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ROZDZIAŁ I 

1. Postanowienia ogólne 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 783  

z późn. zm.) umożliwia realizację działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu 

gminnym. 

 

Ustawodawca wskazał zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – zwanego dalej „Programem”, jak i środki 

na realizację tych zadań. 

 

Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań będących jednocześnie 

działaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane 

w 2018 r. 

2. Główny cel Programu 

Podstawowym celem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest ograniczenie 

dostępności używania narkotyków, oraz związanych z tym problemów, a także podniesienie 

świadomości mieszkańców Gminy Janów na temat zagrożeń wynikających z używania 

substancji psychoaktywnych. 

 

Cel ten będzie realizowany poprzez: 

 

a) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku; 

b) współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii; 

c) wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne (wspieranie 

lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkół, organizacji 

pozarządowych); 

d) monitorowanie problemów narkotykowych na terenie Gminy Janów. 

3. Realizatorzy Programu  

Gminny Program realizowany jest przez Urząd Gminy Janów. W realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Janowie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Janowie, placówki oświatowe z terenu Gminy Janów, instytucje kultury z terenu Gminy 

Janów oraz instytucje rządowe i pozarządowe. 

4. Źródła finansowania  

Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu Gminy 

Janów na rok 2018 w dziale 851, rozdziale 85153. 

Wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Programu dokonywane 

będą na podstawie uchwał Rady Gminy Janów w sprawie zmian w budżecie Gminy Janów na 

rok 2018. 

 



ROZDZIAŁ II 

Zadania Programu  

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

skierowanej do dzieci i młodzieży poprzez: 

a) koordynację oraz wspieranie działań w zakresie realizacji szkolnych programów 

profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

b) realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy (warsztaty, 

konkursy, itp.); 

c) udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych; 

d) szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące 

problematykę narkomanii w szczególności dla nauczycieli, pracowników GOPS, 

członków GKRPA. 

 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu 

zjawisku: 

 

a) wspieranie edukacji rodziców w zakresie profilaktyki narkomanii oraz dopalaczy; 

b) zakup literatury i materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) w celu 

rozprowadzenia ich wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, itp. 

 


