ucHwALA NR XXV/138i05
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 0l grudnia2005roku
w sprawieuchwaleniaGminnegoProgramuprzeciwdzialania
Narkomaniiw
gminieRegnówna rok 2006

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawyz dnia g marca 1990roku o samorzqdzie
gminnym
(Dz.u'z 2001rokuNr r42,poz.r59r,z2002rokuNr23,po2.220,Nr62,poz.
558,Nr1l3,poz.984,Nrl53,poz.l27l,Nr 214,po2.1g06,22003
rokuNr 80,po2.717,
Nr 162,poz.1568,22004r. Nr 102,poz.155, Nr l16, poz. 1203,Nr 167,poz.'1759i z
2005 roku Nr 172,poz. l44l) oÍaz art. l0 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdzialaniu
narkomanii( Dz.u. 22005 r. Nr 179, poz. l4g5 ) RadáGminyRegnów
uchwala,co nastppuje:

$ l. uchwalasipGminnyProgramprzeciwdzialania
Narkomaniina rok 2006.
stanowi4cyzaL4cznik
do niniejszejuchwaly.

$ 2. WykonanieuchwalypowierzasigWójtowi Gminy .
$ 3. Uchwalarvchodziw Zyciez dniempodjpcia.

PRZEWODDECUACY
RADY64M

/wr

Gneger{ ltej íiechowsl i

Z¿l4cztrik
do uchwaly
Nr XXV/I38/05
Rrdy Cminy Regnów
z dria 0l grudnir2005roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY
REGNOW NA ROK 2006

I. Dzialafnoóówychowawcza, edukaryjna , informacyjna i zapobiegawcza

Lp.

lr.

Zadania
Prowadzenie
prolilaktycznej
dzialalnoSci
informacyjnej,
edukacyjnejoraz
szkoleniowej w
zakresie
rozwi4zywania
problemów
narkomanii, w
szczególnoScidla
dzieci i
mlodzie¿y, w tym
prowedz€nie
zajtó sportoworekreacyjnych
dla uczniów , a
takie dzialaú na
rzetz aloZywiania
dzieci
uczestnicz4cych
w pozalekcyjnych
programach
opiekuúczowychowawczychi
socjoterapeutycz
nych

Dzialania
Organizowanie
zajgéz zakresu
profilaktyki
narkotykowejz mlodzie2qszkolypodstawoweji
glmnazJum.
Dokonaniediagnozyuzlr/anianarkotykówwsród
mtodziezyszkolnej,przezosobqprowadzqc4
zajQcianatematprofilaktykinarkotykowej.
Omawianiez rodzicamiwynikówsondazy
dotycz4cych
uzywanianarkotykóww celu
zwróceniaich uwagina mog4cypojawiósi9
problemnarkomanii.
Organizowanie
szkoleú
dlanauczycieli
w zakresie
profilaktyki.
Przeprowadzanie
pogadanek
przeznauczycieliz
mtodziez4w celu przedstawiea zagrozeíl
wynikajqcychz uzywanianarkotyków.
Organizowanie
przeznauczycieli
spotkaÉ
z
przedsmwicielami
policji.którzyzapoznaj4
rodzicówz wygl4dempopulamych
narkotyków
orazomówi4zachowan
ie ludzi po ichzairyci!.
Organizowanie
konkursówplastycznych
i wiedzy
natematszkodliwoSci
narkotyków.
Zagospodarowanie
wolnegoczasumlodziezyprzez
udostEpn¡en¡e
sprzgtu
aud¡ow¡zualnego
i
wyówietleniefi lnrówprzeznacz,onych
dla
mlod,zieZyorazprzezudostQpnienie
hali sportowej
¡ korzystan¡a
z b¡bl¡oteki
inrernetowej.

Podmioty Zródla
realizuiace linansowania
GKRPA,
psycholog,
terapeuci,
nauczyciele

Srodki z oplat
alkoholowych

II. Leczenie, rehabilitacja i integracja osóbuzaleinionych.

1.

Udzielanie
rodzinom,
w których
wystQpulq
problemy
narkomaI|ii,
Pomocy
psychospole
czneji
prawnei
Zwigkszanie
dostepnoSci
pomocy
terapeutyczneji
rehabilitacyjnej
dla osób
uzale¿nionychi
osób
zagro2onych
uzale¿nieniem

W przypadku koniecznoéci leczenia osoba GKRPA
uzalezniona bgdzie kierowana na specjalistyczne
reczenle.
Udzielanie pomocy w zalatw¡aniu wszystkich
spraw formalnych zwi4zanychze skierowaniem na
leczenie.

Kie¡owanieosóbuzaleznionych
lub zagrozonych
uzaleznieniem
na zajeaiaterapeufyczne
prowadzone
przezuprawnionego
terapeutQ.

GKRPA

III. Ograniczanie szkód zdrowotnych i spolecznych

l.

Nadzór nad
substancjami,

których
uzywanie
mo¿€
prowadziédo
narkomanii

)

Zwalczanie
niedozwolon€go
obrotu,
wy twa rza n Ia,
przetwarz nia
,przerobu i
Posiadania
substancji,
klórych
u¿ylvanie moZe
prowadzió do
narkomanii

W przypadku pojawieniasiQ Srodków,których
zazwanie moZe prowadziódo na¡komanii i
stwierdzanie latwej dostQpnosci do nich,
czionkowiegminnejkomisjibgd4wspólpracowaó
z
organam¡ upowaznionymido kontroli punktów
sDrzedazv.
Zglaszaniepolicji o przypadkach
niedozwo
lonego
obrotu, przerobui posiadaniasubstancji,których
uZywanie
mozeprowadzié
do narkomanii.

GKRPA,
policja

GKRPA,
policja

J.

4.

5.

Nadzór Dad
uprawami
Roólin
zawieraj4cych
substancje,
których
u¿ywaniemo¿e
prowadziédo
narkomanii
Wspomaganie
dzialari
instytucji,
organizacji
pozarzqdowych i
osób fizycznych ,
slu¿Qcych
rozwiqzywaniu
problemów
narkomanii,
Pomocspoleczna
osobom
uzale¿nionymi
rodzinom osób
uzale¿nionych
dotkniQtym
ubóstwem i
wykluczenie
spol€cznym i
integrowanie ze
Srodo!ryiskiem
lokalnym tych
osóbz
wykorzystaniem
pracy socjalneji
kont|.aktu
socjalnego

Sprawowanie
bezpo3redniego
nadzorunad
plantacjami,na którezostatywydanezezwolenia.
Wspólpraca
z policjqprzywykr¡vaniu i niszczeniu
roólinz plantacji
nielegalnych.

GKRPA,
policja,
pracownik
urzQou

Wspótpraca organizacjami pozarz4dowymi i
osobamifizycznymiprowadz4cymidzialalno5éw
zakresiewalki z narkomani4.

GKRPA

Udzielanieówiadczeó
z pomocyspolecznej
(pomoc
finansowa,i rzeczowa),
pracasocjalnaz osobami
uzaleznionymi
od narkotyków,
w celurozwinipcia
lubwzmocnienia
aktywnoóci
i samodzielnosci
zvciowei

Gminny
Srodki
OSrodek
budzetowe
Pomocy
samorz4du
Spolecznej, gm¡nnego
organizacje
pozafzqdowe

Srodki
budzetowe
samorz4du
gminnego

S¡odkifinansowena realiz cie programóww 2006 roku z zakresuprofilaktyki na¡komanii,
z.o.sfalyzabezpieczoneprzy ustálaniu Gminnego planu Rozwi4z)'waniaproblemów
.
Alkoholowychw gminieRegnóww wysokosci1000,00zlotych( jedeniysiac zlotych)

