
UCHWAŁA NR XXVIII/268/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Santok na 
2021 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r.poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2050 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021rok, który stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/268/2020 

Rady Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK 

I.  WPROWADZENIE 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r przeciwdziałanie narkomanii 
należy do zadań własnych gminy. 

W myśl powyższego opracowany został dla Gminy Santok Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok, w którym określone zostały zadania konieczne 
do realizacji wobec występujących problemów narkomanii na terenie gminy. Program zawiera 
propozycje działań służących rozwijaniu lokalnego systemu rozwiązywania problemów narkomanii 
w gminie Santok. 

Cele i zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 
są zbieżne z założeniami wskazanymi w obszarze polityki społecznej w Gminie Santok. 

Program uwzględnia także działania podejmowane w zakresie realizacji celu operacyjnego 
dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi określonego 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020. 

Działania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii tworzą system pomocy dla wielu grup 
odbiorców na różnych etapach zagrożenia problemami narkomanii. 

Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Santok, 
a w szczególności do osób z grup ryzyka, uzależnionych i ich rodzin, osób fizycznych, prawnych 
i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, realizujących zadania 
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii. 

Zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok prowadzone będą 
m.in. przez jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe, instytucje oraz inne uprawnione 
podmioty. 

II.  CELE  PROGRAMU 

Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok realizowane będą poprzez 
prowadzenie zadań polegających na podnoszeniu poziomu wiedzy 
i świadomości mieszkańców gminy Santok nt. zażywania narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy, a w szczególności: 

1. ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających z używania narkotyków i innych 
substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

3. udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 

4. wspomaganie działań jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, instytucji oraz 
innych uprawnionych podmiotów, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego pośród mieszkańców 
gminy Santok. 

III.     ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Santok, w szczególności: 

1. osoby i rodziny doświadczające problemów związanych z narkotykami i narkomanią, 

2. osoby uzależnione od narkotyków i współuzależnione, 
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3. dzieci i młodzież, w tym m.in. z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk zagrożonych z powodu 
dysfunkcji lub sytuacji społeczno-psychologicznej, a także ich rodzice, 

4. osoby/podmioty zajmujące się zapobieganiem występowania problemów narkomanii i pomocą osobom 
i rodzinom z problemem narkomanii, 

5. jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe, instytucje oraz inne uprawnione podmioty, jak 
również prywatne, działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii. 

IV.    ZADANIA PROGRAMU 

ZADANIE 1 

Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

1. udzielanie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom informacji w zakresie 
uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 

2. podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji działających na rzecz profilaktyki uzależnień 
w zakresie narkomanii, m.in. szkolenia, warsztaty, prelekcje, 

3. współpracę z podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki i zapobiegania narkomanii, 

4. działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy, 

5. prowadzenie edukacji publicznej i organizowanie szkoleń przedstawicieli różnych zawodów i instytucji 
w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, zwłaszcza w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów 
wskazujących prawdopodobieństwo zażywania narkotyków. 

ZADANIE 2 

Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii poprzez: 

1. podejmowanie działań w zakresie pomocy rodzinie, w której występują problemy 

narkomanii polegających na: 

1) pomocy dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

a) informowanie o formach specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej dzieci i młodzieży 
zażywającym narkotyki, 

b) uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii, 

2) dokonywanie diagnozy sytuacji w rodzinach w zakresie ewentualnego wystąpienia problemu narkomanii 
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, terapeutycznegopsychologicznego dla rodzin, 
w których występują problemy narkomanii, 

2. działalność informacyjną skierowaną bezpośrednio do rodzin, w których występują problemy 
narkomanii, 

3. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. 

ZADANIE 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii poprzez: 

1. wspieranie placówek oświatowych na terenie Gminy w rozwijaniu działań profilaktycznych 
obejmujących problematykę narkomanii kierowanych do dzieci i młodzieży: 
1) organizowanie w szkołach olimpiad, turniejów, konkursów wiedzy, konkursów 
plastycznych o tematyce zagrożeń uzależnienia od narkotyków, 
2) organizowanie w szkołach programów profilaktycznych, warsztatów oraz spektakli 
teatralnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 
3) udział w lokalnych i ogólnopolskich w kampaniach edukacyjnych związanych 
z profilaktyką antynarkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych 
z uzależnieniami, 
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4) prowadzenie publicznych debat nt. narkomanii z udziałem przedstawicieli gminy, 
nauczycieli, Policji i rodziców, pedagogów, policji itp. 

2. prowadzenie programów profilaktycznych oraz zakup sprzętu sportowego do organizacji 

czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących alternatywę wobec używania substancji 
psychoaktywnych, jak również osób starszych, w tym seniorów i niepełnosprawnych, 

3. realizację i zakup programów z profilaktyki narkomanii ukierunkowanych na działania 

edukacyjno-informacyjne realizowanych w środowisku szkolnym, 

4. zakup materiałów informacyjno – szkoleniowych do prowadzenia kampanii edukacyjnych, obejmujących 
problematykę narkomanii, organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów czy seminariów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów narkotykowych, tj. m.in. nauczyciele, pracownicy jednostek samorządowych, organizacje 
pozarządowe, 

5. współorganizowanie z Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Santoku oraz innymi jednostkami, a także sołectwami imprez o charakterze profilaktycznym dla 
mieszkańców gminy  Santok. 

ZADANIE 4 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii poprzez: 

1. wspieranie instytucji, których statutowa działalność skierowana jest na tworzenie 

warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych, 

2. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym 
i profilaktyki uzależnień, 

3. organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania 

obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla pracowników placówek 
oświatowych, kulturalnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, 
funkcjonariuszy policji, 

4. współpracę z mediami w sprawie propagowania szkodliwości narkotyków  i dopalaczy. 

ZADANIE 5 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez: 

1. prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków mających na 
celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról 
społecznych w miejscu pracy i zamieszkania, 

2. współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie podejmowania działań mających na celu 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

V.    FINANSOWANIE PROGRAMU 

Finansowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021rok finansowane będą z budżetu Gminy Santok,tj. ze środków  pochodzących z opłat pobieranych za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

VI.    KOORDYNACJA PROGRAMU 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Santoku. 

2. Realizator Programu przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu Wójtowi Gminy Santok do dnia 
28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, 
a Wójt Gminy przekłada je Radzie Gminy do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy 
sprawozdanie.
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