
Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii 
Gminy Opoczno na rok 2016. 

I. Wprowadzenie. 

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla 
lokalnq strategic w zakresie profilaktyki uzaleznieh oraz minimalizacji szkod spolecznych 
i indywidualnych wynikaj^cych z naduzywania narkotykow jak rowniez innych srodkow 
psychoaktywnych. 

Podstaw^ prawn^ dzialan zwi^zanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz. U . z 2012 roku poz. 124 ze 
zm.). Akt ten stanowi, iz zadania z zakresu przeciwdzialania narkomanii realizujq organy 
administracji rz^dowej i jednostek samorz^du terytorialnego w zakresie okreslonym w ustawie. 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdzialanie narkomanii nalezy do zadari wiasnych gminy, i jest 
realizowane w postaci gminnych programow przeciwdzialania narkomanii, uchwalanych 
corocznie przez rady gmin. W szczegolnosci zadania te obejmuj^: 
1. Zwi^kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob zagrozonych 

uzaleznieniem. 
2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy narkomanii, pomocy 

psychospolecznej i prawnej. 
3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwi^zywania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowo - rekreacyjnych dla uczniow. a takze 
dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach 
opiekuhczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarzadowych i osob fizycznych, siuz^cych 
rozwi^zywaniu problemow narkomanii. 

5. Pomoc spoleczn^ osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych. dotkni^tym 
ubostwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych osob 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Niniejszy dokument stanowi kontynuacj? i rozwini^cie dzialan prowadzonych w latach 
ubieglych. Ponadto pozostaje w scislej kooperacji z Gminnym Programem Profilaktyki 
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych Gminy Opoczno na rok 2016 oraz Gminnej 
Strategii Rozwi^zywania Problemow Spolecznych, a kierunki dzialan w nim zawarte ŝ  zgodne 
z Krajowym Programem Przeciwdzialania Narkomanii. 

II. Diagnoza. 

W zakresie przeciwdzialania narkomanii Gmina Opoczno prowadzi profilaktyczni| 
dzialalnosc informacyjnq, edukacyjn^ i wychowawcz^, skierowan^ do dzieci, mlodziezy i ich 
rodzicow oraz edukacj? publiczn^ skierowan^ do przedstawicieli roznych zawodow, instytucji 
i wyspecjalizowanych sluzb w dziedzinic przeciwdzialania narkomanii a zwlaszcza w zakresie 
umiej^tnosci wczesnego rozpoznawania sygiialow wskazujacych na prawdopodobieiistwo 
zazywania narkotykow i post(?powania z osobami uzaleznionymi oraz promowanie zdrowcgo 
stylu zycia. 

Z dost^pnych danych uzyskanych od podmiotow realizujacych na terenie gminy 
Opoczno dzialania w zakresie przeciwdzialania narkomanii wynika. iz: 



Lp. 2010 2011 2012 2013 2014 
Liczba wykrytycit 

wykroczeii/przest^pstw zwiqzanych 
z naruszeiiiem przepisow 

0 przeciwdziataniu narkomanii 

132 38 75 127 107 

osoby z problemem narkomanii 
korzystajqce z pomocy swiadczonej 

przez ASKWP „OPOKA" 
10 6 8 6 7 

osoby z problemem narkomanii 
korzystajqce z pomocy swiadczonej 

przez PLU w Opocznie 
14 22 20 12 29 

III. Zasoby. 

Gmina Opoczno posiada nast^puj^ce zasoby sluz^ce bezposrednio i posrednio 
rozwi^zywaniu problemow narkomanii i pomocy rodzinom osob uzaleznionych od srodkow 
psychoaktywnych,!).: 

1. Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Opocznie. 
2. Osrodek Pomocy SpoleczneJ w Opocznie. 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. 
4. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie. 
5. Straz Miejska przy Urz^dzie Miejskim M' Opocznie. 
6. Poradnia Leczenia Uzaleznieh M- Opocznie. 
7. Organizacje pozarzqdoM'c, ktore realizujq zgodnie ze sMym statutem szczegolowe zadania 
M> obszarze przeciwdzialania narkomanii. 
8. PlacoM'ki oswiatowe z terenu gminy Opoczno. 

IV. Grupa docelowa. 

Adresatami programu sq wszyscy mieszkancy gminy Opoczno, a w szczegolnosci 
mlodziez szkolna, rodziny osob dotknietych problemem narkomanii, osoby uzaleznione od 
srodkow psychoaktywnych oraz przedstawiciele sluzb, inst3l:ucji, organizacji pozarzadowych 
dzialajqcych na rzecz rozwiqzywania problemow uzaleznieh. 

Podczas planowania, a nast^pnie realizowania dzialan profilaktycznych, szczegolna 
uwaga jest kierowana na dzieci i mlodziez. Obecnie wszystkie placowki oswiatowe dzialajqce 
na terenie gminy Opoczno realizujq zadania prewencyjne. dotyczqce zapobieganiu problemom 
spolecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki. zgodnie z wymogami ustawy 
o systemic oswiaty. Programy te opiniowane sq przez Miejskq Komisja Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych, ktora jednoczesnie wspiera placowki oswiatowe w ich realizacji. 

V. Cele Programu. 

Cel glowny: ograniczenie szkod zdrowotnych i zaburzeh zycia rodzinnego wynikajqcych 
z uzywania substancji psychoaktywnxch oraz zjawiska uzywania narkotxkow i podejmowania 
iimych zachowaii ryzykownych przez dzieci i mlodziez. 

Cele szczegolowe: sa zgodne z kierunkami dzialaii okreslonymi w uslawie 
0 przeciwdzialaniu narkomanii. 



Cel szczegolowy: 
1. Zwî kszenie dostfpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 

uzaleznionych od narkotykow i osob zagrozonych uzaleznieniem. 

Kierunki dzialan: 
1) Wspolpraca z instytucjami i organizacjami udzielajqcymi pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej osobom dotkni^tym problemem narkomanii. 
2) Kierowanie osob realizujqcych zadania Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 

na szkolenia (terapeuci. grupy zawodowe profesjonalnie zajmujqce si? problematykq 
narkomanii, nauczyciele. pedagodzy, policjanci). jak rowniez udziai w konferencjach, 
sympozjach i innych formach spotkah zwiqzanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi 
pracujqcych z osobami dotkni^tymi problemami narkotykowymi. 

Wskazniki osiqgni^cia celu: 
a) liczba osob korzystajqca z roznych form pomocy - wskaznik osiqgni^cia celu. o ktorym 

mowa w pkt 1 i 2; 
b) liczba przeszkolonych pracownikow w zakresie lecznictwa odwykowego - wskaznik 

osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 3. 

Cel szczegolowy: 
2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystfpuje problem narkomanii pomocy 

psychospolecznej i prawnej. 

Kierunki dzialan: 
1) Wspolpraca z instytucjami i organizacjami udzielajqcymi pomocy psychologicznej 

i prawnej rodzinom dotkni^tym problemem narkomanii. 
2) Realizacja dzialan o charakterze edukacyjnym w postaci broszur/ulotek przeznaczonych dla 

rodzicow. 

Wskazniki osiqgni^cia celu: 
a) liczba osob korzystajqca z roznych form pomocy - wskaznik osiqgni^cia celu, o ktorym 

mowa w pkt 1; 

Cel szczegolowy: 
3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiqzywania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla 
dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie zaĵ c sportowo - rekreacyjnych dla uczniow, 
a takze dzialan na rzecz dozj^viania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych 
programach opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Kierunki dzialan: 
1) Udziai w ogolnopolskich kampaniach edukacyjnych zwiqzanych z profilaktykq 

narkotykowq i rozwiqzywaniem problemow spolecznych zwiqzanych z uzaleznieniem. 
2) Promowanie alternatywnych form aktywnego sp^dzania czasu wolnego poprzez 

inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy. 
3) Edukacja publiczna w postaci ulotek i broszur na temat profilaktyki i rozwiqzywania 

problemow zwiqzanych z zazywaniem narkotykow i innych substancji o dzialaniu 
odurzajqcym. 

4) Wspieranie programow edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez placowki 
oswiatowe. 



5) Organizowanie spotkan z osobami mogqcymi dac swiadectwo swoich wiasnych 
traumatycznych przezyc zwiqzanych z uzaleznieniem narkotykowym oraz ze znanymi 
postaciami cieszqcymi si^ powszechnym szacunkiem i autorytetem, ktorych stanowisko 
wobec stosowania narkotykow i innych uzywek jest wywazone i racjonalne. 

Wskazniki osiqgni^cia celu: 
a) liczba podmiotow prowadzqcych programy i przedsi^wzi^cia profilaktyczne oraz dzialania 

informacyjne, edukacyjne i srodowiskowe - wskaznik osiqgni^cia celu, o ktorym mowa 
wpkt 1, 2, 3, 4 i 5; 

b) liczba osob uczestniczqcych w programach i przedsi^wzi^ciach profilaktycznych, 
dzialaniach informacyjnych, edukacyjnych i srodowiskowych - wskaznik osiqgni^cia celu, 
0 ktorym mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 5. 

Cel szczegolowy: 
4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeii, organizacji pozarzadowych i osob 

fizycznych sluzqcych rozwiqzywaniu problemow alkoholizmu i narkomanii. 

Kierunki dzialan: 
1) Wspieranie biezqcej dzialalnosci organizacji pozarzqdowych, stowarzyszeh i instytucji, 

ktore realizujq zgodnie ze swoim statutem szczegolowe zadania w obszarze profilaktyki 
1 rozwiqzywania problemow narkomanii, m.in. poprzez udzielanie im pomocy finansowej 
dla stworzenia wlasciwych warunkow lokalowych, sanitarnych oraz sprz^towych do 
prowadzenia tej dzialalnosci. 

2) Wspieranie dzialalnosci Centrum Integracji Spolecznej w Opocznie dzialajqcego na rzecz 
osob uzaleznionych od narkotykow, realizujqcego program zatrudnienia socjalnego na 
podstawie kontraktu. 

Wskazniki osiqgni^cia celu: 
a) liczba podmiotow wspartych finansowo i rzeczowo przy realizacji dzialan - wskaznik 

osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 1; 
b) liczba osob uzaleznionych od narkotykow, uczestniczqcych w dzialaniach majqcych na celu 

reintegracje zawodowq i spolecznq - wskaznik osiqgni^cia celu, o ktorym mowa w pkt 2. 

V. Zrodla i zasady ilnansowania Gminnego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii. 

Finansowanie dzialan podejmowanych w zwiqzku z realizacjq Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii odbywa si^ w ramach srodkow wiasnych Gminy Opoczno 
pochodzqcych z opiat pobieranych za korzystanie z zezwoleh na sprzedaz napojow 
alkoholowych. 

VII. Postanowienia koncowe: 

1. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii koordynowana jest przez 
Burmistrza Opoczna za posrednictwem Zespolu do Spraw Spolecznych i Ochrony Ludnosci 
Urz^du Miejskiego w Opocznie poprzez: 

1) zlecenia do realizacji zadah publicznych podmiotom, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 
w drodze ogloszenia konkursu; 

2) zakupy i zlecenia zewn^trzne (konkursy ofert, zamowienia publiczne bez stosowania 



ustaw}' Prawo zamowien publicznych w ramach dofmansowania). 
Rada Miejska w Opocznie otrzyma polroczne sprawozdanie do 31 sierpnia 2016 roku 
i roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do dnia 31 marca 
2017 roku. 
Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 zostal 
pozytywnie zaopiniowany przez Miejskq Komisj(^ Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych w Opocznie na posiedzeniu w dniu 8 pazdziernika 2015 roku. 


