
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

ROZDZIAŁ I CELE

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiejskiej Starogard Gdański na 2013 
rok sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 

Cel strategiczny
Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii na terenie Gminy Starogard Gdański. 
 
Cele operacyjne
I. Rozwój  i  wspieranie  różnorodnych  form  pomocy  terapeutycznej,  psychologicznej 

i prawnej dla osób uzależnionych, zagrożonych narkomanią i ich rodzin.
II. Wdrażanie  i  realizacja  nowoczesnych  programów  profilaktycznych  adresowanych 

do uczniów, ich rodziców oraz pracowników placówek oświatowych i wychowawczych.
III. Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
IV. Udział w ogólnopolskich i organizacja lokalnych kampanii i akcji społecznych mających 

na celu ograniczenie zjawiska używania środków psychoaktywnych.
V. Monitorowanie skali zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
VI. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii.

ROZDZIAŁ II ZADANIA

I. Zwiększenie dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

1. Działania  wspierające  dla  osób  uzależnionych  od  narkotyków  (zwrot  kosztów 
przejazdu do ośrodków uzależnień).

2. Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków w Punkcie 
Konsultacyjnym, którego zadaniem jest:
 motywowanie do podjęcia leczenia i abstynencji,
 kształtowanie postaw abstynencji,
 reintegracja,
 zapobieżenie zjawiskom recydywy i nawrotu choroby,
 rozpoznanie  zjawiska  narkomanii,  udzielenie  stosownego  wsparcia  oraz 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy w wyjściu z nałogu,
 ograniczenia szkód związanych z narkomanią u osób uzależnionych.

 
II. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy 

psychospołecznej i prawnej.
 Pomoc  finansowa  w  celu  umożliwienia  rodzinom  z  problemem  narkotykowym 

skorzystania z poradnictwa psychologicznego.
 Prowadzenie  kampanii  edukacyjnej  obejmującej  problematykę  narkomanii 

adresowanej do rodziców.
 Ułatwienie  (pośredniczenie)  osobom  uzależnionym  skorzystania  z  poradnictwa 

prawnego.



 Utworzenie samopomocowych grup wsparcia.
 Opieka nad dziećmi narkomanów. 

III. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych                          dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
1. Dofinansowanie  szkoleń  i  kursów  specjalistycznych  w  zakresie  pracy  z  dziećmi  i 

młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii.
2. Organizowanie  na  terenie  szkół  i  innych  placówek  oświatowo  –  wychowawczych 

programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie szkoleń dla  nauczycieli  i  rodziców oraz  członków Gminnej  Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Przeprowadzanie  lokalnych  i  regionalnych  kampanii  edukacyjnych  na  tematy 

związane z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach 
medialnych dotyczących tej tematyki

5. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym itp. dla 
dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość narkotyków.

6. Upowszechnianie  materiałów  informacyjno-edukacyjnych  z  zakresu  promocji 
zdrowia i profilaktyki narkomanii.

7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach na terenie gminy.
8. Prowadzenie  zajęć  terapeutycznych  i  edukacyjnych  w  świetlicach  opiekuńczo-

wychowawczych.
9. Finansowanie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów społecznej.

IV. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 Uruchomienie  w  razie  potrzeby  określonych  oddziaływań  terapeutycznych 
realizowanych po zakończeniu leczenia w placówkach odwykowych.

 Współfinansowanie pracy terapeutów w lokalnych grupach samopomocowych.
 Pomoc lokalnym grupom samopomocowym w finansowaniu imprez o charakterze 

profilaktycznym.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 Wspieranie  działań  readaptacyjnych i  pomoc w integrowaniu osób uzależnionych 
ze środowiskiem lokalnym.

 Kierowanie dzieci z rodzin narkotykowych na różne formy letniego wypoczynku.
 Wspomaganie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  finansowaniu  pomocy 

dla narkomanów i ich rodzin.
ROZDZIAŁ III REALIZATORZY

 Wójt Gminy Starogard Gd.
 Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom



 Punkt Konsultacyjny w Starogardzie Gd.
 Agencja Usług Profilaktycznych „SILOE” w Starogardzie Gd.
 Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
 Gminne świetlice opiekuńczo-wychowawcze
 Gminne świetlice wiejskie
 Gminne placówki oświatowe i wychowawcze
 Zespół Interdyscyplinarny
 Gminne kluby sportowe
 Rady sołeckie
 Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinczu
 Inne podmioty, których działalność służy rozwiązywaniu problemów narkotykowych

ROZDZIAŁ IV FINANSOWANIE

Źródłem  finansowania  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2013  rok  są 
środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem.
  
L.p. Ustawowe zadanie do realizacji Szacunkowy 

koszt
1. Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
3.600 zł

2. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii, 
pomocy psychospołecznej i prawnej.

1.400 zł

3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej 
oraz  szkoleniowej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  narkomanii, 
w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  zajęć 
sportowo-rekreacyjnych  dla  uczniów,  a  także  działań  na  rzecz 
dożywiania  dzieci  uczęszczających  w  pozalekcyjnych  programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

9.500 zł

4. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych, 
służącej  rozwiązywaniu  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania 
narkomanii.

1.500 zł

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i  wykluczeniem społecznym i  integrowanie ze 
środowiskiem  lokalnym  tych  osób  z  wykorzystaniem  pracy  socjalnej 
i kontraktu socjalnego.

1.000 zł

Razem 17.000 zł

Realizator ma możliwość przesunięcia środków finansowych w ramach ww. zadań.


