
RADA GMINY
BEDLNO UCHWALA NR

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 29 grudnia 20] 1 r.

w sprawie przyj^cia Programu Przeciwdziaiania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1593; z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 3 62 poz. 1568; z2004rNr 302
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z2006rNr 37 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337;z2007rNr48poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z2008r Nr 180 poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2030 r. Nr 28, poz.142 I 146,
Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr
217, poz. 1281 ) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o przeciwdzialaniu narkomanii (tekst
jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 179, poz.1485; z 2006r Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007r Nr
7 poz. 48, Nr 82 poz. 558; z 2009 rNr 3 8 poz.97, Nr 63 poz. 520, Nr 92 poz. 753, Nr 98 poz. 8J ,Nr
92, poz. 753; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228 poz. 1486, z 2011
r. Nr 63 poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117 poz. 678 ) Rada Gminy Bedlno, uchwala co nastejnije:

§ 1. Przyjmuje si? Program Przeciwdzialaniu Narkomanii w Gminie Bedlno na 2012 r,
w brzmieniu stanowia^cym zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwary powierza si? Wqjtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczqcy Rady Gminy Bedlno
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RADA GM1NY
BEDLNO ZalacznikdoUchwaly UN \y Gminy Bedlno z dnia

Q

Program Przeciwdzialania Narkomanii
w Gminie Bedlno na 2012 rok

Zadania z zakresu przeciwdzialania narkomanii realizowane sq. zgodnie z ustawa^
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. nr 179 poz. 1485 ze

zm.).
Podstaw^ dzialan w zakresie przeciwdzialania narkomanii stanowi Krajowy Program
Przeciwdzialania narkomanii.
Realizatorem programu jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Bedlnie.
Art. 2.1. okresla, ze: " Przeciwdzialanie narkomanii realizuje si? przez odpowiednie
ksztaltowanie polityki spolecznej, gospodarczej, oswiatowo-wychowawczej
i zdrowotnej, a w szczegolnosci:
1) dzialalnosc wychowawcza^ edukacyjna^ informacyjna_i zapobiegawczaj
2) leczenie, rehabilitacj^ i integracje_ osob uzaleznionych,
3) ograniczenie szkod zdrowotnych i spolecznych".
Art. 10.1. okresla, ze:" Przeciwdzialanie narkomanii nalezy do zadan wlasnych
gminy, obejmujq.cych":

1. zwi^kszenie dost(?pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych i osob zagrozonych uzaleznieniem,

2. udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq. problemy narkomanii, pomocy
psychospolecznej i prawnej,

3. prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiazywania problemow narkomanii,
w szczegolnosci dla dzieci i miodziezy, w tym prowadzenie zaj^c sportowo-
rekreacyjnych dla uczniow, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci
uczestniczq,cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych
i socjoterapcutycznych,

4. wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarzajdowych i osob
fizycznych, sluza^cych rozwia^zywaniu problemow narkomanii,

5. pomoc spolecznq, osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych
dotkni^tych ubostwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze
srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.

Glownym i podstawowym celem programu jest zmniejszenie rozmiarow istnieja^cych
juz problemow zwiajzanych ze zjawiskiem narkomanii, podniesienie swiadomosci
spolecznosci Gminy Bedlno oraz budowanie wsparcia dla dzialan na rzecz zdrowia
publicznego.
Jednym z warunkow powodzenia realizacji zadan okreslonych w niniejszym
pTOgramie jest mi^dzy innymi stworzenie wspolnego frontu dzialan przez gmin^,
szkory, PolicJ£, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, inne instytucje rza^dowe oraz
organizacje pozarza^dowe przy czynnym wsparciu spoleczeristwa Gminy Bedlno.





Zadania do realizacji

Zadanie 1.
zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych i osob zagrozonych uzaleznieniem,

1. szkolenie pracownikow punktow konsultacyjnego w zakresie problematyki
narkomanii,

2. rozwijanie i wdrazanie dziaian samopomocowych dla osob uzaleznionych
i zagrozonych uzaleznieniem oraz cztonkom ich rodzin,

3. minimalizacja szkod zwiazanych z uzywaniem srodkow odurzaja_cych, tj.
przeciwdziatanie zakazeniom HIV i wirusowemu zapaleniu watroby typu B i C

Zadanie 2.
udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puja^ problemy narkomanii, pomocy
psychospolecznej i prawnej,

1. szkolenie pracownikow dotycza_ce problematyki narkomanii,
2. udost^pnienie informacji o mozliwosciach korzystania z profesjonalnej pomocy

psychologicznej i prawnej (opracowanie wlasnych i zakup zewn^trznych
ulotek, plakatow, powi^kszenie pozycji ksiazkowych w bibliotece punktu
konsultacyjnego i w bibliotekach przyszkolnych),

3. stworzenie atrakcyjnych alternatyw, zaangazowanie dzieci i mlodziezy
w dzialalnosc spoleczna^. sportowa_i artystyczna^

4. pomoc informacyjna dla rodzin z problemem narkomanii, motywowanie do
leczenia,

Zadanie 3,
prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwi^zywania problemow narkomanii, w szczegolnosci
dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie zajgc sportowo-rekreacyjnych dla
uczniow, a takze dzialan na rzecz doz^viania dzieci uczestnicz^cych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

1. upowszechnia niaterialow edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej -
plakaty, ulotki, inforniatory, filmy i ksiajzki,

2. organizowanie spotkan, szkoleh, prelekcji dotycza_cych profilaktyki
i rozwiazywania problemow zwiazanych z narkomania_ we wszystkich szkolach
na terenie gminy Bedlno,

3. wspieranie i finansowanie programow i przedsi^wziec profilaktycznych
prowadzonych przez dzialajajse w szkolach sekcji i kolka zainteresowan oraz
udzial w dofinansowaniu lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych do
dzieci, mlodziezy i rodzicow .

4. promowanie zdrowego stylu zycia wolnego od narkotykow i innych uzywek
oraz roznych form aktywnego sp^dzania wolnego czasu poprzez;





- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci, mlodziezy i doroslych,
- organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy,
wycieczki. festyny, biwaki, itp.s

5. realizowanie elementow profilaktyki podczas festynow, imprez
organizowanych z okazji Dnia Dziecka, JVfie^dzynarodowych Dni Zapobiegania
Narkomanii i podobnych spotkan. j

6. udziat w lokalnych i ogolnopolskich kampaniach edukacyjnych zwiazanych
z profilaktykq. narkotykowa_ i rozwi^zywaniem problemow spolecznych
zwiazanych z uzaleznieniami,

Zadanie 4.
wspomaganie dzialalnosci instytucji, organizacji pozarza_dowych i osob
fizycznych, sJuz^cych rozwiazywaniu problemow narkomaniij

1. wspolpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami
zajmuja^cymi si? profilaktyka_ i rozwiazywaniem problemow narkomanii,

2. wspieranie wszelkich inicjatyw spolecznych w zakresie przeciwdzialania
narkomanii, ! ;

3. wspieranie realizacji niekto'rych zadan gminnego programu organizacjom
pozarzajdowym, stosownie do ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i woiontariacie,

Zadanie 5,
pomoc spoleczn^ osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych
dotkni^tych ubostwem i wykluczeniem spotecznym i integrowanie ze
srodowiskiem lokalnym tych osob z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu
socjalnego.

1. Swiadczenie pomocy spolecznej osobom uzaleznionym i rodzinom osob
uzaleznionych dotknietych ubostwem i wykluczeniem spolecznym przez
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Bedlnie w mysl przepisow ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o potaocy spolecznej ( tj. Dz. U. z 2008 r Nr 115 poz.
728) ;

2. Pomoc osobom uzaleznionym od narkotykow i ich rodzinom poprzez:
- udzielanie informacji o placowkach swiadczajcych pomoc w zakresie leczenia
i rehabilitacji osob dotknietych narkomaniaj
- motywowanie do podj^cia leczenia.

Srodki na realizacj? Programu pochodza_ z dochodu gminy uzyskanego z oplat za
zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub IS2 ustawy o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002r. nr 147 poz. 1231).





VI. BUDZET NA2012ROK

dotyczy realizacji GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII
na terenie gminy Bedlno.

ROZDZ. 851 53 „ Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii "
Dochody: 20.000 zl.

Wydatki: 20.000 zt.

Kwot^ 20.000 zl proponujemy wydatkowac nast^puj^co:

Wydatki
1

2

3

4
5

Pomoc materialna i nie mater ialna dla rodzin zagrozonych i
dotknie_tych narkomaniq,

Materialy i wyposazenie:
- zakup matenalow do realizacji programow profilaktycznych

w szkolach na terenie gminy Bedlno,
Uslugi niematerialne:
- szkolenia,
Delegacje,
Koszty zwia^zane z organizacjq. wolnego czasu dla dzieci

i mlodziezy w ramach profilaktyki uzaleznien, w tym:
- koszty materiaiow pomocniczych, np.: kredki, farby, bloki

rysunkowe, plastelina, itp,
- nagrody za udzial w konkursach,
- poczestunki lub posilki w ramach imprezy, np.: slodycze,

herbata, kawa, kanapki, posilek w trakcie wycieczki, itp.
- koszt orgaiiizacji imprez, m.in. spektakle, teleturnieje, itp.

6.000 zl

5.300 zl.

500 zl

200 zl

8.000 zi

PrzewodnJczacVKad^ Giiiihy




