UCHWAŁA Nr XXIII/166/2020
RADY GMINY LELIS
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Lelis na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 10 ust.
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2025) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Lelis na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Danuta Dobkowska

Załącznik do uchwały

Nr XXIII/166 /2020
Rady Gminy Lelis
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Lelis na rok 2021
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lelis na
rok 2021, zwany dalej „Gminnym Programem”, jest sporządzony na podstawie
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.
poz. 852, z późn. zm.)
Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów
narkomanii, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz
zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
problemami.
Zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i sposób realizacji.
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Sposób realizacji:
1) kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych,
2) informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków
poprzez upowszechnianie materiałów edukacyjnych

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej.
Sposób realizacji:
1) finansowanie działalności świetlic środowiskowych, opiekuńczowychowawczych, których celem jest prowadzenie zajęć o charakterze
profilaktycznym, socjoterapeutycznym i wychowawczym,
2) finansowanie obozów terapeutycznych, których celem jest prowadzenie
zajęć o charakterze profilaktycznym, socjoterapeutycznym i
wychowawczym,
3) współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i
organizacjami zajmującymi się pomocą socjalną, medyczną, prawną,
psychologiczną.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
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.
Sposób realizacji:
1) nawiązanie współpracy ze szkołami w celu współuczestniczenia
realizacji programów profilaktycznych,
2) prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu promowanie
zdrowego stylu życia,
3) rozwijanie szeroko pojętej profilaktyki polegającej na organizowaniu
ogólnodostępnych spotkań na temat uzależnień, współuzależnienia i
form pomocy,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym zajęć
sportowych.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Sposób realizacji:
1) współpraca z organizacjami zajmującymi się problemem uzależnień,
2) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji
zajmujących się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
uzależnień,
3) organizowanie dla nauczycieli i rodziców zajęć warsztatowych o
tematyce uzależnień.
4) współpraca z dyrektorami szkół oraz nauczycielami w celu
monitorowania przypadków rozprowadzania, posiadania oraz używania
narkotyków przez uczniów. Podejmowanie stosownych działań w takich
przypadkach tj. kontrola placówki przez policję, rozmowy z uczniami
oraz ich rodzicami.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Sposób realizacji:
1) nawiązanie ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu
diagnozowania przypadków ubóstwa i patologii wywołanych
używaniem narkotyków w rodzinach oraz przy tworzeniu struktur
realizujących pomoc rodzinom zagrożonych narkomanią.
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspierania klubów
abstynenta, centrów i klubów integracji społecznej oraz banków
żywności.
Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań Gminnego Programu będą:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i
członków ich rodzin w Lelisie oraz szkoły z terenu Gminy Lelis.

