
 
 

UCHWAŁA Nr XXXVII.175.2013 
Rady Gminy Cielądz 

z dnia 23 grudnia 2013 roku 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2014- 2016  

 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz ds. 10 ust. 2 i ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 124) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2014 – 2016 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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Załącznik do uchwały 
Nr XXXVII.175.2013  
Rady Gminy Cielądz 
z dnia 23 grudnia 2013r.  

           
 
           

GMINNY PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

na lata 2014 – 2016 
 

 
         Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. 
Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym świecie i staje się 
poważnym problemem społecznym. 
Narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak 
ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, bezdomność. Zażywanie narkotyków wywołuje 
wiele różnych problemów rodzinnych, szkolnych, prawnych, a także zdrowotnych. 
Jednym z nich jest wystąpienie tzw. Zespołu uzależnienia, a także ostrych przewlekłych 
chorób, w tym także wirusem HIV. 
Diagnoza problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych przeprowadzona 
na terenie gminy Cielądz stanowi podstawę do działań profilaktycznych.  
         Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację 
zarówno działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym. 
 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego 
dalej „Programem” będzie odbywać się w ścisłej współpracy z:  
 - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cielądzu,  
 - Szkołami Podstawowymi w Cielądzu i Sierzchowach i Publicznym Gimnazjum 
w Cielądzu, 
 - Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 - Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej,    
 - Kuratorem sądowym, 
 - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
 - organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Cielądz.  
 

4. Cele Programu  
 

4. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez 
prowadzoną pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym. 

 

2. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 
 

3. Uświadomienie i pozyskiwanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii 
i przed      sięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia 
od środków odurzających i narkotyków. 
 

4. 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 kontaktu socjalnego. 
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5. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej. 
 

6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanej 
z przeciwdziałaniem narkomanii. 
 
II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem   
 
1. Pełnienie dyżuru w każdą środę w godz. 1500 – 1900 przez członków Gminnej Komisji 
do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi w celu uzyskania pomocy, rady, wsparcia 
w zakresie uzależnień. 
 

2. Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjnych dla młodzieży szkolnej – 
placówki oświatowe.  
 

3. Zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne w szkołach. 
 

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone będą przez osoby 
posiadające kwalifikacje w zakresie  uzależnień. 
     
III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej  
 
1. Utrzymanie punktu konsultacyjno- informacyjnego d/s uzależnień - środa od godz. 
1500 do 1600. 
 

2. Utrzymanie ścisłej współpracy z Policją w Rawie Mazowieckiej Szkołami z terenu 
gminy Cielądz, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cielądzu. 
 
IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania  problemów narkomanii, w szczególności  
dla dzieci i młodzieży  
 
1. Wypracowanie standardów i zasad dla realizatorów programów profilaktycznych. 
 

2. Przeszkolenie nauczyciel na realizatorów programów profilaktycznych. 
 

3. Prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 
 

4. Szkolenie w zakresie wczesnego rozpoznawania – diagnozowania dla uczniów. 
 

5. Organizowanie konkursów wśród młodzieży szkolnej n/t przeciwdziałania 
narkomanii. 
 
V. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii realizowane będzie poprzez:  
 

1. Tworzenie bazy materialnej dla realizacji programu. 
 

2. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, 
propagujących zdrowy tryb życia. 
 

3. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których 
celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie 
profesjonalnej pomocy terapeutycznej, wspieranie organizacyjne i finansowe instytucji         
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i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia oraz stwarzających szanse 
powrotu osób uzależnionych do normalnego trybu życia. 
 

4. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi 
i oświatowymi w zakresie zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz 
udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia warunków lokalowych, sprzętowych 
itp. 
 

5. Współpraca ścisła z Policją , służbą zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w celu prowadzenia  działań profilaktycznych wynikających z ustawy: 
- przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród młodzieży szkolnej,       
- kontrole miejsc narażonych na działalność dealerów narkotykowych: szkoły. 

 
VI. 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   
 

1. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom we współdziałaniu 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cielądzu. 
 

2. Udzielanie zainteresowanym informacji o ośrodkach, grupach terapeutycznych, 
grupach wsparcia.  

     
VII. Zasady finansowania zamierzeń programowych  

 
Środki finansowe na realizację gminnego programu pochodzą z opłat za korzystanie  
z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Na realizację zadań przeznacza się kwotę 5.000,00 zł na rok. Za realizację Programu 
odpowiedzialni są: Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Cielądzu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sierzchowach.  
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016 jest programem 
otwartym i znajduje w nim miejsce każda pozytywna inicjatywa. 
Do 31 marca roku następnego Wójt Gminy składa Radzie Gminy informację z realizacji 
Programu za dany rok. 
W trakcie roku mogą być składane informacje na potrzeby Rady Gminy Cielądz.                        
 


