UCHWAŁA NR XLVI/1195/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”, zwany dalej
Programem.
§ 2. Celami Programu są:
1) zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii oraz zażywania narkotyków
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.
§ 3. 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
oraz prowadzeniu działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia szkód w związku
z używaniem narkotyków;
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
oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych;
b) prowadzeniu grupy wsparcia i pomocy psychospołecznej dla rodziców dzieci i młodzieży
używających narkotyków;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych, co polegać będzie na:
a) realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji na
temat szkodliwości używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, skierowanych
do młodzieży szkolnej, jak również na zakupie materiałów edukacyjnych;
b) realizacji programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom
spowodowanym używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup zawodowych, a także dla
rodziców, oraz prowadzeniu innych działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
c) zorganizowaniu i realizacji kampanii społecznej „Łańcuch czystych serc” oraz prowadzeniu
innych kampanii edukacyjnych, jak również realizacji innych działań sportowo-rekreacyjnych
i działań alternatywnych, skierowanych zwłaszcza do młodzieży, w zakresie przeciwdziałania
narkomanii;
d) promowaniu alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie
zajęć edukacyjno-profilaktycznych w Mikołowskim Powiatowym Klubie Młodzieżowym,
dyskotek, festynów i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
e) prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
(dysponent środków finansowych Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich);
f) prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół Specjalnych w Mikołowie;
g) dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowego dla szkół (dysponent środków finansowych Zarząd
Szkół i Przedszkoli Mikołowskich);
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h) dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowego dla przedszkoli (dysponent środków finansowych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich);
i) dofinansowaniu kolonii i obozów organizowanych z elementami profilaktyki dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Mikołów z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemami
narkomanii oraz innymi dysfunkcjami;
j) współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie edukacji publicznej, informacyjnej
i zdrowotnej na temat problemów zażywania narkotyków oraz innych środków
psychoaktywnych;
k) współpracy z policją w zakresie zapobiegania niebezpieczeństwu w związku z handlem,
produkcją i przemytem narkotyków;
l) zakupie materiałów szkoleniowych 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) organizowaniu zespołów interdyscyplinarnych w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii, w których skład wchodzić będą przedstawiciele instytucji, organizacji
pozarządowych oraz osoby fizyczne zajmujące się pomocą, edukacją i promocją zdrowia;
c) 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.
§ 4. Realizatorami 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, będący pracownikiem Urzędu Miasta Mikołów,
który nadto koordynuje realizację Programu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
Tadeusz Socha
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