UCHWAŁA NR XXIV/536/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa –
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/536/2016
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 listopada 2016 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2017 DLA GMINY MIKOŁÓW
§ 1. Celami Programu są:
1) zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii oraz zażywania narkotyków,
„dopalaczy” i innych środków odurzających poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
i zapobiegawczą;
2) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków oraz uzależnieniem
od nich;
3) zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotom narkomanii u osób dotkniętych uzależnieniem;
4) osłabienie ryzyka sięgania po narkotyki wśród młodzieży poprzez poznanie przyczyn narkomanii
i używania narkotyków.
§ 2. Zadania Programu obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem, które polegać będzie na:
a) prowadzeniu porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i innymi
środkami odurzającymi w tym z „dopalaczami” oraz prowadzeniu działań motywujących do podjęcia
terapii i ograniczenia szkód;
b) udzielaniu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem
od narkotyków;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
która polegać będzie na:
a) prowadzeniu porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania objawów zażywania narkotyków i innych
środków odurzających w tym „dopalaczy”, oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych
i społecznych;
b) prowadzeniu grupy wsparcia i pomocy psychospołecznej dla rodziców dzieci i młodzieży używających
narkotyków i innych środków odurzających w tym „dopalaczy”;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, co polegać będzie na:
a) realizacji ogólnokrajowych programów profilaktycznych, a także wdrażaniu innych autorskich
programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym z zakresu problematyki przeciwdziałania
narkomanii, zażywania środków odurzających w tym „dopalaczy” oraz innym zachowaniom
ryzykownym dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, których siedziba mieści się na terenie gminy Mikołów,
b) organizowaniu kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu
mieszkańców, dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii oraz innych działań w obszarze
profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowego stylu życia;
c) zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży w szczególności realizowanie programów
profilaktycznych o charakterze uniwersalnym, a także prowadzenie innych działań promujących zdrowy
styl życia bez sięgania po narkotyki i inne środki odurzające, w świetlicach, ośrodkach, klubach
młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w środowisku
lokalnym;
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d) prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki eksponującej i propagującej
trzeźwy i zdrowy styl życia, a także przeciwdziałanie narkomanii i innym zachowaniom ryzykownym
w mikołowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, oraz w Zespole Szkół Specjalnych
w Mikołowie;
e) dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli
mikołowskich;
f) organizowaniu konferencji, szkoleń i warsztatów dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii
i zażywania innych środków odurzających w tym ”dopalaczy”, skierowanych do wybranych grup
zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki, terapii, ochrony zdrowia, szkolnictwa, a także
skierowanych do rodziców i opiekunów;
g) organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyraźne odniesienie
profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące propagujące zdrowy styl życia, a także
przeciwdziałanie narkomanii i innym zachowaniom ryzykownym;
h) współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie edukacji publicznej, informacyjnej i zdrowotnej
na temat problemów zażywania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych;
i) współpracy z policją w zakresie zapobiegania niebezpieczeństwu w związku z handlem, produkcją
i przemytem narkotyków;
j) zakupie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii, które polegać będzie na:
a) współpracy samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji Programu
oraz budowaniu koalicji;
b) wspieraniu i finansowaniu pozostałych działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, podejmowanych
i realizowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe bądź osoby fizyczne;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym – z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego, co polegać będzie na:
a) inicjowaniu współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy psychospołecznej,
jak też reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z Centrum Integracji Społecznej
w Mikołowie;
b) świadczeniu pomocy społecznej osobom uzależnionym oraz rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie w myśl
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn.
zm.), a zwłaszcza przepisu art. 7 tejże ustawy.
§ 3. Realizatorem Programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mikołów.
§ 4. Współrealizatorami Programu są:
1) organizacje pozarządowe,
2) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
3) placówki oświatowo-kulturalne,
4) szkoły,
5) kluby sportowe,
6) podmioty działające w ochronie zdrowia,
7) osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,
9) Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, który nadto koordynuje realizację Programu.
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