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                                                                                                                                                               Załącznik  do uchwały  
                                                                                                                                                               Nr IV/ 18   / 2015 
                                                                                                                                                                Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
                                                                                                                                                                z dnia 27 stycznia 2015r.  

 

GMINNY PROGRAM  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII   NA LATA 2015 -2018  

DLA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY  

I .  Wprowadzenie –  is tota z jawiska narkom ani i   i  aspekty prawne  

Definicję narkomanii określa  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z tą definicją 
narkomanią określa się  stałe lub okresowe  używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających  lub 
substancji psychotropowych albo środków zastępczych , w wyniku czego  może powstać lub powstało  
uzależnienie od nich. Uzależnienie to  jest przewlekłą chorobą centralnego układu nerwowego i prowadzi do 
powstania wielu negatywnych następstw. Są to m.in. szkody somatyczne, psychiczne , społeczne i materialne. 
Narkomania  w Polsce nie jest zjawiskiem nowym , sięga   przełomu XIX i XX wieku , natomiast jest  ekspansywny 
rozwój datuje się na lata 70-te i 80-te XX wieku. Dziś także obserwuje się tendencję wzrostową , na co przede 
wszystkim wpływa łatwość  dostępu do rożnego rodzaju narkotyków. Obecnie  uzależnienie to jest  jednym                   
z głównych problemów społecznych , stąd przeciwdziałanie jej realizuje się  na wielu płaszczyznach m.in. 
poprzez odpowiednie kształtowanie  polityki społecznej , gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej.  

Na poziomie gmin realizacja powyższych zadań, jest prowadzona w postaci gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań gmin należą :  

1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem , 

2.udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii , pomocy psychospołecznej i prawnej, 
3.prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej i szkoleniowej , w szczególności dla dzieci 

i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo -rekreacyjnych dla uczniów oraz działań na rzecz dożywiania 
dzieci ,uczestniczących w pozalekcyjnych w programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych , 

4.wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych , służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii, 

5.pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom  dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 r. dla Gminy Rejowiec Fabryczny opracowany 
został zgodnie z treścią ww. ustawy oraz  treścią Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-
2016 r. 

 

I I .  Adresac i  Gm innego Programu Pr zec iwdz ia łan ia  Narkom ani i   

 

1. Mieszkańcy Gminy Rejowiec Fabryczny - wszyscy (adresaci profilaktyki uniwersalnej)  
2. Dzieci i młodzież szkolna z gminnych placówek oświatowych oraz ich rodzice (adresaci 

profilaktyki uniwersalnej i selektywnej) 
3. Osoby  uzależnione od środków psychoaktywnych , członkowie ich  rodzin oraz osoby                        

z kręgów szczególnie narażonych na rozwój problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych (adresaci profilaktyki selektywnej  i wskazującej)  
 

I I I .  Cele  Gm innego Programu Przec iwdz iałan ia Narkomani i  na  lata 2015 -2018  

Podstawowym celem gminnego Programu jest ograniczenie używania narkotyków na terenie 

Gminy Rejowiec Fabryczny i wynikających z tego problemów materialnych , społecznych                          

i zdrowotnych. Szczegółowe cele obejmują  podniesienie poziomu wiedzy lokalnej społeczności                
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w temacie uzależnienia od środków psychoaktywnych , zapobieganie i zwalczanie  rozszerzaniu się 

zjawiska narkomanii w środowisku wiejskim oraz rozwinięcie oferty  profilaktycznej i edukacyjnej.    

  

IV. Real izatorzy  odpowiedzia lni  za wykonanie po l i tyk i  państwa w zakresie  

przec iwdz iałan ia narkomani i  ,  w tym podm ioty  lokalne  współpracujące przy 

rea l izac j i  zadań okreś lonych w pkt  I I I    

 

1. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  

2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – Oddział ds. uzależnień  

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym  

4. Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT – Placówka  w Chełmie  

5. Klub Abstynenta „Krokus” w Rejowcu Fabrycznym  

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym 

7. Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie  

8. Gminne placówki oświatowe  

9. Stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe  zajmujące się statutowo profilaktyką                

i przeciwdziałaniem narkomanii.  

 

V. Podstawowe k ierunki  działań :   

1. Wzmacnianie  postaw społecznych sprzyjających ograniczeniu  używania narkotyków , w tym 

podnoszenie poziomu wiedzy  społeczności wiejskiej  na temat  zjawiska narkomanii między 

innymi  poprzez : 

a) realizację lokalnych akcji  edukacyjno-informacyjnych propagujących postawy 

abstynenckie    wśród mieszkańców gminy oraz informujących  o szkodliwości 

używania narkotyków ,  

b) zakup i rozpowszechnianie materiałów  informacyjno-edukacyjnych , 

c) opracowywanie i realizacja własnych projektów ( ulotek , plakatów) w ww. zakresie  

2. Systematyczna , aktywna współpraca z gminnymi szkołami w zakresie  realizacji akcji 

edukacyjnej , obejmującej formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci                 

i młodzieży gimnazjalnej między innymi  poprzez : 

a) informowanie o zjawisku narkomanii  i jej skutkach ,  

b) realizację zajęć  profilaktycznych i edukacyjnych  ( warsztaty , konkursy , pogadanki    

tematyczne ) oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych,  

c) promowanie zdrowia psychicznego  i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.  

3. Stała , aktywna współpraca z  instytucjami i organizacjami pozarządowymi  zajmującymi się 

statutowo przeciwdziałaniem narkomanii , między innymi  poprzez : 

a) udzielanie wsparcia merytorycznego   i finansowego ,    

b) udział w organizowanych kampaniach i koncertach profilaktycznych ,w tym o zasięgu 

ogólnopolskim 

4. Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla  osób używających 

szkodliwie i uzależnionych od narkotyków między innymi poprzez :  

a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców gminy , w tym nawiązanie  

współpracy ze specjalistą terapii uzależnień ,  

b) prowadzenie stałego systemu informacji w temacie lecznictwa odwykowego -    

upowszechnianie  informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych 

oraz tworzenie lokalnej bazy tych placówek, 

c) inicjowanie , wspieranie i finansowanie realizacji  programów profilaktycznych                  

w środowisku --lokalnym np. podczas spotkań mieszkańców gminy w świetlicach 

wiejskich lub Gminnym    Ośrodku Kultury , 
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VI .  Postanowien ia końcowe  

1. Za realizację zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiada Wójt Gminy. 

2. Bezpośrednim realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym. 

3. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z pkt.V Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 zapewnione są w budżecie gminy w ramach 

opłat   za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

4. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z pkt.V Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 mogą być również pozyskiwane w ramach 

środków zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


