UCHWAŁA NR XXXII/278/21
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na
lata 2021-2025.
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się:
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE NA
LATA 2021-2025
§ 1. Cele operacyjne i podstawowe kierunki działań:
1) edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana
zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką
w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom;
2) monitorowanie i badanie problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, prowadzenie
działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych,
w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania
środków odurzających i substancji psychotropowych, a także z pozamedycznego stosowania
produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia;
3) edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki
uzależnień;
4) poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego;
5) poszerzanie, podnoszenie i zwiększenie jakości oferty specjalistycznej pomocy psychologicznej,
socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla osób stosujących środki psychoaktywne oraz
dla ich rodzin;
6) redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich
bliskich.
§ 2. Realizacja celów poprzez:
1) wspieranie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych,
w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków i realizację adekwatnego
do potrzeb programu profilaktycznego;
2) dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków;
3) dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców;
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4) dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania
substancji psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców świetlic
środowiskowych;
5) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych;
6) prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, wystaw;
7) propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży;
8) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku;
9) rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
uzależnień;
10) prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii, adresowanych
do określonych grup docelowych;
11) informowanie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną, leczniczą i rehabilitacyjną;
12) współpracę z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii.
§ 3. Źródłem finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani są
środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydzielone w budżecie Gminy.
§ 4. Program realizowany jest przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Rogowski
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