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Gminny  Program   Przeciwdziałania  Narkomanii
na rok 2006

Ocena sytuacji zagrożenia narkomanią w gminie Pawłowice
Problem narkotyków najczęściej bywa następstwem palenia papierosów i  picia alkoholu .  W ostatnich latach 
wzrósł  wśród  młodych  ludzi  popyt  na  wszelkie  środki  odurzające  ,  substancje  psychotropowe i  inne  środki 
zastępcze ogólnie nazywane narkotykami. Źródłem danych na ten temat są badania ankietowe prowadzone w 
szkołach, z których wynika , że coraz więcej uczniów ma kontakt z tymi środkami.
Wśród 60 gimnazjalistów  w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Pawłowicach została przeprowadzona sonda , w 
której co dziesiąty z uczniów był namawiany do brania narkotyków.
Łatwa dostępność i niska cena spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. 

Mając  świadomość  istniejących  zagrożeń,należy  podjąć  wszelkie  działania,  zwłaszcza  profilaktyczne  , 
zmierzające do ograniczenia  wzrostu  rozpowszechniania  używania  narkotyków ,  likwidowania  występujących 
patologii oraz związanej z tym przestępczości .

Główne cele  oraz  zadania  w  realizacji programu :

Cele :
1. Ograniczenie używania narkotyków poprzez działania profilaktyczne ;
2. Organizacja czasu wolnego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży ;
3.  Pomoc społeczna rodzinom z problemem narkomanii .

Zadania :

1. Udzielanie wszelkich informacji w zakresie  dostępności pomocy terapeutycznej                       i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem .

2. Udzielanie  rodzinom ,  w  których  występuje  problem narkomani,  pomocy  psychospołecznej  i 
prawnej .

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej         w 
zakresie rozwiązywania problemów narkomani , szczególnie wśród dzieci i młodzieży .

4. Organizacja spotkań  w szkołach ze specjalistami do spraw narkomani .
5. Promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach  i poza szkołą . 
6. Wspomaganie działań instytucji , organizacji i osób fizycznych , służących rozwiązywaniu

problemów narkomanii .
7. 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.

Warunki realizacji programu :

1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt Gminy , przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych , miejscowej  Policji , Ośrodka Pomocy Społecznej .

2. Finansowanie programu ze środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
Alkoholowych   - według Planu wydatków na rok 2006                                         - 10.000  zł


	                                                                                                                          		   Załącznik Nr 2 do Uchwały

