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RADA GMINY
credropol

UCHWALA Nr IV/23/2011
Rady Gminy w Fredropolu

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zmianami) oraz art. 10
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485
z pózno zm.)

Rada Gminy Fredropol uchwala

§ l
Przyjmuje sie Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2011 stanowiacy
zalacznik nr 1 do uchwaly.

§2

Zleca sie realizacje Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii - Gminnemu
Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Fredropolu.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§4

Nadzór na wykonaniem uchwaly powierza sie Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych we Fredropolu.

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca od O 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

~Ski



Zalacznik Nr I
do uchwaly Rady Gminy
w Fredropolu
Nr IV/23/2011

z dnia 15 lutego 20 II r.

1. Stan zasobów pozwalajacych na prowadzenie dzialan
profilaktycznych w gminie.

Na terenie Gminy Fredropol nie ma placówek lecznictwa odwykowego, dostep do
istniejacych nie jest zadowalajacy, gdyz albo sa odlegle, albo dopiero sie organizuja.
Na terenie Przemysla funkcjonuja: Miejski Osrodek Zapobiegania Uzaleznieniu i Poradnia
dla Osób Uzaleznionych i Wspóluzaleznionych, które sa w trakcie zdobywania pierwszych
doswiadczen w postepowaniu z osobami uzywajacymi srodki psychoaktywne.
Równiez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Fredropolu nie jest jeszcze w pelni
przygotowany do realizacji nalozonych, nowych obowiazków w tym zakresie. Nie mniej
gmina realizujac zadania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
zdobyla juz doswiadczenie w realizacji zadan o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym
i te mozliwosci zostana wykorzystane w realizacji Programu Przeciwdzialania Narkomanii.
Wspólpracujac z róznymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami w tym
specjalizujacymi sie w zakresie przeciwdzialania narkomanii, w szczególnosci:
1/ Miejskim Osrodkiem Zapobiegania Uzaleznieniom w Przemyslu,
2/ Poradnia dla Osób Uzaleznionych i Wspóluzaleznionych w Przemyslu,
3/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyslu,
4/ Posterunkiem Policji w Fredropolu,
5/ Szkolami z terenu gminy, w tym z pedagogami szkolnymi,
6/ Powiatowym Zespolem ds. Rozwiazywania Problemów Uzaleznien i Profilaktyki w
Przemyslu,
7/ Stowarzyszeniem Animatorów Trzezwosci, Dekanalnymi Referentami Trzezwosciowymi,
8/ Parafiami Kosciola Katolickiego na terenie Gminy Fredropol,
sa szanse zbudowania adekwatnego do mozliwosci i stanu zagrozenia" gminnego systemu
przeciwdzialania narkomani i"
Gmina dysponujac liczna grupa nauczycieli i pedagogów zaangazowanych aktywnie
w realizacje róznych inicjatyw o charakterze profilaktyczno-wychowawczym oraz grupa
dzieci i mlodziezy skupionych w Szkolnych Kolach Animatorów Trzezwosci rozwijac bedzie
glównie profilaktyke w tym zakresie wsród dzieci i mlodziezy w szkolach.

2. Ustalenie zadan profiaktycznych na rok 2011.

I. Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleznionych i osób zagrozonych uzaleznieniem.

L.p. Kierunek dzialaniaPodmiotDo kogo jestPrzewidywanyOdpowiedzialny
realizu iacv

skierowane zadanieefekt dzialaniaza realizacie

I.
Rozeznanie stanuGOPSSrodowiskaZidentyfikowanieKierownik

uzaleznienia od

lokalneproblemuGOPS

narkotyków na terenie GminyFredroool



2. Nawiazanie GOPSDzialanieWypracowanie
blizszej

orgamzacYJnezasad wspólpracyJak wyzej
wspólpracy

- skierowan

GOPS w Fredropoluz PdlaOUiWw Przemyslu3.
Funkcj onowanie GOPSOsobySkuteczna pomoc

Gminnego Punktu

uzaleznione orazrodzinieJak wyzej

Informacyj no-

zagrozonei osobom

Konsultacyj nego

uzaleznieniem oduzaleznionych
narkotyków i ich rodzin4.

Funkcjonowanie GOPS

gminnego telefonu
Jak wyzejJak wyzejJak wyzej

zaufania dla osób uzaleznionych izagrozonychuzaleznienie odnarkotyków.5.
Pokrywanie Zwiekszenie

kosztów przejazdu
PracownicyOsobyilosci osóbJak wyzej

dla osób
Socjalniuzaleznione ileczacych sie

podejmujacych

GOPSwspóluzaleznionei korzystajacych
terapie.

z terapii

Celem tego zadania jest zmniejszenie smiertelnosci i degradacji psychofizycznej osób
uzaleznionych oraz osób zagrozonych uzaleznieniem od substancji psychoaktywnych,
poprzez zwiekszenie dostepnosci niezbednych oddzialywa motywacyjnych i terapeutycznych.

II. Udzielanie rodzinom, w których wystepuja problemy narkomanii pomocy
psychospolecznej i prawnej, pomocy spolecznej osobom uzaleznionym i rodzinom
osób uzaleznionych dotknietym ubóstwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie
ze srodowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu
socjalnego.

Lp. Kierunek dzialania PodmiotDo kogo jestPrzewidywanyOdpowiedzialny
realizujacy

skierowaneefekt dzialaniaza realizacje
zadanieI.
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i nauczycielami, Radnym RG narkomanii

i soltysami w zakresie identyfikowania problemunarkomanii.

III. Wspomaganie dzialan instytucji, organizaji pozarzadowych i osób fIzycznych
sluzacych rozwiazywaniu problemów narkomanii.

L.p. Kierunek dzialania PodmiotDo kogo jestPrzewidywanyOdpowiedzialny
realizujacy

skierowaneefekt dzialaniaza realizacje
zadanieI.

Poszukiwanie i ocena Zwiekszenie
mozliwosci wspólpracy

KierownikSpolecznoscefektywnosciKierownik
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i stowarzyszenia
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Nawiazanie wspólpracy ze KierownikDzialaniaZaangazowanie

Stowarzyszeniem "KARAN"

GOPSorganizacyjnew realizacjeKierownik GOPS

programu organizacjipozarzadowych

Celem tego zadania jest stworzenie mozliwosci wspólpracy i wsparcia dla organizacji
i stowarzyszen zajmujacych sie pomaganiem osobom uzaleznionych od narkotyków.

IV. Pomoc spoleczna osobom uzaleznionym i rodzinom osób uzaleznionych dotknietym
ubóstwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Lp. Kierunek dzialania PodmiotDo kogo jestPrzewidywanyOdpowiedzialny
realizujacy

skierowaneefekt dzialaniaza realizacje
zadanieI.

Dokonanie analizy GOPS -Osoby i ichUzyskanie
rzeczywistych potrzeb

Pracownicyrodzinywiedzy nt.
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SocjalnipodlegajacemozliwosciKierownik

diagnoza sytuacji
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z powodu
realizacji zadania
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w dluzszej

perspektywieorazzaplanowaniezapotrzebowania
2.

Udzielanie stosownej pomocy
w sytuacjach

Jak wyzejJak wyzej Jak wyzej
zdiagnozowanych zgodnie z przepisami ustawy o pomocyspolecznej



Celem tego zadania jest przeprowadzenie w 2011 r. analizy rzeczywistych potrzeb
i mozliwosci pomocy osobom i ich rodzinom z powodu zagrozenia narkomania oraz
zorganizowanie skutecznej pomocy socjalnej tym osobom.
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