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Załącznik do uchwały Nr VI/27/2015 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2015 

w GMINIE SOBOLEW 
 

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Sobolewie na rok 2015 określa lokalną 

strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych  

wynikających z używania narkotyków oraz tzw. dopalaczy.  

W obszarze profilaktyki gmina Sobolew w powiecie garwolińskim należy do gmin wiodących. 

 

 Program zawiera zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii 

zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

 Zapobieganie i minimalizowanie skutków narkomanii to przede wszystkim edukacja, 

uświadamianie, wskazywanie alternatywnych sposób spędzania wolnego czasu, radzenia sobie 

z sytuacją trudną, konfliktową bez sięgania po środki odurzające, zmieniające świadomość. 

 

 Gminny Programem Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje osoby dorosłe z gminy 

Sobolew, a także młodzież uczęszczającą do  miejscowych szkół.  

 

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH 

    

 

 Problem narkomani staje się coraz bardziej powszechny. Szczególnie dotyczy on  większych 

miejscowości. W naszej gminie problem zaczyna się coraz częściej pojawiać. 

  

 Zdaniem komisji należy w dalszym ciągu prowadzić różnego rodzaju działania profilaktyczne 

wśród dzieci i młodzieży dotyczące środków odurzających. 

Narkomania definiowana jest w kategoriach choroby, a narkomani postrzegani jako ludzie 

potrzebujący leczenia i pomocy. 

W społeczeństwie nie ma przyzwolenia na używanie narkotyków, w przeciwieństwie do 

przyzwolenia na używanie innej substancji psychoaktywnej, tj. alkoholu. W wielu domach 

alkoholizowanie się jest normą zachowania, nawet w odniesieniu do niepełnoletnich. 

 

 

II. CELE PROGRAMU 

 

 Cel główny: 

 

 Celem głównym programu jest podniesienie świadomości jak najszerszej grupie 

społeczeństwa odnośnie szkodliwości zażywania narkotyków, ograniczenia zażywania a także 

minimalizowanie problemów związanych z narkotykami i dopalaczami.  
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  Cele szczegółowe: 

 

1.  Ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków i dopalaczy.  

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych. 

3. Zwiększenie działań profilaktycznych z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. 

 

 

III. ZADANIA PROGRAMU 

 

1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: 

 

1. Diagnoza zażywania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży \ankieta wśród 

młodzieży\. 

2. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką narkomanii oraz pomocą 

osobom uzależnionym /placówki odwykowe, grupy samopomocowe, stowarzyszenia/. 

3. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki 

narkomanii. 

4. Udzielanie informacji o możliwości uzyskania fachowej pomocy.  

5. Prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień, 

    zagrożeniami wynikającymi z HIV i AIDS. 

6. Udział w warsztatach profilaktycznych, kształtowanie prawidłowego systemu wartości 

oraz ćwiczenie z pomocą specjalisty umiejętności asertywnej odmowy. 

7. Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród dzieci i rodziców dzieci w wieku  

przedszkolnym “W zdrowym ciele zdrowy duch” -  Propagowanie zdrowego stylu życia.  

Kontynuacja zajęć terapeutycznych dla rodziców z tematyki uzależnień oraz niwelowania 

zachowań agresywnych. 

             

 

 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej: 

 

1. Udzielenie informacji osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad prawnych 

i psychologicznych przez wskazanie  odpowiednich placówek. 

2. Szkolenia dla rodziców - wzmocnienie roli rodziny w celu ochrony dziecka przed złymi 

trendami i złymi wpływami środowiska. 

3. Działalność jednostek pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania 

potrzeb osób uzależnionych i ich rodzin. 

4. Rozpowszechnianie literatury fachowej na temat uzależnień. 

5. Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

,,Niebieska Karta'' i ,,Niebieska Linia''. 

     

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży: 

 

1. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji bez 

substancji uzależniających. 

2. Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie 

zajęć rekreacyjno -sportowych dla dzieci i młodzieży. 
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3. Spektakle teatralne o tematyce profilaktyki uzależnień. 

 4.Prowadzenie profilaktyki antynarkotykowej wśród młodzieży podczas wyjazdów   

wakacyjnych/ dyskusje, prelekcje, projekcje filmów/. 

 5.Warsztaty terapeutyczne dla młodzieży z zakresu profilaktyki narkotykowej. 

 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

        rozwiązywaniu problemów narkomanii: 

 

1) współdziałanie z Kościołem Katolickim i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom; 

2) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

3) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie terapii i promocji zdrowia; 

4) wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami poddanymi 

leczeniu odwykowemu; 

5) współpraca z MONAREM w Głoskowie. 

 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU 

       

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  działająca przy Urzędzie 

Gminy Sobolew. 

 

 

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

1. Na realizację zadań przeznacza się środki pozyskiwane z opłat za zezwolenie na sprzedaż   

   napojów alkoholowych. 

2. Inne źródła finansowania- sponsorzy. 

 

 

VI.KOSZTORYS PLANOWANYCH ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE 

 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 

3 000 zł. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 


