„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Opoczno na 2021 rok”
I. Wstęp.
Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Akt ten stanowi, iż zadania z zakresu
przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie
narkomanii należy do zadań własnych gminy, i jest realizowane w postaci gminnych
programów przeciwdziałania narkomanii, uchwalanych corocznie przez rady gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 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 pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2021 rok” określa
lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z nadużywania narkotyków, jak również innych środków
psychoaktywnych. Działania te mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej
prowadzonych działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.
Program pozostaje w ścisłej kooperacji z „Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2021 rok” i może być
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem
i rozwiązywaniem problemów uzależnień uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie.

II. Diagnoza.
W zakresie przeciwdziałania narkomanii Gmina Opoczno prowadzi profilaktyczną
działalność informacyjną, edukacyjną i wychowawczą, skierowaną do dzieci, młodzieży i ich
rodziców oraz edukację publiczną skierowaną do przedstawicieli różnych zawodów, instytucji
i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie
umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo
zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi oraz promowanie zdrowego
stylu życia.
Z dostępnych danych uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie gminy Opoczno
działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynika, iż:
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Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej
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Liczba osób z problemem narkomanii
korzystających z pomocy
świadczonej przez Poradnię Leczenia
Uzależnień w Opocznie
Liczba podjętych działań związanych
z naruszeniem przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii przez
Straż Miejską w Opocznie
Liczba skazanych zobowiązanych do
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rehabilitacji w podmiocie leczniczym
w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej
(art. 71 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii)
Liczba rodzin, które korzystały
z pomocy materialnej MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z powodu uzależnienia od
substancji odurzających
i psychoaktywnych.
Środki finansowe wydatkowane na
pomoc rodzinom z powodu
uzależnienia od substancji
odurzających i psychoaktywnych.
Liczba zatruć środkami zastępczymi
i nowymi substancjami
psychoaktywnymi („dopalaczami”)
wśród dzieci i młodzieży.
Liczba zatruć środkami zastępczymi
i nowymi substancjami
psychoaktywnymi („dopalaczami”)
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III. Adresaci Programu.
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Opoczno, a w szczególności młodzież
szkolna, rodziny osób dotkniętych problemem narkomanii, osoby uzależnione od środków
psychoaktywnych oraz przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych
działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
Podczas planowania, a następnie realizowania działań profilaktycznych, szczególna uwaga
jest kierowana na dzieci i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na
terenie gminy Opoczno realizują zadania prewencyjne, dotyczące zapobieganiu problemom
społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy
o systemie oświaty. Programy te opiniowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, która jednocześnie wspiera placówki oświatowe w ich realizacji.

IV. Realizatorzy Programu.
Realizatorem Programu jest Burmistrz Opoczna za pośrednictwem Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Opocznie.
W realizacji Programu uczestniczą: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Leczenia Uzależnień przy SP ZOZ Szpital Powiatowy
im. Edmunda Biernackiego, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe działające na
terenie gminy Opoczno.

V. Cele i zadania Programu.
Cele i zadania programu zgodne są z kierunkami działań określonymi w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii i dostosowane są do potrzeb lokalnych.

Cel główny: profilaktyka i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz
związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych aktualnie występują na terenie gminy
Opoczno.

Cele szczegółowe: prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom, wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz
zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych.
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Cel szczegółowy

Zadanie

Wskaźnik osiągnięcia celu

Termin

I.
Zwiększanie
dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych
i osób zagrożonych
uzależnieniem.

1. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień działającą przy SP
ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
2. Udzielanie osobom uzależnionym porad i pomocy w godzinach
popołudniowych i wieczornych świadczonych w Punkcie
Konsultacyjnym.
3. Finansowanie szkoleń grup zawodowych oraz specjalistów
zajmujących się problemem uzależnień.



liczba osób

cały rok



liczba osób

cały rok



liczba przeszkolonych osób

cały rok

II.
Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy narkomanii,
pomocy
psychospołecznej
i prawnej.

1. Udzielanie mieszkańcom gminy Opoczno nieodpłatnych porad
psychologicznych, prawnych oraz terapeutycznych z zakresu
rozwiązywania problemów narkomanii.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie profilaktyki
uzależnień skierowanej do rodziców poprzez zakup i dystrybucję
materiałów edukacyjnych, zawierających profilaktyczne treści
dotyczące problematyki uzależnień od substancji
psychoaktywnych.
3. Współpraca z Zespołem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego działającym przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Opocznie.



liczba osób

cały rok



ilość materiałów

cały rok



liczba osób

cały rok

1. Prowadzenie lokalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych
w zakresie profilaktyki narkotykowej i rozwiązywania problemów
społecznych związanych z uzależnieniem, skierowanych do dzieci
i młodzieży szkolnej.
2. Wsparcie organizacji lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży
promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów oraz
alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
3. Zapewnienie właściwej opieki i zagospodarowania czasu wolnego
dzieciom uczęszczającym do Placówek Wsparcia Dziennego.
4. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki




liczba akcji
ilość materiałów

cały rok




liczba imprez
liczba uczestników

cały rok



liczba dzieci

III.
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,

cały rok
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w szczególności dla
dzieci i młodzieży

IV.
Wspomaganie działań
instytucji, organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych, służących
rozwiązywaniu
problemów
narkomanii.
V.
Pomoc społeczna
osobom uzależnionym
i rodzinom osób
uzależnionych
dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem
społecznym
i integrowanie ze
środowiskiem lokalnym
tych osób
z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu
socjalnego.




liczba palcówek oświatowych
liczba uczniów

1. Wsparcie stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze swoim statutem
zadania w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów
narkomanii, a w szczególności realizują program reintegracji
społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
poprzez prowadzenie grupy AN.




liczba wspartych organizacji
liczba osób

1. Udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej.




liczba osób/rodzin
wysokość środków
finansowych wydatkowanych
na pomoc rodzinom z powodu
uzależnienia od substancji
odurzających i
psychoaktywnych

uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej.

cały rok

cały rok

cały rok
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VI. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
1. Środki finansowe niezbędne do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii Gminy Opoczno na 2021 rok” pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
2. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem
tego roku i zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2022”.
3. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu
Gminy Opoczno na rok 2021 w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie
narkomanii.
4. Wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Programu dokonywane
będą na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmian w budżecie Gminy
Opoczno na rok 2021.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi.
2. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Opoczno na 2021 rok” sprawuje Burmistrz Opoczna za pośrednictwem Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Opocznie.
3. Rada Miejska w Opocznie otrzyma roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego
Programu w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.
4. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2021 rok” został
pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Opocznie na posiedzeniu w dniu … 2020 roku.
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