Uchwała Nr X/112/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr X/112/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 listopada 2015 r.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
Cele programu:
1. Prowadzenie działań sprzyjających hamowaniu rozwoju i ograniczeniu skali zjawiska
narkomanii na poziomie lokalnym.
2. Wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjno – informacyjnych dotyczących zagrożeń
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
3. Edukacja społeczeństwa poprzez wzmacnianie postaw sprzyjających ograniczaniu używania
narkotyków oraz informowanie o ryzyku związanym z używaniem narkotyków i środków zastępczych
i nowych substancji psychoaktywnych.
4. Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku wśród mieszkańców miasta, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży.
5. Współpraca instytucji, organizacji i innych podmiotów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z narkomanią.
Zadania do realizacji:
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem.
1. Polepszenie

jakości

i dostępności

pomocy

terapeutycznej

i rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych, współuzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki i terapii osób
zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków.
3. Upowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy w zakresie
terapii i leczenia osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej.
1. Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin osób uzależnionych
od narkotyków.

2. Prowadzenie

działań

informacyjnych

dotyczących

możliwości

otrzymania

pomocy

specjalistycznej.
3. Wspomaganie instytucji i organizacji udzielających pomocy psychologicznej, prawnej
i socjoterapeutycznej dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych.
1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno – informacyjnych z zakresu narkomanii.
3. Organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych oraz udział w kampaniach
ogólnopolskich.
4. Wspieranie

szkoleń

rozwijających

umiejętności

zawodowe

realizatorów

programów

profilaktycznych.
5. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do nauczycieli oraz rodziców.
6. Dofinansowanie profilaktycznych wycieczek, kolonii, półkolonii oraz innych form spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych
uzależnieniami.
7. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Wsparcie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
realizujących swoje zadania statutowe związane z narkomanią.
2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, z zakresu problematyki narkomanii dla
specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi.
3. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych oraz pomocy dydaktycznych dla instytucji
działających w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii.
4. Wspieranie działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji
w Kościanie.

V. 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.
VI. Podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania

problemów

narkotykowych nieujętych w programie, a ujawniających się w toku jego realizacji.
VII. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 realizuje Wydział Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana przy współpracy z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Kościanie.
VIII. Sprawozdanie z wykonania zadań zawartych w niniejszym programie zostanie przedłożone
Radzie Miejskiej Kościana w formie raportu do dnia 31 marca 2017 r.

