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UCHWAŁA  Nr XXXI/207/ 2009

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia  28 stycznia 2009 roku.


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                            
                   na 2009 rok.


        
       Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485z późn. zm.). 

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje:

§ 1.

W celu przeciwdziałania zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków) uchwala się: „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.














                                                        

                                                               Załącznik nr 1
                                                                              do uchwały Nr XXXI/207/2009
                                                                        Rady Miejskiej w Ożarowie
                                                                            z dnia 28 stycznia 2009 r.



GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII 
 GMINY OŻARÓW NA 2009 ROK


       Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii uwzględnia zadania określone   w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wyznacza działania, które na terenie gminy będą realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki społeczno - gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej,                a w szczególności poprzez:
	Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem

Udzielenie rodzinom, w których mogą wystąpić problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej   w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
	Wspomaganie działań podmiotów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

W celu osiągnięcia prawidłowej realizacji wymienionych założeń Programu konieczna jest odpowiednia działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna.

Działalność wychowawcza
Podstawowymi środowiskami oddziaływań profilaktycznych  na zjawisko narkomanii są:
- rodzina
- szkoła
- społeczność lokalna.
Profilaktyka w rodzinie polega na:
- zainteresowaniu rodziców nad rozwojem dziecka na poziomie przedszkola i okresu  
  szkolnego,
- obserwacji nietypowych zachowań dziecka i reagowanie na te zachowania,
- stałym kontakcie rodziców z wychowawcami szkół,
- braniu udziału w programach profilaktycznych.
Profilaktyka w szkole:
Szkoła jest miejscem, w którym można zdiagnozować zachowania problemowe i podjąć odpowiednią interwencję. W 2009 r. realizowane będą następujące działania profilaktyczne:
- opracowanie i realizacja szkolnego programu profilaktyki we wszystkich szkołach na terenie gminy; w programach tych znaleźć się powinny oddziaływania w formie zajęć profilaktycznych realizowanych w klasach, gazetki szkolne, audycje i imprezy profilaktyczne  oraz stwarzanie ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu,
- realizacja programów profilaktycznych przez podmioty z zewnątrz gminny,
- prowadzenie w szkołach pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz innych                                     z wykorzystaniem aktywności i pomysłów młodzieży, 
- prowadzenie zajęć w  świetlicach socjoterapeutycznych,
- podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi                     i młodzieżą, kontynuowanie kampanii „Bezpieczne wakacje radość bez alkoholu                     i narkotyków”.

Oddziaływanie profilaktyczne w społeczności lokalnej
Obszar oddziaływań profilaktycznych w społeczności lokalnej będzie realizowany                w 2009 r. przez:
- przestrzeganie przez osoby prowadzące punkty sprzedaży, zakazu sprzedaży dzieciom            i osobom nieletnim papierosów oraz reagowanie na zakupy  produktów psychoaktywnych,
- kontynuowanie kontroli punktów sprzedaży przez upoważnione organy gminy, w tym komisję przeciwdziałania alkoholizmowi,

Profilaktyka w przekazach kulturowych i medialnych:
- organizacja konkursów o tematyce uzależnień w tym narkomanii,
- organizacja imprez sportowych przez szkoły, popularyzujących  postawy  przeciwuzależnieniowe,
- publikacje w miesięczniku „Ożarów” tematyki uzależnień, w tym narkomanii,
- publikacje w „Wiadomościach Świętokrzyskich” i „Echu Dnia”. 

Działalność edukacyjna
	Kontynuowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli. 

Uświadamianie przyczyn sięgania  przez dzieci i młodzież po środki psychoaktywne.
	Poznanie sposobów pomocy dzieciom i młodzieży.

Działalność informacyjna na terenie miasta i gminy 
Do działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii w 2009 r. należą:
	Prowadzenie lokalnych działań edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów narkomanii.

Prezentowanie informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy                    w zakresie przeciwdziałania narkomanii w mediach lokalnych.
Kolportowanie ulotek o instytucjach pomocowych w zakresie narkomanii i innych uzależnień.

Środki finansowe przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 15.000 zł na 2009 rok.
      Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez Zespół Zadaniowy ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ustala się wynagrodzenie w  dla członka Zespołu Zadaniowego w wysokości 80 zł za posiedzenie. 
     Gminny Program realizowany będzie przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie, Dyrektorów Szkół i Pedagogów Szkolnych, Komisariatu Policji w Ożarowie, Straży Miejskiej oraz Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Ożarowie.

                                                             Przewodniczący Zespołu Zadaniowego 
                                                             ds. Przeciwdziałania Narkomanii



PRELIMINARZ WYDATKÓW
DO GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2009 ROK




Lp.

TREŚĆ 
ZADANIA

KWOTA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI

1.
Szkolenia, konsultacje Zespołu Zadaniowego ds. Narkomanii

3.000
Pełnomocnik Burmistrza Zespół Zadaniowy


2.
Prowadzenie działalności informacyjnej w środowisku

1.000
Pełnomocnik Burmistrza Zespół Zadaniowy


3.
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach gminy

9.000
Pełnomocnik Burmistrza Dyrektorzy szkół


4.
Wynagrodzenia Zespołu Zadaniowego za pracę

2.000
Pełnomocnik Burmistrza Zespół Zadaniowy


Ogółem

     15.000



                                                             Przewodniczący Zespołu Zadaniowego 
                                                             ds. Przeciwdziałania Narkomanii

