Załącznik do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Bolesław
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2015 rok
Rozdział 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, zagrożonych
uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy
psychologicznej i prawnej.
1. Udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej, prawnej dla
osób sięgajacych po środki narkotyczne i ich rodzin.
2. Kontynuacja działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
3. Rozszerzanie oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy
w Rodzinie m.in. poprzez rozszerzenie oferty specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom uwikłanym
w uzależnienie od środków narkotycznych.
4. Ścisła współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Kontynuacja wpółpracy z Zespołem interdyscyplinarnym oraz grupami roboczymi powołanymi do pracy
z rodziną w związku z istniejącą przemocą w rodzinie, funkcjonującymi przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Bolesławiu.
6. Wspieranie działalności Świetlicy - Placówki wsparcia dziennego poprzez dofinansowanie realizowanych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz innymi patologiami,
dofinansowanie szkoleń dla wychowawców a także finansowanie innych organizowanych przedsięwzięć
promujących zdrowy styl życia.
7. Prowadzenie analizy zachowania dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do Placówki wsparcia
dziennego.
8. Współpraca
uzależnieniom.

i wspieranie

ruchów

samopomocowych

działających

w obszarze

przeciwdziałania

9. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii.
10. Dalsze podnoszenie świadomości społecznej poprzez realizację szeroko zakrojonych akcji informacyjnych kolportaż i ekspozycja ulotek oraz broszur.
11. Zapobieganie używania substancji psychoaktywnych w środowisku lokalnym, ścisła wpółpraca z lekarzami
rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, położnymi oraz ze szkołami i innymi instytucjami użyteczności
publicznej.
12. Aktualizacja informacji w prasie oraz na tablicach ogłoszeń.
13. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach pomocowych działających w obszarze przeciwdziałania
uzależnieniom.
14. Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencję osób zajmujących się
przeciwdziałaniem narkomanii, dyżurujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych
i Ofiar Przemocy w Rodzinie.
15. Uczestnictwo w kampaniach promujących zdrowy styl życia oraz w konferencjach i naradach
podnoszących poziom wiedzy.
16. Prowadzenie monitoringu rozpowszechnienia oraz używania środków narkotycznych w gminie.

Id: BDA89B02-EA45-403B-8754-BB12F2F7F5D0. Podpisany

Strona 1

Rozdział 2.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla mieszkańców gminy, a w
szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Współfinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych.
2. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, bibliotekach, obiektach
sportowych znajdujących się na terenie Gminy Bolesław oraz w Świetlicy - Placówce wsparcia dziennego i innych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Kontynuacja prowadzonych działań edukacyjnych wśród rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży poprzez
naukę rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, wskazujących na kontakt ze środowiskiem zagrożonym
narkomanią.
4. Kontynuacja współpracy z właścicielami restauracji, barów, dyskotek dot. podniesienia wiedzy na temat
szkodliwości zażywania narkotyków i innych środków zmieniających świadomość m.in. poprzez ekspozycję
materiałów edukacyjnych w w/w punktach.
5. Edukacja społeczna - kontynuacja organizacji lokalnych kampanii edukacyjnych oraz promocja kampanii
i programów realizowanych na terenie kraju. Ułatwienie dostępności do programów edukacyjnych dla osób
dorosłych dotyczących problemów wynikających z używania środków psychoaktywnych, przeciwdziałających
przemocy w rodzinie, promujących zdrowy styl życia.
6. Propagowanie pro - zdrowotnych wzorców zachowań poprzez organizację lokalnych kampanii edukacyjnych
lub promujących zdrowy styl życia, a także wzmacniających więzi rodzinne, współfinansowanie konkursów,
imprez, festynów, zawodów sportowych itp. Kontynuacja profilaktycznych działań alternatywnych, wskazujących
na możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz promowanie prozdrowotnego stylu życia.
7. Realizacja wspólnych projektów wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży - współpraca
z policją, szkołami, zakładami pracy i innymi instytucjami użyteczności publicznej.
8. Kształtowanie postaw polegających na nauce zachowań asertywnych, opracowanie działań zmierzających do
zaniechania zażywania narkotyków, dopalaczy czy nadużywania napojów energetycznych.
9. Ścisła współpraca z asystentem rodziny oraz pracownikami socjalnymi dająca możliwość monitorowania
procesu wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach problemowych.
10. Ścisła współpraca z Wychowawcami pracującymi w Placówce wsparcia dziennego.
11. Kontynuacja promocji zdrowego stylu życia poprzez współorganizowanie i współfinansowanie zajęć
sportowo-rekreacyjnych wzmacniających więzi w rodzinach.
12. Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych potrzebnych do realizacji zaplanowanych
działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
13. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
Rozdział 3.
Wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych zajmujących się terapią
i postrehabilitacją uzależnień od narkotyków.
1. Współpraca z Placówką wsparcia dziennego.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi
i narkomanii oraz stowarzyszeniami promującymi zdrowy styl życia.
3. Wspieranie inicjatywy wszczęcia postępowania
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławiu.

o leczenie

program

wychodzenia

odwykowe

przez

z bezdomności

Gminną

Komisję

4. Współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi działającymi
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Wykorzystanie lokalnych zasobów dla tworzenia koalicji na rzecz
ograniczenia problemów uzależnień w gminie.
Rozdział 4.
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym.
1. Ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu.
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2. Ścisła współpraca z asystentem rodziny wykonującym swe obowiązki służbowe, zatrudnionym w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu.
3. Pomoc merytoryczna i praktyczna osobom uzależnionym, dotkniętym ubóstwem czy wykluczonym
społecznie w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.
4. Pomoc przy podejmowaniu interwencji kryzysowej w rodzinach dotkniętych problemem uzależnień.
5. Pomoc rodzinom i osobom uzależnionym, dotkniętym ubóstwem czy wykluczonym społecznie w wyjściu
z trudnej sytuacji życiowej.
6. Podejmowanie wszelkich działań, zgodnych z prawem, umożliwiających osobom uzależnionym, dotkniętych
ubóstwem czy wykluczonym społecznie wyjście z trudnej sytuacji.
7. Wspieranie powstających i funkcjonujących centrów integracji społecznej.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Dychtoń
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