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   Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
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     ROZDZIAŁ I 
 
CEL PROGRAMU 
 
Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii  
oraz problemom jej towarzyszącym. 
Zadania Programu skupiają się na rozwijaniu i wspieraniu profilaktycznej działalności 
informacyjno – edukacyjnej oraz działalności wychowawczej  
i zapobiegawczej polegającej na: 

 promowaniu zdrowego stylu życia, 

 informowaniu o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których 
używanie może prowadzić do narkomanii oraz o skutkach narkomanii, 

 wspieraniu działalności instytucji prowadzących działalność zapobiegawczą  
w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych  
i odurzających 
Działania podejmowane w ramach programu dotyczyć będą głównie profilaktyki. 
 
 
     ROZDZIAŁ II 
 
ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I EDUKACJI DOTYCZĄCEJ 
PROBLEMATYKI NARKOMANII 
 

1. Prowadzenie i finansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej, wychowawczej i zapobiegawczej w zakresie problematyki 
narkomani poprzez: 

 organizowanie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych (broszury, 
ulotki, plakaty, prelekcje), 

 wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjum  w rozwijaniu działań 
profilaktycznych, 

 realizowanie programów edukacyjno – profilaktycznych i socjoterapeutycznych 
służących upowszechnianiu i promowaniu zdrowego stylu życia, 

 wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych 
realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
narkomanii. 

                                                                                                                                                                                            
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z narkotykami pomocy 

psychospołecznej i prawnej poprzez: 

 informowanie o formach pomocy osobom uzależnionym, 

 uświadamianie członkom rodziny zagrożeń wynikających z narkomanii, 

 dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach 
dotkniętych problemem narkomanii. 

 wspieranie realizacji zajęć psychoterapeutycznych dla osób dotkniętych 
problemem. 



 
3. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

 udostępnianie informacji o możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej, 

 współpracę i wspieranie działalności placówek specjalizujących się w terapii 
uzależnienia i współuzależnienia,  

 wspieranie ruchów samopomocowych zrzeszających osoby uzależnione i 
współuzależnione, 

 wspieranie punktów pierwszego kontaktu, umożliwiających konsultację oraz 
uzyskanie fachowej pomocy, 

 wspieranie inicjatyw społecznych promujących działalność profilaktyczną w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

 
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii,        
   propagujących zdrowy styl życia, 

   nawiązywanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych 
działań profilaktycznych m.in. poprzez kontrolę miejsc narażonych  

   na działalność dealerów narkotykowych głównie szkół. 
 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

 
                       ROZDZIAŁ III              

 
REALIZATORZY PROGRAMU I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 
 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych 
Ostrowach. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach. 
3. Straż Gminna Nowe Ostrowy 
4. Szkoła Podstawowa w Ostrowach. 
5. Szkoła Podstawowa w Imielnie. 
6. Gimnazjum w Ostrowach. 
7. Świetlica Środowiskowa w Ostrowach – Cukrowni. 
8. W działaniach mogą uczestniczyć również wszyscy zainteresowani 

przeciwdziałaniem narkomanii a w szczególności: organizacje pozarządowe, 
 policja, Kościół, kuratorzy sądowi, rodziny osób uzależnionych, oraz grupy  
       samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin. 

 
     ROZDZIAŁ IV 
 
ŹRÓDŁO FINASOWANIA PROGRAMU 
 
  Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy Nowe 
Ostrowy pochodzące głównie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 


