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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXIX/206/2008 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Na rok 2009 
 1. Postanowienia ogólne 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę 
Miejską w Rydzynie 

2. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym Programie są kontynuacją 
działalności prowadzonej w latach ubiegłych.  

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  wpisany jest w Strategię Integracji  
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2006-2013. 

4. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zasady finansowania zadań Programu określa załącznik nr 4 - Preliminarz 
planowanych wydatków. 

5. Podstawa prawna i merytoryczna Programu: 
� Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, 

poz. 1484). 
� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  2007 r. Nr 70, poz. 
473 ze zm.). 
� Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Rydzyna na lata 2006 –2013 przyjętej uchwałą Nr III/24/2006 Rady Miejskiej 
Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 

2. Cele strategiczne programu 

Cel główny: 

Przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej 

towarzyszącym na terenie miasta i gminy Rydzyna. 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia. 
 
2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów narkotykowych. 

 
3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych 

wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci  
i młodzież. 

4. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  
z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 
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3. Zadania do realizacji 

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

1. Współpraca z placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami w zakresie 
leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków; 

 
2. Podejmowanie działań w stosunku do uzależnionych od narkotyków w celu 

zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego; 
 

3. Wsparcie finansowe terapii indywidualnej i grupowej. 

4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z osobami 
uzależnionymi i osobami zagrożonymi uzależnieniem od narkotyków. 

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

       1 . Wspomaganie działań realizacji programów wspierających dla członków rodzin  
            z problemem narkomanii. 

       2.  Wspieranie działań prowadzenia poradnictwa indywidualnego oraz grup      
            terapeutycznych dla osób dotkniętych problemem narkomanii. 

       3.   Współpraca z palcówkami i instytucjami zajmującymi się problemem narkomanii 
             w zakresie korzystania z oferowanych przez nich usług i wsparcia przez 
             mieszkańców gminy Rydzyna. 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych  
i socjoterapeutycznych 

1. Wspieranie działań i profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieży, ich rodziców oraz innych osób dorosłych odpowiadających standardom 
wyznaczonym przez technologie profilaktyczne. 

 
2. Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy 
o szkodliwości zażywania narkotyków, profilaktyka i promocja zdrowia – udział  
w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, 
zakup materiałów profilaktycznych – prasa i książki specjalistyczne, broszury, 
plakaty, druki ulotne, nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały 
informacyjne, edukacyjne i promocyjne.  

 
 

3. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 
połączonych z profesjonalnym programem profilaktycznym lub programem 
informacyjno-edukacyjnym dostosowanym do wieku odbiorców nt. życia wolnego od 
narkotyków i bezpiecznego sposobu spędzania czasu, w szczególności: obozów, 
kolonii, półkolonii, działań uczniowskich klubów sportowych, organizacji sportowo-
gimnastycznych oraz finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych zajęć 
pozaszkolnych, także w placówkach oświatowych. 
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IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii.  
 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 
publicznego w obszarze problemów narkomanii; promowanie ciekawych projektów  
i inicjatyw społecznych. 

 
2. Wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych promujących zdrowy i wolny 

od narkotyków tryb życia. 
 

3. Współdziałanie z instytucjami funkcjonującymi w obszarze uzależnień. 
 

4. Wspieranie działań upowszechniających ruch samopomocowy.  
 

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób współuzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanmie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

VI.  
1. Świadczenia pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób 

wspóluzależnionych realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej. 

 
2. Prowadzenie przez pracowników socjalnych stałej diagnozy sytuacji życiowej  

w rodzinach dotkniętych problemem uzależnienia od narkotyków. 
 
 
 
4.  System zarządzania Programem  

 
Koordynatorem Programu jest Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 
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Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XXIX/206/2008 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

 

Preliminarz wydatków 

 

wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 

 

1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie na realizację Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii:   
- rozdz. 85153  przeciwdziałanie alkoholizmowi   1 000 zł 
 
 
Lp.   Zadanie     Planowane wydatki 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków: 

          200,00 zł 

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

      200,00 zł 

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

          500,00 zł 

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących  rozwiązywaniu problemów narkomanii: 
          100,00 zł 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


