
UCHWAŁA NR XXV/188/2021 
RADY GMINY TARNAWATKA 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2050 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnawatka w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Kazimiera Mańdziuk 
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Załącznik
do Uchwały Nr XXV/188/2021
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 26 listopada 2021

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY   T A R N A W A T K A   NA 2022 ROK

Program niniejszy stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gmina  Tarnawatka  podejmuje  działania  mające  na  celu:  prowadzenie  profilaktycznej
działalności  edukacyjnej  i  wychowawczej  w szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  rozwój
edukacji publicznej przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb
w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego
rozpoznawania  sygnałów  wskazujących  na  prawdopodobieństwo  zażywania  narkotyków
i postępowania z osobami uzależnionymi.

Cele programu

1. Stworzenie  spójnego  systemu  działań  profilaktyki  problemowej  opartej  na  szerokiej
edukacji społecznej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

2. Promocja zdrowego stylu życia.
3. Zmniejszenie  ryzyka  wystąpienia  problemów  związanych  z  używaniem  substancji

psychoaktywnych.
4. Unowocześnienie programów profilaktycznych i dostosowanie ich do zdiagnozowanych

potrzeb.
5. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom oraz redukcję

dostępności na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w
środowisku lokalnym.

6. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków  substancji  o  działaniu  odurzającym  poprzez  wdrażanie  i  realizację
programów profilaktycznych.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
1.  Upowszechnianie informacji  dot.  adresów instytucji  i  miejsc gdzie  można skorzystać  z
bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych.
2. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii.
3.  Organizowanie  działań  środowiskowych  –  wywiadów  środowiskowych,  socjalnych,
interwencji rodzinnych, współpracy z rodzicami w miejscu zamieszkania.
4.  Rozwijanie  współpracy  z  placówkami  i  instytucjami  zajmującymi  się  pomocą
psychologiczną,  socjalną,  prawną,  interwencją  w  kryzysie,  profilaktyką,  terapią  i
postrehabilitacją.
5.  Dofinansowanie  szkoleń  zwiększających  kompetencje  w  zakresie  przeciwdziałania
narkomanii.

II.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  i  szkoleniowej  w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Organizowanie na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Udział w kampaniach medialnych związanych z profilaktyką narkomanii.
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3. Organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
4. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków innych używek oraz różnych
form spędzania wolnego czasu poprzez:
- organizowanie form czynnego wypoczynku; festyny, wycieczki krajoznawcze itp. 
5.  Realizowanie  elementów  profilaktyki  podczas  imprez  organizowanych  z  okazji
Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii itp. spotkań.
6. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej; plakaty, ulotki.
7. Upowszechnienie informacji n/t korzystania z pomocy w różnych sytuacjach życiowych.

III. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym
i ich rodzinom.
1. Udzielenie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem
jest utrzymanie abstynencji od środków psychoaktywnych,
2. Współpraca ze służbą zdrowia,
3. Współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.

IV. Preliminarz wydatków na 2022 rok
Lp. Nazwa zadania Planowany

koszt
realizacji

Termin
realizacji

1. Szkolenie  dla  członków  GKRPA  w  zakresie
narkomanii

- -

2 Prenumerata  czasopism  poświęconych  profilaktyce
narkomanii

- -

3 Prowadzenie  programów  profilaktycznych  i
terapeutycznych  związanych  z  problematyką
narkomanii

- -

4 Profilaktyka narkomanii zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży z uwzględnieniem nagród i materiałów

300zł w ciągu roku

5 Razem 300zł
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