKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZWIĄZANEJ Z PROBLEMEM 

NARKOMANII

         Z uwagi na stwierdzone przypadki niskiej świadomości społeczeństwa na temat 
skutków powstających w wyniku uzależnienia jak i zażywania środków psychoaktywnych 
należy prowadzić działania profilaktyczne w następujących kierunkach:

                                     DZIAŁANIA :

1.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej, 
szkoleniowej  w  zakresie  wczesnej  profilaktyki  –  w  szczególności  dla  dzieci 
i młodzieży  (w ramach współpracy z instytucjami)

2.  Koordynowanie  debaty  młodzieżowej  przeprowadzonej  na  terenie  szkół, 
dotyczącej stanu  rzeczy, potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży odnośnie organizacji 
czasu wolnego,  poprawy sytuacji życiowej i rodzinnej i rozwijania indywidualnych 
predyspozycji –   uwzględnienie  wniosków  z  debaty  w  planowanych 
przedsięwzięciach 
    (W ramach współpracy z nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół)

3. W ramach bezpieczeństwa na drogach –  wyposażenie policji w testery oraz inne 
pomoce niezbędne do realizacji zadania 

Czas realizacji powyższych działań :
Cały okres realizacji 
   Wskaźniki :
- liczba przeprowadzonych debat, 
- liczba uczestników debat,
- ilość osób uzależnionych i zażywających środki psychoaktywne
  (porównanie  rocznych  okresów statystycznych),
- ilość ustalonych osób dokonujących przestępstw w związku z ustawą  
  o przeciwdziałaniu  narkomanii, 
- ilość osób poddanych leczeniu (porównanie okresów statystycznych),
- ilość zakupionych pomocy. 
    Wykonawcy:
   - policja,
   - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książu Wlkp.,
   - psychologowie szkolni.
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CEL  SZCZEGÓŁOWY  III
 
      Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego

PROJEKT  3.

STWORZENIE WARUNKÓW DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA 
Z PLACÓWEK KULTURALNYCH, OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH

          Brak zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jest jedną z przyczyn 
okazjonalnego  zażywania  środków  psychoaktywnych  jak  również  zwiększonej 
przestępczości.

DZIAŁANIA :

1. Prowadzenie istniejących świetlic opiekuńczo-wychowawczych – nadzór, dbałość 
o poszerzenie oferty proponowanych zajęć i usprawnienie kwalifikacji do uczestnictwa,
 finansowanie zajęć prowadzonych przy pomocy psychologa zatrudnionego
 w świetlicach.    
   

2. Organizowanie wypoczynku letniego  dla dzieci i młodzieży z rodzin   
   uzależnionych.

Czas realizacji  powyższych działań :
Cały okres realizacji 

 Wskaźniki :
   - ilość dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic,
   - ilość dzieci korzystających z wypoczynku letniego,
   - ilość dzieci korzystających z pomocy psychologa.

   Wykonawca:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

      - pedagodzy szkolni,
      - wychowawczynie świetlic.
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PROJEKT  3.2

UAKTYWNIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH

                                              DZIAŁANIA :

1. Współpraca z instytucjami kulturalno-sportowymi w celu udostępnienia bezpłatnego 
   korzystania z obiektów kulturalno-sportowych

  (w ramach współpracy z instytucjami)

2.  Podjęcie  i  rozwijanie  współpracy  z  placówkami  i  instytucjami  zajmującymi  się 
pomocą  psychologiczną, socjalną, prawna, profilaktyką, terapią na terenie Gminy
 i poza  możliwości lokalnego systemu pomocy  

   (w ramach współpracy z instytucjami)

3. Realizowanie wspólnych projektów wspierających w rozwoju dzieci i młodzież – 
 z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi tj. happening,
  akcja  plastyczna, warsztaty z różnych dziedzin, konkursy, plener, zawody sportowe,
   imprezy środowiskowe, kampanie edukacyjne  

  (w ramach współpracy z instytucjami)

Czas realizacji :
Cały okres realizacji 

 Wskaźniki :
  -  ilość imprez zorganizowanych, gdzie wstęp byłby bezpłatny w porównaniu do okresu   
     poprzedniego,
  - ilość młodzieży uczestniczącej w działaniach organizacji pozarządowych,   
     stowarzyszeniach,  klubach sportowych oraz ilość zorganizowanych przez te organizacje  
     różnego rodzaju  imprez w porównaniu do okresu ubiegłego.
  

Wykonawcy;
- instytucje kulturalno – sportowe,
- instytucje oświatowe.
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ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

1. Zgodnie z art. 182  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) środki 

na realizację „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2012” 

pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  terenie  gminy  Książ  Wlkp. 

realizowany  jest  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. oraz Szkoły.

3. Burmistrz zobowiązany jest do sporządzania raportu z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania  Narkomanii  i  przedłożenia  go  Radzie  Miejskiej  w  Książu  Wlkp. 

do 31 marca roku następnego  po roku, którego raport dotyczy.

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak
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