Zarządzenie Nr 229.2020
Burmistrza Boguchwały
z dnia 12 października 2020 roku
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na
lata 2021-2022"
Na podstawie art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2020. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr
XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 roku w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego Burmistrz Boguchwały przedkłada do konsultacji,
projekt uchwały dotyczącej: „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Boguchwała na lata 2021-2022".
§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały dotyczącej: „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na lata 20212022".
§ 2. Konsultacje przeprowadza się celem wyrażenia uwag oraz opinii
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19.10.2020 r., termin
zakończenia konsultacji ustala się na dzień 02.11.2020 r.
§ 4. Konsultacje obejmą swoim zasięgiem teren całej Gminy Boguchwała.
§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie opinii i uwag w

formie papierowej z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani

Małgorzata Grabiec-Zych, Specjalista w Referacie Promocji Rozwoju i Polityki
Społeczno Gospodarczej.

§ 7. Informacje o konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Gminy

Boguchwała, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz
tablicach ogłoszeń na terenie objętym konsultacjami.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(pieczęć organizacji)
Załącznik NR 1 do zarządzenia 229.2020
Burmistrza Boguchwały
z dnia 12 października 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
Na podstawie Uchwały Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z
dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Burmistrz
Boguchwały przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projekt dokumentu dotyczący: „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała na lata 2021-2022”
Termin zgłaszania opinii do projektu :
od 19 października do 2 listopada 2020 roku
Nazwa organizacji wnoszącej opinie
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Opinie/uwagi/propozycje zmian

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Miejscowość,
dnia………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………
……………………………
(Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
opinię, uprawnionej statutowo do reprezentowania organizacji pozarządowej
lub w tym celu)

Projekt

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boguchwała
na lata 2021-2022

Rozdział I - Podstawa prawna
Podstawa prawna•
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
852 ze zm.), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz.U.2019 r. poz. 2365 z późn. zm), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4
sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Wstęp
Zmiana postaw ludzi sięgających po substancje psychoaktywne oraz
zapobieganie negatywnym wpływom otoczenia, będących przyczyną
patologicznych zachowań, wymaga prowadzenia działań na szeroką skalę.
Zmiany, aby były skuteczne, muszą swym zasięgiem objąć wszystkie
elementy otoczenia ludzi: rodzinę, zakład pracy, grupę rówieśniczą, szkołę,
czy społeczność lokalną. Kluczem do efektywnej pracy jest współpraca
instytucji przeciwdziałających problemom narkomanii.
Zapobieganie, opóźnianie lub redukowanie używania substancji
psychoaktywnych jest celem, który przy uruchomieniu spójnej strategii
profilaktycznej jest możliwy do osiągnięcia. Lepsza znajomość szerokiego
kontekstu przyczyn
i konsekwencji używania środków psychoaktywnych tworzy szansę
zrozumienia, że bez partycypacji i zaangażowania podmiotów realizujących
zadania
w zakresie narkomanii trudno spodziewać się zauważalnych efektów działań
profilaktycznych. Aby osiągnąć zamierzone cele tj. ograniczyć
eksperymentowanie
i używanie substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
konieczne jest wdrażanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie systemu
wartości zdrowia, a także wyuczenie umiejętności psychospołecznych
chroniących dzieci i młodzież szkolną przed używaniem narkotyków. W
związku ze zwiększeniem populacji osób zakażonych wirusem HIV, HBV i
HCV oraz innymi chorobami związanymi
z używaniem substancji psychoaktywnych wskazane jest prowadzenie działań
mających na celu uświadomienie o ryzyku zachorowań.
Łagodzenie skutków zażywania narkotyków, ukrywanie przed otoczeniem
problemów z narkotykami, nadmierna zależność emocjonalna od osoby
używającej substancji psychoaktywnych, koncentrowanie się na tej osobie
kosztem siebie
i rodziny, szukanie" obiektywnych" powodów brania daje podstawę do działań,
które powinny zmienić zachowanie członka rodziny względem osoby
używającej narkotyki. Poprzez prowadzenie działań dla rodzin, w których
występuje problem narkomanii, zwiększy się poprawa funkcjonowania
pozostałych członków rodzin.
W związku z rozpowszechnianiem używania substancji psychoaktywnych oraz
zwiększeniem liczby osób uzależnionych, dostępność do świadczeń jest
ważnym elementem zdrowienia.

Osoby używające substancji psychoaktywnych szkodliwie oraz osoby
uzależnione są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym. Problemy
tych osób, tj. bezdomność, wykluczenie z rynku pracy, zachowania
kryminogenne, niesatysfakcjonujące pełnienie ról społecznych często
prowadzą do marginalizacji. Realizacja programów edukacyjnych,
psychoedukacyjnych i postrehabilitacyjnych ma na celu poprawę ich
funkcjonowania w społeczeństwie oraz poprawę ich jakości życia.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2022 stanowi
kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Zadania w zakresie profilaktyki
i edukacji dotyczącej przeciwdziałania narkomanii korespondują ściśle z
zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
ROZDZIAŁ II - Cele
Cel główny Programu:
Celem głównym Programu jest ograniczenie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów
społecznych i zdrowotnych jak również podniesienie świadomości
społeczeństwa
o zagrożeniach narkomanią i niwelowanie istniejących problemów.
Cele szczegółowe Programu
wspieranie dostępu do programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla
osób eksperymentujących, używających szkodliwie, zagrożonych
uzależnieniem
i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
wspieranie prowadzenia oddziaływań informacyjnych, edukacyjnych,
profilaktycznych, motywacyjnych i interwencyjnych dla osób z problemem
narkomanii oraz członków ich rodzin,
wspieranie realizacji programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i
młodzieży, obejmujących czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania
substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych,

wspieranie działań umożliwiających powrót osób uzależnionych do pełnienia
ról społecznych po przebytej terapii,
wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie zakażenia HIV (Ludzki wirus
niedoboru odporności), HCV (Wirus zapalenia wątroby typu C), HBV (Wirus
zapalenia wątroby typu B),
propagowanie wiedzy o szkodliwości używania środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych,
wspieranie prowadzenia oddziaływań w celu motywowania osób do podjęcia
leczenia,
wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej służącej rozwiązywaniu
problemów narkomanii,
wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia i jakości życia
osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz członków ich
rodzin.

Rozdział III - Zadania programu

Zadania na rzecz ograniczenia używania narkotyków i nowych substancji
psychoaktywnych zawarte w Programie dostosowane są do możliwości
prowadzenia określonych działań w oparciu o możliwości finansowe oraz
zasoby instytucjonalne
i kadrowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom
uzależnień, opiera się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań
profilaktycznych
i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami w tym zakresie.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje do realizacji następujące
zadania:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych;
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Zadania te zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia zostały zawarte
w następujących obszarach Programu:
Obszar 1 Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji
psychoaktywnych,
Obszar 2 Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii,
Obszar 3 Profilaktyka,
Obszar 4 Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna,
Obszar 5 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii uzależnień w Rzeszowie
w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących możliwości uzyskania
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie
pozyskiwania informacji o dostępnych miejscach i formach pomocy.
Informowanie społeczeństwa o możliwościach skorzystania z pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych.
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie 2
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej.
Stworzenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii możliwości
korzystania z pomocy psychologicznej.
Warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Boguchwała prowadzone w placówkach oświatowych.
Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w szkołach na terenie gminy.
Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii (kursy,
szkolenia, konferencje dla osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką
jak i dla rodziców).
Współpraca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Posterunkiem Policji w Boguchwale, Ośrodkami Kultury, Stowarzyszeniami,
Fundacjami jak również Parafiami z terenu Gminy Boguchwała.

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży.
Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy
z dziećmi i młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii
(nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
pracownicy ośrodków kultury).
Promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki
w zakresie przeciwdziałania narkomanii (prelekcje, pogadanki, warsztaty,
konkursy, spektakle, itp.).
Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy
związane z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich
kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki.
Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym
itp. dla dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący
szkodliwość narkotyków.
Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych .

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

Dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla
osób uzależnionych i członków ich rodzin.
Dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego,
edukacyjnego podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego,
zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze
przeciwdziałania narkomanii.
Wspieranie edukacyjno-informacyjne, materialne podmiotów zajmujących się
szeroko rozumianą profilaktyką przeciwdziałania narkomanii.

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

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale
w zakresie udzielania wsparcia socjalnego osobom dotkniętym problemem
narkomanii.
Współpraca ze Strażą Miejską w Boguchwale w zakresie podejmowania
interwencji kryzysowej w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii.

Rozdział IV – Realizatorzy
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Gmina
Boguchwała.
W ramach realizacji Programu, Gmina będzie współpracować z:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespołem Interdyscyplinarnym,
Posterunkiem Policji w Boguchwale,
Strażą Miejską w Boguchwale,
Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, Lokalnym Ośrodkiem Kultury
„Wspólnota” w Zgłobniu i Lokalnym Ośrodkiem Kultury „Razem” w Niechobrzu,
Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale,
Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
Organizacjami pozarządowymi i innymi Instytucjami.

Rozdział V - Źródła finansowania

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
przewiduje się kwotę 20 000 zł. Na rok 2022 również kwotę 20 000 zł.

Opracowała: Małgorzata Grabiec-Zych

