
 
 
 
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 
 
 
Zadania Programu 
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485, art. 10 
ustawy nakłada na samorząd lokalny obowiązek uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz finansowanie działań związanych z jego realizacją. 
 
 
I. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osó b uzale Ŝnionych i osób 
zagro Ŝonych uzale Ŝnieniem. 

1. Rozpowszechnianie informacji za pomocą ulotek, plakatów, broszur dotyczących narkomanii wśród 
róŜnych grup odbiorców. 

2. Propagowanie pro zdrowotnych wzorców zachowań poprzez lokalna kampanię edukacyjną. 
3. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonej problemem narkomanii. 

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

 
      1. Konsultacje oraz poradnictwo prawne dla osób uzaleŜnionych i  współuzaleŜnionych. 
      2. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z 
          problemem narkomanii organizowanych dla pedagogów szkolnych i pracowników świetlicy. 

 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w z akresie 
rozwi ązywania problemów narkomanii, w szczególno ści dzieci i młodzie Ŝy, w tym prowadzenie zaj ęć 
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a tak Ŝe działań na rzecz do Ŝywiania dzieci uczestnicz ących w 
pozalekcyjnych programach opieku ńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
 

1. Przeprowadzanie w szkołach zajęć profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się 
narkomanii. 

2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym i dotkniętych dysfunkcjami społecznymi. 

3. Przeznaczenie środków na zakup literatury, biuletynów, ulotek, prenumeratę czasopism o tematyce 
uzaleŜnień z przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych i gminnych. 

4. Współpraca z Policją w zakresie rozpoznawania problemu. 
 

IV. Wspomaganie działa ń instytucji, organizacji pozarz ądowych i osób fizycznych, słu Ŝących 
rozwi ązywaniu problemów narkomanii. 
 

1. Współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i budowanie koalicji. 
 

V. Pomoc społeczna osobom uzale Ŝnionym i rodzinom osób uzale Ŝnionych dotkni ętych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
 

1. Świadczenie pomocy społecznej osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez OPS w myśl przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
O pomocy społecznej (Dz. U. Z dnia 15 kwietnia 2004 r. art. 7 
Zadanie realizowane będzie przez OPS. 

 
Cele programu: 
 
a) zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu sie problemu narkomanii i zaŜywania narkotyków poprzez 
działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjna i zapobiegawczą, 
b) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zaŜywaniem narkotyków i uzaleŜnieniem od 
narkotyków, 
c) osłabienie ryzyka sięgania po narkotyki wśród dzieci i młodzieŜy poprzez poznanie przyczyn narkomanii. 



 
Realizatorzy programu: 
 
a) Urząd Gminy w Mszanie, 
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, 
c) Placówki Oświatowe na terenie Gminy Mszana, 
d) Instytucje Kultury z terenu Gminy, 
e) Gminny Ośrodek Sportu, 

 
 
 


