Uchrł'ała Nr VIIIll21201 1
Rady GminY w BirczY
z dnia 26 lutego 2011 roku.
na
sprav,ie prryj ęcia Gminnego Programu P rzeciu' dzia|ania Narkomanii
2011 rok.

\-

Napodstawieart'18ust'2pkt15us1arł1'zdnla8marca1990roku
o sainorzaśzie gminnym (tekst jedriolity: Dz' IJ' z 200I r' Nr 142 poz' 159I
z póżnie1Zzymi* znrianami) oraz aft' 10 ustawy z dnia 29 Lipca 2005t'
o $rzeciwdziałaniu narkoman1i
- Rada GminY w BirczY

(Dz. U. z 2005r Nr I79 poz.

1485 zpóźn. zm.)
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stanowiący załącznik Nr 1 do uchwĄ
s2.
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Załącznik Nr 1
do UchwĄ Nr \ĄIV12l2011
Rad1 GIniny rł Birczy
z dnia26lutego 201 1 roku
Gminny Program Przecit'działania Narkomanii
na 2011 rok
Rozdział

1

Fostanorł'ienia ogólne
$ 1.1 Gmina Bir'cza podejmĄe działania majape na celu: prorł'adzenie
plofi1aktycznej działalnościinformacyjnej, edukac1'jnej i rł1'chorł'au'czej
w szczególności d1a dzieci i młodzieĄ', rozwój edukacj i publicznej i szlcolenie
przedstarł,icieli rózrr1,ch zav,odów, insĘ.tucj i rł1'specj alizorł,anych shrżłl

lł dziedzinie

przectwdziałartia narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętrrości
\Ąrczesnego rozpoznau,ania s1rgnałów wskazujących na' prawdopodobieństwo
ziz7t'ryvn u narkot14<ów i postępowania Z osobami uzaleŹnionymi.

Skuteczna rea\izacja tego plogramu opiera się na \^/spółpracy z pontżej
rł1łlienion,vmi:
- Gn-iinnl.nr ośr'odkiernPonrocy Społecznej rv Birczy,
- Miejskim ośr'odkiem Zapobiegania Uzaleznieniom rł' Przemyślu,
- Poradnią dla osób IJzaleinionych i Współuzaleznionych w Przem;'{]rr,
- Gminn5,6i Szkołami,
- Parafiani KościołaI(ato1ickiego na terenie gmin1',
- Słuzba. Zdlorł'ia,
- Posterunkierrr Poiici i rł' Birczy,

-

i(uratorami,
Stowarz1'szeniem Anirnat oTow Trzeżwościw Przemyślu,

Powiatorłym Zespołem ds. Rozwią4'wania Prob]emórł'

Uza1eŻnień'

i Profilaktyiri,

Ż. U Ą,te określenia aznaczają:
1) Ustarł,a - usta\Ą/a z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu rrarkomanii.

2) Gmimy Plograrn Gminny Program Przeciu'dzialatria Narkomanii.

$ 2.

Celem Gminnego Programu jest:

1. Podjęcie działan nrających na celu zapobiegania wszelkim uza1eżnieniom
przez redukcję dostępności t zapottzebowania na substarrcj e nalkotyczne'
a przede wszystkim przez pracęprofi1aĘczną w środowisku lokalnym'

po1egajapego na
2. Zainicjorł,anie długofalorłlego pfocesu edukacji społecznej
rł'iedz)' wsą'Stkiln
s,.'stemat),czlt)'m i izeteln1łrl łostarczaniu fachorł'ej
podniotórl zaintelesoił'anym tematem zagrożeń zrł'iązan)'clr z narkomanią
i urłł.ażlirł,ianiem,.u *.rarrra oznaki uzaleŻnienia oraz infomorł'anie
o dostępl-rych formaclr polrroc.Y.

prorvadzonych
Uśu,iadomienie i poą,skanie społeczeństrł'a do zasadrrości
v' przedmiocie
i.u'opunii i przedsięwziić "duLacyn)'ch i profilai<t-vcznyclr
uzal'eżnienia od śr'odkólł'odurzaj ap.vc1r i narkotr4<órł''
narkomar-rii poprzez
4' Stu,orzenie spójnego r.urt.-u przecirvdziałarria rvspółpracy
r'óŻlych
nawiązanie nriędżyinst1tucjonalnej i rrrer14orycznej
m' in' rv celu realizaclt
inro,tu.: i, sto*'uizysz"'i or- o'gui"ucj i społecznyclr
do rnod'vfikorvania sty1u nlcia'
|,Ęrunł*" edukacji zdrorvotnej|zmierzających ftz7'c7n6'' zdrou'otnego st'vlu
iroErun o",""ia zdr'orł'ia psy.hicznego, lrondycji
iu.i, *otl'.go od nur.koi1'Lórł' i inn,vch g2r'q'ek' szczegó1nie rłlśl"óddzjeci
3

'

i nłodzież1'.
j \\rup'-*o*,anie wśród dzieci. młodzieą,' i osób dorosh'c1r racjona1nych
poprzez
porr"," *,ob.. narkot'vkórł' i inn1'gh substarrcji- o dztalaniu odurzającym
profi 1aktycznych'
.ł,dr'azanie i t ealizacie nowoczesn,r'ch proglamórł'

bilitac5'i ne.i dia osób
Zrviększenie dostępności pomoc}, terapeut1'cznej. i reha
uzależnion}'ch od narlrot1'kóu' i osób zagrożon'r'ch uzależnieniem

s

rózlot'odne
3.1 \\/ ratlach lealizacji plog]:amu Grrrina Bircza podejrnuje

Jzialarria pl ofilaktl -'zne vr opat'ciu o:

realizuj ące
1) Szkoł1' i inne placórł4ii oświatowo-\Ąrychorł'arvcze
proglamy plofi1alit;'g7nę'
GOPS-elrr' Policja'
2.l \\lspółpr'acę z organizacj anri społecznynri'
liuratoiarni sa.dotr t lni i spoiecznl rni'
nalkotykór'ł' na tetente
3) Rozeznanie star-tu zagroźenta lzaleŻnieniem od

Gmin)'Bilcza'

Zap obiegatta
ą) Ńa.o,iazani. bliższe] współpiac,\, z N4iei skirn oślodkiem
' Uza1eżnieniom \Ąr Priem1'ślu i Pomdnią osób Uzaleznion)'cir

i Współuza1ezrrionych rł' Przem}'ś1u'
5) Fun]rcj onowarrie Gminnego PuŃtu Konsu1tac'r'jnego'
i w naturze; rv fotrrrie bi1etów na
Zj
'' piir"^"i" po1noc-Y firransorł'ej
leczenie'
prr;praautobusami PKS dia osób podejrrrujapych

obejmują:

. 1.'L-.^-. .
2'Dzlałania, o których mowa w ust' 1
specja1istyczne.1
uzyskania
ilformacji dotyczących moz1iwości
il"u_ari.i""l.
''
i ich rodzinom., terapii i rehabilitacji

;";il;;;oUo-.,rui"znionym

2) Zlecetlie peh-rienia di'zur'órł' q' punkcie 1ionsultac1' jno-il-ifor'mac5' jtr; |fi: przez
osob)' 1l|zr'qoto\ł'a11e do udzielarria pomoc)r uzaleznieniotn od rrailroti'iiórł'
i icir rodzinorn.

3' Działania z zakłesu przedll,dzlałania nartomanii 1lrorł'adzone będą- przez
656|1' posiadające odporviednie lirł,allf,rkacje rł, t1łn specjaiistórł' terapii
uzaleznieri.

Rozdział

3

Udzielenie rodzinom. v' któr}'clr rł'5'stępują problenl)' narkomanii, pomoc}'
irs5'cirospołecznej i prarvnej

Sz1rół

i
Postet'uIr1dern Policji rł' Bircz)', D1'lektor'arni
naucz_r'cie]ami, Radr-ri'nri Rad1' $6i1'11' i sołt]'sanri u' zakresie ident1'filrorł'ania

$

4'1 \\lspółpraca z

problemu.
2.DziałalnośćPuŃtu Konsultac1jnego prz1' Urzędzie Gmin1' rł' Bircz5'.

Rozdzial

4

Frorr'adzenie profilak{'cznej działainościinformac5'jnej, edukacljnej oraz
szkoleniov'ej r't' za liresie ronł'iąza nia probiemó'rł' na rlio nran ii, v'
szczególności dla dzieci i młodzież1',$'Ę'm prov'adzenie zajęć sportov'c rekreac"r'j n'l'cir dla uczniórv.
$ 5.1 organizoił'allie v'

nialę rrrozlilvościfinansorł)'ch. szkołac]-r i piacóił'liach

telenie gminy. progra6sq, pr'ofr1aktJ/cZn-Yci1, dla
dzieci, młodzi eĄ' oraz ich rodzicóu'.
2. Prowadzenie lioŃur'sórł' rł'iedą' o zdrorł'iu rł'śr'ódnrłodziez}'.
3. Udział rr, lokalt-rr'ch i ogó1rropolskich 1iarrrparriach edu1iac5'jnvch zrł'iazanr'c1-l
z profilakt)'ką nar1iot)'ko\ł,a i t'ozrł,iązYrł'aniem pr'oblernórł' społeczn1'6|t
zrr ia-zan. ch z uzaleznieltialri.
4' Zakup, nater.iałórł' irrfornac]'_jno-eduliac)'in_r,cl-r oraz matefiałó\Ą' do
prorł,adzenia zajęć profilaktYczn-r'ch rł, szliołach. Uporł'szechnienie materia]órł'
eduliacl,jnl'ch o temaq'ce ant,r'narliotl'korvej - plakat)', uiotlii. informatotl'.
orqatlizorł,anie pronrocj i filtlórł' i irsiązek.
5. olgalrizov,anie spot1rań szkoleń, pr'elekcji dot5'c7ąg1,gh profiiakt)'1ri
i lozrł'iąz,r'rł'ani a prob1 err-róv' zrł'i ązan-_vch z narkonani ą.
ośrł,iatorł'o-rłJ.gi1g11lą1l'lg2_1l6i1tra

6.

\\/spółol'ganizolł'anie szlioień \Ąl zal<resie rozrł,iązl'rł'aniaplob1enrórł'
nalliomanii dla poszczegó1n1'cL g*p zawodorłl'ch Z tefenu gnin)':
pr'acor'r'nikórł' ośił'iat)',policji' polnoc)r społecznej, adrninistr'acji sarnorzalorł'ej '
ł. Pr.omorł'anie zdrorvego stylu ż1'cia wolnego od narlrotykólł, i innyc,h uĄłvek
oraz rcżnych folm aktywnego spędzania wolnego czasu poptzez''
- inicjorł,anie i organizorł'anie irnpr'ez spor1owych i rekreac'vjnych d1a dzieci,
młodziezy i dor'osłych.

8. Pr.otł,adzenie publicznych debat o narkornanii
Gmirri'' naucą'cie1i

'oo'i"5u'
'

z

udziałęm przedstau'icieli

jeśiizaistnieje taka potr'zeba'
Rozdział 5

i o9ó_n
\\/spornaganie działań insĘtucji, organizacji porządkov'yctt
.
udzielanie
probIenróv'narkomanii"
fizycznl,clr., służąc1,chrozyyiąą,11'211iu
po*o.5' prl'.hospoiec"nel i piau'nej osobom uzaleznionS'm i ich rodzinom'
przeciwdziałaj ącyc1r narkomanii'
$ 6.1 \\rspieranie działa1nościstowarą'szeli

propagujapych zdl'orłry st5'1 ż1'c'a'
2. yr$oTpiu." z irrst1'tucj ami storł'ar'zyszeniami 1ru1tura1n)'mi' sporto\ĄTnl
i młodzież5'
o śrł.iaiori1,rnirv zakrósie zagospodarorł,ania czasu wo1nego dzieci
rł'atuŃórł'
oraz udzie1ania im pomocy fii.ansorł,"j dla stwor'zenia rł'łaścirłT'ch
zenia tej działalności'
io1ia1r]1,gh, sanitar'nvih oIaZ Sprzęto\Ąr}'ch do prorł'ad
policją rł, celu plorł'adzenia rvspó1nych działań
Nu*,iąuni.
3.
-p.nrur..y.znyc1lrłrynilrającychzusta\ĄToprzeciu.działaniunalkomanii:
'o,rpółpru"y

i

i

q'śród dzieci i rnłodzieŹ)"
przecivdztałanie rozprow adzaniu naf](ot)'ków
dońny*,ul'i. stałych i ser1'jnych kontro1i miejsc szczegó1nie narazon'vch na
p1ace
działalnośćdealelórł, narkoi},kou],ch: 1okale gastronomiczne, sŻ<oły,

-

zabarł,, d,vsiioteki itp'

-

pomoc n-IeĘ/toryczna dla
,{. Narł,ia!)'ił'anie rł'spółprac)l Ze Służbązdlo\Ą'ia
istoty uza1ezrriania
iekarz!, rodzinn1,.ń oru' dóstalczanie nrateriałórł' na temat
od nalkot1'lrów'
Rozdział 6

Pomocspolecznaosobomuzależnion1,mirodzinomosóbrrzależnion;'ch
zedotliniityclr ubóstv'em i rł'5'kluczeniem społeczn5'nr i integrov'anie
prac1' soc.jalnej i
środorł,isiiiemlokaln1,m 6'ch osób z rł.5'i<orz1'sta niem
kontalrtu socjalnego

ośrodkiem P9moc1' Społecznej
$ 7. 1 \Ąlspółplaca z Gtnirrn1'm
pomoc)r
ź. oot on.nió analizry r.zecą,ivistycir potfzeb i nroŻlirvości
s.vtuacj i.

3'

'

diagnoza

zgodnie
Udzielenie stosorłłlej pomoc}' rv sytuacj ac1r zdiagnozowanych

z przepisarni ustaw}' o pomocy społecznej

'

F..azdzialT
Sposoby realizacii gminnego programu
Realizacj a niniej szego programu nastąpi poprzezi
zlecenie tealizacji zadan v,rybranym- podmiotom,

a)
b)
"j

tadzór reLórealizai1ązlecorrychzadatl'

tworzenie bazy ńqłorycznej

,

organlzacyjnej

i

materialnej

niezbędnej do realizaĄi programu'

Koordynację dzlataśL związartych

z

reaIizacją zadaIt własnych gminy

*"atoe,ieprofiiaktykitrozwięywaniaprob1emównarkomanizawaĘch

; ;ńi"j."ń

programie prowadzi Pełnomocnik Wójta ds' Rozwią4łvania

Prob1eńów łitołlotowycti oraz Gminna Komisja
Problemów Aikoholowych.

ds' Ronł'iąrywania

i

Programu
Plan rł'ydatkón, zrł,iązan:,ch z rea|izacją Gminnego
Przeciv'd zizłania Narkomanii na rok 20 1 1

Pt'zewidltY'ans
kosz4t
r NOI'TU XTT'KA W SZKO LA C H
Polegać bętl.zie na prowaclzettiu wśród iLzieci i nlłodziebl
szkó'i potlitau,oll'jlclt i gimnazj unt pt'ogramóv'
p r of ! ak\ł cltto - e d uka'qlj n y c h

'usługi
- wyn
-

ag

rodzc

n

ie rca I izato rów

składki

oncerłlz,ącl,ą IMPREZ DLA DZIECI I

x,IŁoDZIEZY

na terenie
Propagowanie v'śl"ód dzieci i mlodzi.eĄ' ze.s:kół
u:olL:tticil
g,,i,,.r".dro, ego sqlu 4cia be '

e s ie
Zakutl mat eriał ól,l' 7:r opa gandollych ll' zah'
(
plakat1l'
broszuly'
,r)r'1rr1^, onio priutirri,' narkotłlanii
ul otki kas e5', ks iązki)

ogółeru środki

opracowała.'

D.Fontal

2.000,00

\

