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Rady Miejskiej w Opocznie
z dn.30 listopada 2009r.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
dla Gminy Opoczno na 2010 rok

Postanowienia ogólne:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku lat na terenie Gminy
Opoczno. Określa on lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu. Program
stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy, w myśl art.
41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007r. Nr 70 poz. 473 z póź. zm.).
Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami
Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjętego na lata 2006 – 2010, rekomendacjami oraz zasadami finansowania
gminnych programów.

Strategia Gminnego Programu Profilaktyki
Problemów Alkoholowych w 2010 roku:

i

Rozwiązywania

1. Rozszerzenie zakresu współpracy z Policją, Zespołem Kuratorskim Sądu
Rejonowego w Opocznie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami służby
zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi placówkami opiekuńczo –
wychowawczymi w sprawach wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.
2. Kształtowanie wizerunku bezpiecznej gminy poprzez aktywną współpracę
z policją ze szczególnym ukierunkowaniem na szybkie reagowanie w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów i zapobieganie
powstawaniu nowych związanych z używaniem alkoholu i środków
psychoaktywnych.
4. Wspieranie działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, wdrażanie
profilaktycznych programów informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do
dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Cele operacyjne:
1. Modelowanie zdrowego stylu życia poprzez wprowadzanie do szkół
profesjonalnych programów profilaktycznych.
2. Stwarzanie alternatywnych, ciekawszych możliwości spędzania czasu wolnego
przez młodzież szkolną m.in. poprzez zachęcanie do udziału w pozalekcyjnych
zajęciach sportowych (wynajem sal gimnastycznych) czy organizowanie imprez
sportowych na terenie gminy.
3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii
i metod rozwiązywania problemów alkoholowych – współpraca z punktem
konsultacyjnym, placówkami służby zdrowia gdzie osoby uzależnione
i współuzależnione mogą uzyskać profesjonalną pomoc.

4. Szkolenie jak największej liczby nauczycieli i wychowawców jak również całych
rad pedagogicznych do profesjonalnej i efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.
5. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych poprzez
uświadamianie jakie szkody wiążą się z używaniem alkoholu.
6. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji Opoczna w sytuacjach
związanych z alkoholem i narkotykami – podejmowanie działań edukacyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych
i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18
roku życia.
7. Zmniejszenie szkód związanych z dysfunkcją rodzin z problemem alkoholowym
- objęcie profesjonalną opieką jak największej liczby dzieci i młodzieży.

Przewidywane efekty:
1. Nauczyciele:
-

potrafią organizować zajęcia o charakterze profilaktycznym zgodnie
z założeniami szkoły humanistycznej,
znają techniki integracji grupy klasowej i metody pracy zmierzające do
rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;

2. Młodzież:
-

wyposażona jest w podstawowe umiejętności życiowe pozwalające zapobiegać
podejmowaniu zachowań ryzykownych,
wykształtowane są zachowania asertywne;

3. Rodzice:
-

-

wyposażeni są w podstawową wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju
dziecka, potrzeb psychicznych dziecka, warunków ich zaspokajania, umiejętności
prawidłowej komunikacji z dziećmi i wyznaczania granic,
znają instytucje, które mają im pomóc w procesie wychowania dziecka.

Wszystkie w/w działania zmierzają do zintegrowania środowisk społeczności
lokalnej.

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Źródłem
finansowania
zadań
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są zgodnie z art. 182 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe
budżetu gminy pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zasady
finansowania poszczególnych zadań określają Rekomendacje Państwowej Agencji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2010 roku w Opocznie.
Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Zadanie to będzie realizowane poprzez następujące działania:
1. Wspieranie działalności punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych
problemem alkoholowym, narkomanii a także osób współuzależnionych.
2. Współpracę z placówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od napojów alkoholowych w zakresie – udzielania
porad indywidualnych i prowadzenie zajęć terapeutycznych lecznictwa
odwykowego wykraczających poza zakres kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
3. Kierowanie osób realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia (terapeuci, grupy
zawodowe profesjonalnie zajmujące się problematyką alkoholową,
nauczyciele, pedagodzy, policjanci) jak również udział w konferencjach,
sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem
kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin oraz
tworzących i realizujących profesjonalne programy profilaktyczne.
4. Prowadzenie zajęć wykraczających poza zakres podstawowego programu
terapeutycznego lub zajęć w programie after care (po terapii).
5. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.
Osiągnięcie celu badane będzie przy pomocy następujących nośników/wskaźników:
a) dostępność specjalnej pomocy, określana m.in. liczbą, które skorzystały
z oferowanej pomocy – wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa
w Zadaniu I ptk 1;
b) efektywność terapii odwykowej, określany min. liczbą pacjentów, którzy po
ukończeniu terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok – wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w Zadaniu I pkt 2, 4 i 5;
c) liczba przeszkolonych pracowników w zakresie lecznictwa odwykowego wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w Zadaniu I pkt 3;
d) liczba pacjentów zgłaszających się do placówek lecznictwa odwykowego –
wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w Zadaniu I pkt 4;

Zadanie II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
Zadanie to będzie realizowane poprzez następujące działania:
1. Wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz
socjoterapeutycznych.
2. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
3. Dofinansowanie zadań zleconych przez Gminę w zakresie pomocy rodzinom
z problemem alkoholowym oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4. Współpracę - w zakresie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy z Policją, Zespołem Kuratorskim Sądu Rejonowego w Opocznie, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami,
organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi realizującymi
programy przeciwdziałania przemocy domowej.
5. Zakup materiałów informacyjnych – edukacja publiczna w postaci ulotek,
broszur, poradników o tematyce zjawisk patologii społecznych i możliwości
uzyskania pomocy.
Osiągnięcie celu badane będzie przy pomocy następujących nośników/wskaźników:
a) dostępność specjalnej pomocy dla członków rodzin z problemem
alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie – wskaźnik osiągnięcia celu,
o którym mowa w Zadaniu II pkt 1, 2, 3 i 4;
b) liczba osób z rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy
korzystająca z różnych form pomocy - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym
mowa w Zadaniu II pkt 1, 2,3 i 4.

Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Zadanie to będzie realizowane poprzez następujące działania:
1. Wspieranie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i ich
rodziców oraz innych osób dorosłych profesjonalnych programów
profilaktycznych odpowiadających standardom wyznaczonym przez

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

technologie profilaktyczne – „ Trzeci elementarz, czyli program siedmiu
kroków”, „ Spójrz inaczej”, „ Zanim spróbujesz” itp..
Wspieranie i organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin
patologicznych.
Wspieranie sportowych zajęć pozalekcyjnych, m.in. Halowy Turniej Piłki
Nożnej pod hasłem „ Alkohol, Narkotyki – NIE!!! Dziękuję”, XXVI I
Ogólnopolski Bieg Trzeźwości, V Rowerowy Rajd Rodzinny, – mających na
celu promocję „ Zdrowego Stylu Życia”.
Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Realizację działań o charakterze edukacyjnym - przeznaczonych dla rodziców.
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu - skierowany do dzieci
i młodzieży realizującej obowiązek szkolny. Tworzenie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
Wspieranie szkoleń, kursów specjalistycznych zakresie pracy profilaktyczno –
interwencyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności
prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych przez nauczycieli,
pedagogów, psychologów oraz funkcjonariuszy policji np. w ramach godziny
wychowawczej.
Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii min. działań edukacyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu poniżej 18
roku życia.
Tworzenie sieci punktów z informacjami o ofercie pomocy na terenie gminy
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i związanych
z zażywaniem środków odurzających, m.in. tablice informacyjne w Ośrodku
Pomocy Społecznej, ośrodkach zdrowia, Komendzie Powiatowej Policji,
parafiach, siedzibach organizacji pozarządowych, poradni psychologiczno –
pedagogicznej, poradni terapii uzależnień, świetlicach socjoteraputycznych
i opiekuńczo – wychowawczych, itp.

Osiągnięcie celu badane będzie przy pomocy następujących nośników/wskaźników:
a) liczba podmiotów prowadzących programy i przedsięwzięcia profilaktyczne
oraz działania informacyjne, edukacyjne i środowiskowe – wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w Zadaniu III pkt 1, 2, 3, 4, 5,6 i 7;
b) liczba osób uczestniczących w programach i przedsięwzięciach
profilaktycznych,
działaniach
informacyjnych,
edukacyjnych
i środowiskowych - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w Zadaniu III
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8;

Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zadanie to będzie realizowane poprzez następujące działania:
1. Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które
realizują zgodnie ze swoim statutem szczegółowe zadania w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
2. Współpraca i wsparcie działalności stowarzyszeń/klubów abstynenckich.
3. Współpracę i wsparcie Centrum Integracji Społecznej w Opocznie
działającego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji osób uzależnionych od alkoholu.
4. Budowanie systemu współpracy.
5. Współpraca merytoryczna.
6. Wymiana informacji.
7. Promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Osiągnięcie celu badane będzie przy pomocy następujących nośników/wskaźników:
a) ilość podmiotów wspartych finansowo i rzeczowo przy realizacji zadań –
wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w Zadaniu IV pkt 1, 2 i 3;
b) liczba osób uczestniczących w działaniach mających na celu reintegrację
społeczną i zawodową – wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa
w Zadaniu IV pkt. 3;
c) liczba podmiotów współpracujących w ramach Programu – wskaźnik
osiągnięcia celu , o którym mowa w Zadaniu IV pkt. 4, 5 i 6.

Zadanie V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub
nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów
alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem
jako oskarżyciel publiczny, czyli występować z aktem oskarżenia bezpośrednio do
sądu z pominięciem prokuratora. Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na
podstawie przepisów o postępowaniu karnym.
Każdy, kto poweźmie wiadomość o naruszenie art. 131 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może zawiadomić o tym fakcie
Komisję, która analizuje powyższe informacje – przeprowadzenie postępowania

dowodowego należy do kompetencji policji – i zgłasza je Burmistrzowi Opoczna
wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

Zadanie VI
Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie Gminy
Opoczno.
1. Weryfikacja zasad określających ilość punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, miejsca i obiekty na terenie lub w pobliżu których zakazana
będzie sprzedaż, podawanie, spożywanie oraz wnoszenie napojów
alkoholowych.
2. Organizowanie spotkań szkoleniowych ze sprzedawcami i właścicielami
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w sprawie konsekwentnego
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz prawa miejscowego, w tym przestrzegania zakazu
spożywania napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.
3. Weryfikacja zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzedaży napojów
alkoholowych ze wskazaniem instytucji i osób upoważnionych do prowadzenia
w/w kontroli.

Postanowienia końcowe.
Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Akoholowych.
1. Współpraca z właściwymi komórkami Policji w celu diagnozowania oraz
zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy rodzinie.
2. Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym.
3. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
4. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady
Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia
wystawionego przez burmistrza miasta, art. 18 ust. 8 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego .
7. Kierowanie osób nadużywających alkoholu, na specjalistyczne badania
wykonywane przez lekarzy biegłych.
8. Inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin
alkoholowych.

9. Udział w szkoleniach dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Zasady wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Dla Przewodniczącej Komisji ustala się za każde posiedzenie komisji
wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia, natomiast za
udział w posiedzeniu podkomisji 10% minimalnego wynagrodzenia, wypłacane
jak w pkt 3 z tym, że listę obecności potwierdza również sekretarz komisji.
2. Dla Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80% minimalnego
wynagrodzenia.
3. Dla członków Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia za każde odbyte posiedzenie komisji lub podkomisji. Przez
wynagrodzenie o którym mowa wyżej rozumie się minimalne wynagrodzenie za
prace ustalone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.10.2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie wyliczone
w oparciu o listę obecności potwierdzoną przez Przewodniczącego Komisji
wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie do dnia 10 następnego miesiąca
kalendarzowego.
4. Do podróży służbowych członków Komisji stosuje się przepisy Rozporządzenia
MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków
ustalenia
należności
przysługujących
pracownikowi
zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju.
Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest Burmistrz Opoczna za pośrednictwem Wydziału Spraw
Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Opocznie poprzez:
1. zlecenia zadań podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w drodze ogłoszenia konkursu;
2. zakupy i zlecenia zewnętrzne:
a) poprzez konkursy ofert;
b) poprzez zmówienia publiczne; w przypadku zastosowania art. 6 ust. 1 pkt. 7
ustawy o zamówieniach publicznych po zaopiniowaniu ofert poprzez zespół
problemowy MKRPA;
c) w ramach dofinansowania.

Kontrola efektywności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
1. Koordynację działań i efektów, realizowanych w ramach niniejszego Programu
powierza się Burmistrzowi Opoczna.
2. Rada Miejska w Opocznie otrzyma półroczne sprawozdanie do końca lipca 2010
roku i roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do
dnia 31 marca 2011 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2010 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Opocznie na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2009
roku.

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXV /306/09
Rady Miejskiej w Opocznie
z dn. 30 listopada 2009r.

Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Opoczno na 2010 rok

Postanowienia Ogólne:
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalną strategię
w zakresie narkomanii i związanych z nią problemów. Przeciwdziałanie narkomanii
realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej,
oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej.
Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii jest ustawa
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005r. Nr 179
poz. 1485). Akt ten stanowi, iż zadania z zakresu działania 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 obejmuje:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób
zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu
i narkomanii.

Podstawowe cele programu:
Głównym celem programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii
oraz problemom jej towarzyszącym na terenie Gminy Opoczno. Realizowany on
będzie w obszarze działań obejmujących głównie profilaktykę, która ma na celu:
1. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie
międzyinstutycjonalnej i merytorycznej współpracy z różnymi instytucjami,
stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w celu realizacji programów
edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia,
propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia
wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
2. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez
redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede
wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
3. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na
systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim
podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią
i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie
o dostępnych formach pomocy.
4. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnych do
istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu
wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do
uzależnienia.

5. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.
6. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych
kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie
uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2010 roku.
Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
1. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami
wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
2. Działania profilaktyczne realizowane przez szkoły oraz przy udziale świetlic
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
3. Dofinansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych dla osób zajmujących się
problematyka antynarkotykową oraz innych osób podnoszących kwalifikacje
w zakresie pracy z osobami dotkniętymi problemami narkotykowymi.

Zadanie II
Udzielnie rodzinom, w których występuje problem narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej.
1. Edukacja publiczna w postaci ulotek, broszur, poradników o tematyce
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków
i innych substancji o działaniu odurzającym.
2. Realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców.
3. Współpraca z policją w sprawach związanych z przeciwdziałaniem
rozprowadzania narkotyków wśród dzieci i młodzieży jak również, w zakresie
skutecznego reagowania w przypadkach naruszania prawa i porządku
publicznego.
4. Dofinansowanie obozów i kolonii organizowanych dla dzieci i młodzieży,
obejmujących w swoim programie profilaktykę przeciw narkotykową, promującą
zdrowy styl życia.

Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
1. Rozwijanie różnych form edukacji publicznej min. czasopisma profilaktyczne,
broszury, plakaty, artykuły w prasie, spektakle teatralne i artystyczne mające
zasady programowe profilaktyki antynarkotykowej.
2. Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych
traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze
znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i autorytetem,
których stanowisko wobec stosowania narkotyków i innych używek jest
wyważone i racjonalne.
3. Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych
przez ośrodki kultury, szkoły, kościoły oraz uprawnione ośrodki profilaktyczne.
4. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek
oraz różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez inicjowanie
i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej.
6. Organizowanie prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z narkomanią.
7. Finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli,
wychowawców i psychologów

Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu
i narkomanii.
1. Wspieranie finansowe instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zdrowia oraz stwarzających szansę powrotu osób uzależnionych do normalnego
trybu życia.
2. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii
propagujących zdrowy styl życia
3. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi
i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży
oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków
lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia tej działalności
4. Wspieranie i dofinansowanie organizacji lokalnych, imprez artystycznych dla
społeczności gminy, mających wyraźne odniesienie do profilaktyki narkotykowej.
5. Wspieranie finansowe Centrum Integracji Społecznej w Opocznie działającego na
rzecz osób uzależnionych od narkotyków, realizującego program zatrudnienia
socjalnego na podstawie kontraktu.

Postanowienia końcowe:
Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Burmistrz
Opoczna za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności w Opocznie poprzez:
1.

2.
a)
b)

c)

zlecenia zadań podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w drodze ogłoszenia konkursu;
zakupy i zlecenia zewnętrzne:
poprzez konkursy ofert;
poprzez zmówienia publiczne; w przypadku zastosowania art. 6 ust. 1 pkt. 7
ustawy o zamówieniach publicznych po zaopiniowaniu ofert poprzez zespół
problemowy MKRPA;
w ramach dofinansowania.

Kontrola efektywności Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
1. Koordynację działań i efektów, realizowanych w ramach niniejszego Programu
powierza się Burmistrzowi Opoczna.
2. Rada Miejska w Opocznie otrzyma półroczne sprawozdanie do końca lipca 2010
roku i roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do
dnia 31 marca 2011 roku.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok został pozytywnie
zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Opocznie na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2009 roku.

