Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 318 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014
I. Wstęp.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2014 rok określa działania Gminy Lędziny
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych.
Zgodnie z art.10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Program ten jest dokumentem uchwalanym
corocznie przez Radę Miasta.
Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi element strategii rozwiązywania problemów społecznych
określony w uchwale Rady Miasta Lędziny Nr XLVI/297/06 z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia
Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 -2013.
Niniejszy Program stanowi kontynuację działań podjętych w 2013 roku i ma charakter dokumentu
otwartego, podlegającego aktualizacji oraz dostosowaniu do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.
II. 1. Zasady ogólne
1.1. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się środki finansowe
w wysokości 54.000,00 zł uzyskane z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2014 roku.
1.2. Zadania Programu realizowane będą w dziale 851 w rozdziale 85153.
1.3. Zadania Programu mogą być realizowane również z innych dochodów własnych Gminy oraz źródeł
zewnętrznych.
II. 2. Zasady powierzania zadań i wspierania działalności jednostek sektora finansów publicznych, osób fizycznych
i prawnych oraz organizacji pozarządowych i pozostałych instytucji dotyczą:
2.1. Podmiotów ubiegających się o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań lub programów
składanych w formie ofert na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ).
2.2. Podmiotów ubiegających się o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań lub programów
składanych w formie ofert na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).
II. 3. Powierzenie realizacji zadań i przekazanie środków finansowych następuje na podstawie stosownej umowy,
której elementem jest zobowiązanie strony wykonującej zadanie do złożenia sprawozdania merytorycznego
i finansowego z jego realizacji.
II. 4. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii może być powierzona
lub podejmowana przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkomanii oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju
zajęć.
II. 5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez Urząd Miasta Lędziny, a jego
koordynatorem będzie Pełnomocnik ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zwany dalej
Pełnomocnikiem.
III. Zasady szczegółowe
3.1. Górny limit dofinansowania Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia na 2014 r. wynosi
6.000,- zł.
3.2. Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na:
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3.2.1. Dofinansowanie dodatkowych zajęć wykraczających poza kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia, z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin;
3.2.2. Doposażenie Poradni w niezbędny sprzęt i zakup materiałów biurowych;
3.2.3. Zakup książek, ulotek, czasopism oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji w/w zadań.
IV. Zadania
IV. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem odbywać się będzie poprzez:
4.1. Działalność informacyjno-edukacyjną nakierowaną na osoby uzależnione i współuzależnione od
środków psychoaktywnych.
Realizator: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4.2. Realizację dodatkowych zajęć wykraczających poza kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin.
Realizator: Jednostka wyłoniona w konkursie.
4.3. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.
4.4. Współpracę z placówkami lecznictwa odwykowego i podstawowej opieki zdrowotnej.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pełnomocnik, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policja, Straż Miejska, placówki oświatowe, Poradnia Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.
IV. 2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
polegającej na:
2.1. Prowadzeniu działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2.2. Kierowaniu osób uzależnionych, dotkniętych przemocą i członków ich rodzin do specjalistycznych
placówek.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pełnomocnik, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policja, Straż Miejska, placówki oświatowe, Poradnia Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.
2.3. Udzielaniu informacji osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin
o placówkach działających w innych gminach.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pełnomocnik, Straż Miejska, pedagodzy szkolni,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.
IV. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno - informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
3.1. Organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii.
Realizatorzy: placówki oświatowe, Świetlice Parafialne, Świetlica Socjoterapeutyczna.
3.2. Organizację i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem
istniejącej szkolnej i miejskiej bazy sportowej.
Realizatorzy: placówki oświatowe, Świetlice Parafialne, Świetlica Socjoterapeutyczna, Fundacja
Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach, Miejski Klub Sportowy Lędziny.
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3.3.
Dofinansowanie organizacji konkursów i imprez promujących zdrowy tryb życia, w tym
w szczególności informujących o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do
narkomanii.
Realizator: Pełnomocnik, placówki oświatowo-wychowawcze.
3.4. Realizację programów profilaktycznych w przedszkolach, szkołach, świetlicach, informujących
o szkodliwości i skutkach używania środków psychoaktywnych.
Realizatorzy: placówki oświatowe, Świetlice Parafialne, Świetlica Socjoterapeutyczna, Pełnomocnik,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3.5. Wspomaganie działalności prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem narkomanii poprzez dofinansowanie organizacji
różnego rodzaju form wypoczynku letniego w ramach alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Realizatorzy: Pełnomocnik, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,MKS "LĘDZINY",
Świetlica Socjoterapeutyczna.
3.6. Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno - informacyjnych (ulotek, czasopism, książek,
plakatów, kaset CD, itp.), informujących o szkodliwości i skutkach używania środków psychoaktywnych.
Realizator: Pełnomocnik.
3.7.
Organizowanie i finansowanie szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów narkomanii dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie.
Realizator : Pełnomocnik.
3.8. Prowadzenie działań prewencyjno - profilaktycznych w zakresie eliminowania z otoczenia placówek
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych osób rozprowadzających środki psychoaktywne.
Realizatorzy: Policja, Straż Miejska.
IV. 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji
rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez:

pozarządowych

i osób

fizycznych

służących

4.1. Organizowanie i współfinansowanie szkoleń, debat, konferencji dla podmiotów realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pełnomocnik, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,organizacje pozarządowe.
4.2. Udzielanie pomocy w zaopatrywaniu różnych instytucji i organizacji w materiały edukacyjne dot.
rozwiązywania problemów uzależnienia i przemocy.
Realizator: Pełnomocnik.
IV. 5. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez:
5.1.
Wspieranie finansowe i środowiskowe
i współuzależnionych od środków psychoaktywnych.

klientów

pomocy

społecznej

uzależnionych

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5.2. Prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu
życia wolnego od uzależnień.
Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, Świetlica Socjoterapeutyczna,
Pełnomocnik.
V. Monitoring Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dot. będzie wszystkich obszarów
Programu, a w szczególności:
- Profilaktyki szkolnej, środowiskowej dot. uzależnienia od środków psychoaktywnych,
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- Lecznictwa odwykowego,
- Edukacji publicznej. Realizator : Pełnomocnik
VI. 1 Ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014 w Gminie Lędziny
i prowadzonych działań profilaktyczno - naprawczych odbywać się będzie:
6.1. Po zakończonym roku realizacji Programu w terminie do 31 marca następnego roku.
6.2. Na podstawie danych z monitorowania Programu, analizy kosztów realizacji Programu, analizy
dokumentacji z realizacji programu, wyników działań kontrolnych. Realizator: Pełnomocnik
VI. 2. Wyniki z ewaluacji Programu przedstawiane będą raz w roku Radzie Miasta, mieszkańcom gminy poprzez
BIP, a także na stronie internetowej Miasta oraz w wersji skróconej w gazecie lokalnej. Realizator:
Pełnomocnik
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