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do Uchwały Nr 112/XIX/12 

Rady Gminy Janów 

z dnia 27 kwietnia 2012 roku 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA 2012 ROK 

 

 

1. Postanowienia ogólne. 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii zwany dalej „Programem”, został 

opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami). 

 

2. Cele i zadania Programu. 

Głównym celem programu przeciwdziałania narkomanii jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia i zapobiegania zażywania narkotyków. Działaniami 

tymi są: 

1) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku: 

- prowadzenie działalności informacyjnej na temat narkomanii, skutkach używania 

środków psychoaktywnych oraz sposobu zapobiegania i leczenia uzależnienia; 

- wspieranie i organizowanie kampanii edukacyjnych na temat problematyki 

narkomanii; 

- zakup literatury i materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) celem 

rozprowadzenia ich wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2) upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii  

i wakacji; 

- organizacja wypoczynku zimowego i letniego. 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

skierowanej do dzieci i młodzieży: 

- działalność informacyjna (rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych); 

- realizacja programów profilaktycznych przez szkoły na terenie Gminy (warsztaty, 

konkursy, koncerty); 

- organizowanie dla rodziców warsztatów edukacyjnych na temat przeciwdziałania 

narkomanii; 

- szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące 

problematykę narkomanii w szczególności nauczycieli, członków Gminnej 

Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

pracowników GOPS. 

4) wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne 

(wspieranie lokalnych inicjatyw, działań profilaktycznych na terenie szkół, 

organizacji pozarządowych); 

5) udzielanie członkom rodzin, w których występują problemy narkomani, pomocy 

psychospołecznej i prawnej: 

- udzielanie informacji o ośrodkach i grupach terapeutycznych; 

- zwiększenie dostępu do porad prawnych; 



- udzielanie osobom dotkniętym problemem uzależnienia pomocy socjalnej. 

6) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla młodzieży i rodziców, 

realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem. 

 

3. Realizatorzy Programu: 

 

1) Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Szkoły na terenie Gminy Janów; 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie; 

4) Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie; 

5) Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie; 

6) Świetlice środowiskowe; 

7) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

 

4. Źródła finansowania. 

 

Źródłem finansowania zadań ujętych w Programie są środki finansowe uzyskiwane z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 


