GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

DLA GMINY ROKIETNICA 2011 - 2013

Wprowadzenie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii definiuje narkomanię jako stałe lub
okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji
psychotropowych albo środków zastępczych w wyniku czego może powstać lub powstało
uzależnienie od nich.
Narkomania powoduje wiele negatywnych zachowań i problemów społecznych .
Zakłada się, że 3 -8 % populacji to osoby zagrożone uzależnieniem i problemami wynikającymi z
narkomanii, w tym 0,3- 0,8 % to osoby uzależnione.
Często powodem uzależnienia jest między innymi ciekawość, naśladowanie dorosłych, zaburzenia
natury osobowościowo – emocjonalnej, problemy wynikające z dojrzewania.

I.Cele programu:
1.Przeciwdziałanie problemom wynikającym z narkomanii.
2.Zapobieganie występowania narkomanii.
II. Cele szczegółowe programu:
Cel 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
Działania:
1.Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia.
2. Współpraca z centrami integracji społecznej, innymi jednostkami pomocy społecznej oraz
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów narkomanii.
Realizatorzy:
- placówki służby zdrowia
-jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe
Cel 2.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności poprzez :
Działania:
1. Problematyka zapobiegania narkomanii w programach wychowawczych jednostek
organizacyjnych systemu oświaty.
2. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat szkodliwości substancji, których
używanie może doprowadzić do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach.
3. Promocja zdrowego stylu życia - udział w kampaniach profilaktycznych, dofinansowanie
konkursów, rajdów, festynów

Realizatorzy:
-placówki oświatowe
- placówki kultury
- policja
- Ośrodek Pomocy Społecznej
Cel 3.
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii:
Działania:
1.Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problemami narkomanii
2.Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych
Cel 4 :
Udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Działania:
1.Pomoc finansowa i rzeczowa na zasadach i przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej
2.Wykorzystanie pracy socjalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i
rodzin osób uzależnionych i dążeniu do ich integrowania z środowiskiem.
Realizatorzy:
- Ośrodek Pomocy Społecznej
III Gminną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla gminy Rokietnica jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

