
Załącznik N r$  do Protokółu nr III/06 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 28.12.2006r.

■%

Uchwała nr II1/28/06 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje :

§ l-

Ustala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lichnowy na 
2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
e w o d n i c z ą c y  
Rady G m iny



f-

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

zobowiązuje Radę Gminy do uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

W związku z powyższym przedstawiam projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2007 r

Przy jego opracowaniu kierowano się w głównej mierze potrzebą dokładnego 

zdiagnozowania skali zjawiska narkomanii na terenie gminy oraz wypracowania metod 

profilaktyki antynarkotykowej. Jego realizacja, podobnie jak w roku ubiegłym, opierać się 

będzie głównie o struktury organizacyjne oświaty, przy współdziałaniu z miejscowym 

posterunkiem policji.

W związku z tym , iż dotychczas zjawisko narkomanii na terenie gminy ma charakter 

marginalny, strategią działania programu jest głównie profilaktyka.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.



Załącznik Nr do uchwały nr 111/06 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28.12.2006r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.

Lp. Zadania Jednostka odpowiedzialna 
za realizację programu

Sposób realizacji Termin
realizacji

Oczekiwane efekty

1. zwiększenie efektywności 
profilaktyki w szkołach

a) diagnoza problemu 
narkomanii wśród 
uczniów

placówki oświatowe przeprowadzenie ankiet i 
wywiadów wśród uczniów, 
rodziców

I kwartał 2007 
r.

opracowanie narzędzi 
diagnostycznych

b) Przygotowanie i 
doskonalenie nauczycieli 
( i innych osób 
zaangażowanych) do 
prowadzenia działań 
profilaktycznych

placówki oświatowe zakup programu profilaktycznego, 
dofinansowanie szkoleń 
warsztatów

praca ciągła rozumienie problemu 
narkomanii, nabywane 
przez nauczycieli 
dodatkowych umiejętności 
rozpoznania problemu i 
udzielania pomocy, 
zwiększenie liczby 
kompetentnych 
realizatorów programów 
profilaktycznych

c) profilaktyka
antynarkotykowa poprzez 
rodzinę ( program 
profilaktyczny dla 
dorosłych)

placówki oświatowe( we 
współpracy z policją)

pogadanki z rodzicami na temat: 
„Jak uchronić dziecko od 
środowiska narkotycznego”, 
organizowanie spotkań z 
rodzicami na temat: zagrożeń 
związanych z narkomanią, otwarta 
dyskusja z dziećmi, rodzicami, 
ewentualnie

cyklicznie ukazanie problematyki 
narkomanii i jej 
negatywnych skutków, 
zwiększenie wiedzy dzieci 
i rodziców na temat 
narkomanii



indywidualne kontakty z rodzicami 
uczniów, którzy mogą mieć 
kontakt z narkotykami (pomoc 
pedagoga)

d) ukazanie problemu 
narkomanii i jej 
negatywnych skutków

placówki oświatowe prowadzenie lekcji, ścieżek 
edukacyjnych z uwzględnieniem 
profilaktyki narkomanii, 
wyświetlanie filmów 
edukacyjnych, zapraszanie na 
lekcje przedstawicieli organizacji i 
instytucji zajmujących się 
problemem narkomanii

według
ustalonego
planu

zwiększenie świadomości 
uczniów co do 
negatywnych skutków 
narkomanii

e) organizowanie czasu 
wolnego dzieci jako 
alternatywa wobec 
używania narkotyków

placówki oświatowe, świetlice 
szkolne

organizacja zajęć pozalekcyjnych 
(m.in. sportowych), działalność kół 
zainteresowań.

praca ciągła wypełnienie wolnego 
czasu, którego nadmiar 
jest często powodem 
sięgania po narkotyki

placówki oświatowe, we 
współpracy z GOKiS w 
Lichnowach

organizacja imprez i konkursów 
profilaktycznych ( imprez 
sportowych, turniejów szkolnych, 
konkursów plastycznych, wystawy 
prac plastycznych dla całej 
społeczności, konkursów 
literackich, recytatorskich itp.)

wg ustalonego 
planu

jak wyżej

placówki oświatowe organizowanie przedstawień o 
tematyce antynarkotykowej

cyklicznie jak wyżej

3. prowadzenie stałego 
systemu informacji na 
temat problematyki 
narkomanii

placówki oświatowe, GOPS w 
Lichnowach, GOKiS w 
Lichnowach

udostępnienie i przekazywanie 
materiałów informacyjnych 
placówkom oświatowym oraz 
wśród mieszkańców gminy

praca ciągła zwiększenie wiedzy i 
pozyskiwanie bieżących 
informacji dotyczących 
problematyki narkomanii



(broszury, plakaty, ulotki, filmy, 
publikacje, książki), wykorzystanie 
ofert programów profilaktyczno - 
wychowawczych 
uwzględniających inscenizację 
teatralna do przekazu treści 
profilaktycznych, organizowanie 
konferencji dotyczących 
wypracowania modelu profilaktyki 
uzależnień w szkołach

4. uczestnictwo w 
programach, akcjach i 
kampaniach 
profilaktycznych

placówki oświatowe, GOKiS 
w Lichnowach

angażowanie się w wymienione 
formy działalności profilaktycznej

praca ciągła wzrost świadomości 
społecznej

5. współdziałanie szkoły z 
GOPS w Lichnowach, 
policją, poradniami 
psychologiczno- 
pedagogicznymi, 
kuratorem sądowym, 
organizacjami 
zajmującymi się 
problemem narkomanii

placówki oświatowe spotkania przedstawiciela policji z 
młodzieżą, pedagogami, spotkania 
z przedstawicielami organizacji 
zaangażowanych w problematykę 
narkomanii

cyklicznie wzrost świadomości i 
wiedzy na temat 
narkomanii, uzyskanie w 
razie potrzeby fachowej 
pomocy, porady

6. współpraca z innymi 
samorządami w zakresie 
realizacji programów 
przeciwdziałania 
narkomanii

wspólne przedsięwzięcia związane 
z problematyką narkomanii

wg potrzeb zwiększenie zakresu i 
efektywności 
podejmowanych wspólnie 
działań
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