UCH WAŁA Nr XL VI/ 313/ 14
Rady Mi ej ski ej w Łęczycy
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594.zm.: z 2013 r., 645, 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (t.j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 78,poz. 428) Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwalić Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w brzmieniu zawartym
w Załączniku do niniejszej uchwały, który jest częścią programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łęczycy.

Przewodniczący Rady

Paweł Kulesza
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/313/14
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 30 października 2014
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Rozdział 1
1. Wprowadzenie
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów narkomanii jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku ( t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ujęte zostały w rozdziale 2 w art. 5, 10 i 11 oraz rozporządzenie rady ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 ( t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 78 poz. 428) – Kierunki działań przewidziane do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
profilaktyki.
Wykaz działań określa niniejszy Program, a ich realizacja odbywa się zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Cele Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
§ 1. Celem programu jest profilaktyka narkotykowa, ograniczenie sięgania po narkotyki, przeciwdziałanie negatywnym skutkom narkomanii, zmniejszenie ich rozmiaru oraz bieżące rozwiązywanie problemów. Zadania w nim
ujęte skoncentrowane są na popieraniu i rozwijaniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu
informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i wychowawczej realizowanej poprzez:
1. Promocję zdrowego stylu życia.
2. Informowanie o szkodliwości substancji i środków psychoaktywnych, których zażywanie może doprowadzić
do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach.
3. Wspieranie działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą szczególnie w środowiskach
zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.
4. Podejmowanie i wspieranie działań ogólnokrajowych oraz lokalnych, a także innych inicjatyw społecznych
dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii.
§ 2. Realizacji powyżej określonych celów mają służyć zadania podejmowane w następujących kierunkach:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
a) udzielanie informacji o specjalistycznych placówkach w zakresie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych narkomanią,
b) prowadzenie poradnictwa psychologicznego;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:
a) organizowanie działań edukacyjnych i kampanii adresowanych do rodziców, dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii,
b) organizowanie szkoleń dla rodziców dotyczących rozpoznawania problemów narkomanii,
c) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii.
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d) współpraca z nauczycielami, pedagogami, wymiarem sprawiedliwości, policją, strażą miejską, pracownikami pomocy społecznej, służbą zdrowia w zakresie rozpoznania zjawiska narkomanii od strony łamania
prawa i przejawów agresji, szczególnie wobec rodziny.
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia zajęć sportowo
– rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:
a) finansowanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży realizowanych
w szkołach na terenie miasta,
b) prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jako elementu działań profilaktycznych. z rodzin zagrożonych narkomanią,
c) realizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze socjoterapeutycznym, rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym, turystycznym dla dzieci i młodzieży,
d) organizowanie konkursów miejskich i szkolnych prezentujących działania profilaktyczne,
e) zakup, przygotowanie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkomanii np. plakatów, ulotek,
czasopism, literatury.
f) popularyzowanie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w społeczności lokalnej poprzez min. materiały edukacyjne, publikacje, spektakle profilaktyczne, konkursy, koncerty i inne,
g) organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych oraz współudział w kampaniach ogólnopolskich,
h) monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii poprzez min. badania ankietowe
wśród dzieci i młodzieży oraz analizę danych statystycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz dofinansowywanie ich działań,
b) organizacja obozów socjoterapeutycznych, terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych problemem narkomanii,
c) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne
obejmujące problematykę narkomanii, w tym nauczycieli, pedagogów, pracowników pomocy społecznej,
pracowników wymiaru sprawiedliwości, policjantów, strażników miejskich, służby zdrowia;
5) pomoc społeczna dla
osób uzależnionym i rodzin osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym - integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego:
a) pomoc osobom uzależnionym od narkotyków poprzez:
- motywowanie do podjęcia leczenia,
- informowanie o formach pomocy dla osób i rodzin dotkniętych narkomanią,
b) pomoc dla rodzin dzieci zażywających narkotyki poprzez:
- udzielanie wsparcia rodzicom dzieci uzależnionych od narkotyków,
- wykrywanie zagrożeń narkotykowych w rodzinach,
- uświadamianie członkom rodzi zagrożeń wynikających z narkomanii.
Rozdział 2
§ 1. Zadania Programu:
1) ograniczenie nadużywania narkotyków, ograniczenie ilości nowych przypadków uzależnienia od narkotyków, śmiertelności i degradacji osób zażywających narkotyki, zaburzeń życia rodzinnego, udziału osób zażywających narkotyki w naruszeniu prawa i porządku publicznego;
2) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Programu;
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3) promocję zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz promowaniu pozytywnego
modelu człowieka poprzez wykorzystanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku;
4) wspieranie działalności organizacji samorządowych, pozarządowych, rządowych, placówek prowadzących
działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych, których
przedmiotem działania są między innymi zadania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
5) informowanie o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których używanie może prowadzić
do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach.
§ 2. Kierunki działań w zakresie profilaktyki
Kierunek 1
Wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej, między innymi poprzez:
1. Wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, a w szczególności programów, które uzyskały rekomendację
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Instytutu
Psychiatrii i Neurologii,
2. Wspieranie Programów profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców,
3. Rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnej zajęć dla dzieci i młodzieży
Kierunek 2
Wspieranie rozwoju programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, między innymi poprzez:
1. Wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych.
2. Wspieranie programów wczesnej interwencji min. FredD oraz Szkolna Interwencja Profilaktyczna, adresowanych do młodzieży używających eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających.
3. Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakty
z narkotykami ( kluby, dyskoteki, imprezy masowe).
4. Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem
narkomanii oraz problem przemocy.
5. Wspieranie programów obozów profilaktycznych.
6. Wspieranie innych programów, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi
problemami edukacyjnymi.
Kierunek 3
Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa nas temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobieganiu zjawisku, między innymi poprzez:
1. Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii.
2. Prowadzenie kampanii edukacyjnych.
3. Współpracę z mediami.
Kierunek 4
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną, między innymi
poprzez:
1. Wspieranie szkoleń na temat konstruowania programów profilaktycznych, opartych na podstawach naukowych.
2. Wspieranie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych.
3. Wspieranie szkoleń w zakresie profilaktyki narkomanii, adresowanych do pracowników, w szczególności
pomocy społecznej, policji, straży miejskiej.
4. Wspieranie superwizji osób realizujących działania profilaktyczne.
§ 3. Wskaźniki monitoringu
Kierunek 1
1. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów profilaktyki uniwersalnej
w bieżącym roku/w poprzednim roku.
2. Liczba szkół oraz innych placówek systemu oświaty, w których realizowane są programy profilaktyki uniwersalnej finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w bieżącym roku/w poprzednim roku.
3. Wykaz programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, wspieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, i liczba ich odbiorców.
4. Liczba osób objętych programem profilaktyki uniwersalnej w systemie oświaty w bieżącym roku/w poprzednim roku.
5. Liczba jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój programów profilaktyki uniwersalnej
w bieżącym roku/w poprzednim roku.
Kierunek 2
1. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów profilaktyki selektywne
i wskazującej w bieżącym roku/w poprzednim roku.
2. Liczba osób objętych programem profilaktyki selektywnej i wskazującej w bieżącym roku/w poprzednim
roku.
3. Liczba osób, które skorzystały z pomocy psychologicznej i prawnej w związku z występowaniem problemu narkomanii w rodzinie w bieżącym roku/w poprzednim roku
4. Liczba jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój programów profilaktyki selektywnej
i wskazującej w bieżącym roku/w poprzednim roku.
5. Liczba osób objętych programami rekomendowanymi przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii lub Ministerstwo Edukacji Narodowej w bieżącym roku/w poprzednim roku.
Kierunek 3
1. Liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz liczba jednostek samorządu terytorialnego
w bieżącym roku/w poprzednim roku.
2. Liczba jednostek samorządu terytorialnego wspierających i realizujących kampanie edukacyjne
bieżącym roku/w poprzednim roku.
3. Liczba artykułów, komunikatów w mediach konferencji prasowych w bieżącym roku/w poprzednim roku.
Kierunek 4
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1. Nakłady finansowe poniesione na wsparcie szkoleń podnoszących kwalifikacje osób zaangażowanych
w działalność profilaktyczną w bieżącym roku/w poprzednim roku.
2. Liczba szkoleń na temat konstruowania programów profilaktycznych w bieżącym roku/w poprzednim roku.
3. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach na temat konstruowania programów profilaktycznych
w bieżącym roku/w poprzednim roku.
4. Liczba szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych
w bieżącym roku/w poprzednim roku.
5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach rozwijających umiejętności zawodowe realizatorów programów profilaktycznych w bieżącym roku/w poprzednim roku.
§ 4. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez następujące jednostki:
1. Urząd Miejski w Łęczycy.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.
3. Gimnazjum w Łęczycy, ul. Szkolna 4.
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedm. 6 c.
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy, ul. Zachodnia 23.
6. Przedszkole Nr 1 w Łęczycy, ul. Zachodnia 17.
7. Przedszkole Nr 2 w Łęczycy, u. Belwederska 23.
8. Przedszkole Nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26 A.
§ 5. W celu realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Burmistrz Miasta Łęczyca może powołać pełnomocnika.
§ 6. Zadania z zakresu finansowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są zgodnie
z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 7. Burmistrz Miasta Łęczyca sporządza raport z wykonania w danym roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada Radzie Miejskiej w Łęczycy, w terminie do dnia 31
marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
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