
UCHWAŁA NR RG.0007.188.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

Na podstawie art. 10 ust 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 224 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016r. poz. 446 ze zm)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020, zwany dalej –Programem- 
brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie Programu powierza się Wójtowi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
DLA GMINY KOBIÓR NA LATA 2017-2020

WSTĘP

Zarówno alkoholizm , jak i narkomania definiowane są jako zjawiska o randze problemów społecznych.
Konsekwencja  nadania  narkomanii  statusu  problemu  społecznego  jest  jego  instytucjonalizacja,  a  jej
elementem stworzenie  specjalistycznego  lecznictwa  dla  osób  uzależnionych  od  narkotyków.  Z  powodu
nielegalnego,  z  punktu  widzenia  prawa  ,  statusu  substancji  nazywanych  narkotykami,  każde  ich  użycie
postrzegane  jest  jako  zachowanie  problemowe,  nawet  jeśli  nie  towarzyszą  mu  żadne  dodatkowe
konsekwencje. Od lat badacze koncentrują swoja uwagę na czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących
jednostki  przed  podejmowaniem  zachowań  problemowych,  które  mogą  prowadzić  do  uzależnienia  od
narkotyków.1

Zmiany społeczno - ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na
używanie  środków  psychoaktywnych.  Wzrasta  liczba  osób  eksperymentujących  z  narkotykami  i  już
uzależnionych,  poszukujących  pomocy.  Szczególnie  niepokojące  jest  zjawisko  wzrostu  zagrożenia
narkomanią  wśród młodzieży,  a  także obniżanie  się  granicy wieku osób mających kontakt  ze  środkami
uzależniającymi.  Zazwyczaj  przy  omawianiu  społecznych  konsekwencji  używania  narkotyków,
przywoływane  są  statystyki  ilustrujące  rozmiar  szkód  i  problemów,  jakich  przysparzają  społeczeństwu
"nosiciele problemu": osoby uzależnione, dilerzy czy nielegalni producenci. Obecnie we wszystkich krajach
europejskich istnieją rozbudowane systemy monitorowania dynamiki zmian wskaźników rozpowszechniania
problemu  narkomanii.  Centra  informacji  o  narkotykach  zostały  powołane  we  wszystkich  europejskich
krajach również      w Polsce.2

Z informacji ankietowych wynika także, że coraz więcej uczniów zna kogoś ze swojego otoczenia kto miał
lub  ma  kontakt  z  narkotykami  ;pojawia  się  także  informacja  o  próbie  zażywania  narkotyków  przez
gimnazjalistów.  Stosunkowo łatwa dostępność i  obniżające się (szczególnie  tzw. "miękkich narkotyków)
ceny spowodowały,  że skala zagrożenia wciąż rośnie. Najczęstszym powodem sięgania po narkotyki jest
ciekawość.  Do używania narkotyków dochodzi  również ze względów towarzyskich;  potrzeba zaistnienia
w grupie czy zaimponowania komuś . Zarówno inicjacji, jak i kontynuacji używania narkotyków sprzyja
duża ilość niekontrolowanego przez dorosłych wolnego czasu. Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że
krótkotrwałe  i  incydentalne  zażywanie  narkotyków  nie  jest  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  prowadzi  do
uzależnienia. 
Powszechnie  znana  jest  skala  trudności  leczenia,  rehabilitacji  i  readaptacji  osób  uzależnionych
w przywracaniu ich do normalnego życia.  Efektywność leczenia osób z grupy uzależnionych jest niska,
natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo wysokie. Ponadto narkomania niesie za
sobą wiele negatywnych skutków,  takich jak:  ubóstwo, bezrobocie,  przestępczość,  prostytucja,  przemoc,
bezdomność, hazard, alkoholizm. 
Wynika  stąd  konieczność  podejmowania  działań  profilaktycznych  i  edukacyjnych,  skierowanych  przede
wszystkim do  młodych  ludzi.  Istotną  rolę  w  tym  procesie  powinni  odegrać  rodzice,  szkoły,  placówki
oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, policja, służby medyczne, organizacje pozarządowe. 
Ważne  jest   współdziałanie  tych  wszystkich  środowisk  na  rzecz  przeciwdziałania  narkomanii.  Mając
świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające
do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków oraz podniesienie poziomu świadomości jakie skutki niosą
za sobą.

1 Grażyna Świątkiewicz Instytut Psychiatrii i Neurologi "Uzależnienia od narkotyków" Krajowe Biuro do spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii 2012 str.25-26

2 Grażyna Świątkiewicz Instytut Psychiatrii i Neurologi "Uzależnienia od narkotyków" Krajowe Biuro do spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii 2012 str.27
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II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 wpisuje się w cele i zadania zawarte
w  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2011-2020  przyjętej  uchwałą
Nr II/11/10 Rady Gminy Kobiór z  dnia 28.12.2010 r.  która uwzględnia  kierunki  działań dla  samorządu
lokalnego , przewiduje kontynuację działań podjętych w latach ubiegłych oraz poszukuje nowych propozycji
profilaktycznych i pomocowych .
2.  Program realizuje dwa z głównych celów strategicznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, które brzmią:

• Cel główny 3 Utworzenie systemu wsparcia dla rodzin: dysfunkcyjnych, wielodzietnych,niepełnych;
kierunki działania:-  wzmocnienie  spójności  rodzin,  pomoc  w  utrzymaniu  naturalnych  więzi,
wspieranie  i przeciwdziałanie patologii;utworzenie systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży 

• Cel  główny  4  Przeciwdziałanie  patologiom  społecznym;kierunki  działania: zapobieganie
i przeciwdziałanie problemom uzależnień;- zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym

3. Założenia powyższego programu są zgodne z :
• Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005 r ( Dz. U z 2016 poz.224);
• założeniami  Krajowego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  mocy  obowiązującego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r.:
(Cel  ogólny  Programu  ma  być  realizowany  w  następujących  obszarach:  profilaktyka,  leczenie,
rehabilitacja,  ograniczanie  szkód  zdrowotnych  i  reintegracja  społeczna,  ograniczenie  podaży,
współpraca międzynarodowa, badania i monitoring. ),

• oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 ,którego
celem w województwie śląskim  jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii.:
(cele  operacyjne  i  działania  umożliwiają  wdrożenie  szerokiego  wachlarza  oddziaływań
profilaktycznych, edukacyjnych, prewencyjnych , leczniczych oraz reintegracyjnych prowadzonych
we współpracy z różnymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii.)

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII 

1.Dane statystyczne 
➔  Dane Policji 

Tabela nr.1

Problematyka Narkomani w Powiecie Pszczyńskim  lata

2014 2015 2016

Liczba przestępstw związanych z narkotykami i interwencją policji 76 60 78

Liczba nielegalnych upraw konopi i maku 15 3 5

Liczba udaremnionych przypadków handlu  narkotykami 0 0 0

Liczba osób zatrzymanych przez policję pod zarzutem handlu narkotykami 1 2 1

Liczba osób zatrzymanych przez policję pod zarzutem posiadania narkotyków 76 60 78

Liczba  prowadzonych  programów  profilaktycznych  lub  kampanii  dotyczących
zapobiegania narkomanii

- - -

Liczba przeszkolonych policjantów w temacie narkomanii 4 5 5
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Tabela Nr.2 

Problematyka Narkomani w Gminie Kobiór  lata

2014 2015 2016

Liczba przestępstw związanych z narkotykami i interwencją policji 1 1 4

Liczba nielegalnych upraw konopi i maku 0 0 0

Liczba udaremnionych przypadków handlu  narkotykami 0 0 0

Liczba osób zatrzymanych przez policję pod zarzutem handlu narkotykami 1 1 1

Liczba osób zatrzymanych przez policję pod zarzutem posiadania narkotyków 1 1 4

Liczba  prowadzonych  programów  profilaktycznych  lub  kampanii  dotyczących
zapobiegania narkomanii

- - -

Liczba przeszkolonych policjantów w temacie narkomanii 2 2 2

żródło: zasoby własne KPP w Pszczynie

➔ Dane Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kobiórze
Tabela nr 3. Gimnazjum

Problematyka Narkomani  lata

2014 2015 2016

Liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych lub kampanii  dotyczących
zapobiegania narkomanii  dla uczniów Gimnazjum

2 2 3

Liczba  przeprowadzonych  programów,  pogadanek  dla  rodziców  o  tematyce
narkomanii

1 1 1

Liczba udaremnionych przypadków handlu  narkotykami /dopalaczami w szkole - - -

liczba osób u których stwierdzono posiadanie narkotyków/dopalaczy - - -

Liczba przeszkolonych nauczycieli w temacie narkomanii. 23 19 2

żródło: zasoby własne  Gimnazjum Kobiór

Gimnazjum wśród swoich uczniów przeprowadziło na  przełomie 2016 i  2017 roku badanie  ankietowe
dotyczące  narkomanii   i  dopalaczy  .  W 2017 r.  badaniu  ankietowemu zostało  poddanych 98  uczniów
Gimnazjum w Kobiórze w tym 48 dziewczyn i 50 chłopców.   .Ankieta składała się z 24 pytań , młodzież
odpowiadając na pytania mogła zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Z przeprowadzonych badań w 2016 i 2017 r. wyciągnięto następujące wnioski :

• uczniowie  maja  świadomość  szkodliwości  oddziaływania  narkotyków  na  zdrowie  fizyczne
i psychiczne

• wiedzę na temat  narkotyków i  dopalaczy czerpią ( kolejno) z warsztatów szkolnych ,  mediów ,
od kolegów , rodziców

• pierwszy raz usłyszeli o dopalaczach ( kolejno) : telewizja,internet, szkoła
• uczniowie wykazali ,że część z nich miała kontakt z osobami pod wpływem dopalaczy i narkotyków

i zachowania które u nich zaobserwowali nie należały do pozytywnych
• jako powód ich zażywania wskazali ( kolejno): aby uciec od problemów, aby spotęgować doznania

podczas imprez, dla towarzystwa 
• na terenie szkoły uczniowie nie spotkali się z zażywaniem czy handlem narkotykami
• zażywanie narkotyków (próby):w klasie I : 2 uczniów kilka razy; 3 uczniów - (1 -2 razy)

                                                  w klasie II : 3 uczniów kilka razy; 2 uczniów - (1 -2 razy)    
                                                  w klasie III : 1 uczeń - (1-2 razy)

• zażywanie dopalaczy: w klasie I : 1 uczeń
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                                                 w klasie II : 1 uczeń
                                                 w klasie III : uczniowie nie mieli prób zażywania dopalaczy

• osoby które  zażywały dopalacze czy narkotyki  jako powód ich  zażywania  podały (kolejno);aby
zapomnieć o problemach, ciekawość,stres,by należeć do grupy,eksperymentowanie

• wiedzą ,że dopalacze i narkotyki uzależniają

Tabela nr 4. Szkoła Podstawowa

Problematyka Narkomani  lata

2014 2015 2016

Liczba przeprowadzonych programów profilaktycznych lub kampanii  dotyczących
zapobiegania narkomanii  dla uczniów Szkoły Podstawowej

2 2 2

Liczba  przeprowadzonych  programów,  pogadanek  dla  rodziców  o  tematyce
narkomanii

- - -

Liczba udaremnionych przypadków handlu  narkotykami /dopalaczami w szkole - - -

liczba osób u których stwierdzono posiadanie narkotyków/dopalaczy - - -

Liczba przeszkolonych nauczycieli w temacie narkomanii. 15 25 1

żródło: zasoby własne;Szkoła Podstawowa

➔ Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
Tabela nr 5 .GOPS Kobiór

Problematyka Narkomani  lata

2014 2015 2016

Liczba środowisk w których zdiagnozowano problem uzależnienia od narkotyków 0 2 1

żródło: zasoby własne;GOPS Kobiór

Analizując  dane  statystyczne  pozyskane  z  różnych  jednostek  możemy wyciągnąć  wnioski  ,  że  problem
posiadania, używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze) nie jest obcy mieszkańcom Gminy .
Niepokojący sygnał może stanowić  sięganie po narkotyki przez  młodzież  pomimo ich coraz większej
wiedzy  o szkodliwości ich oddziaływań oraz o konsekwencjach  zdrowotnych i prawnych ich stosowania. 
Należy  dołożyć  wszelkich  starań  aby była  spójność  wszystkich  instytucji  w  działalność  profilaktyczna
i edukacyjną , skierowana przede wszystkim do ludzi młodych, nie zapominając o edukacji dorosłych.

2. Działania profilaktyczne.

2.1. Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii
Celem funkcjonowania Punktu było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w  zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii  oraz  przemocy  i  problemów  opiekuńczo  -
wychowawczych. Pomoc ta ukierunkowana była w szczególności na:

pomocy psychopedagogicznej  i  terapeutycznej  dla  osób zagrożonych uzależnieniem od środków
psychoaktywnych lub eksperymentującymi z narkotykami, środkami wziewnymi i alkoholem,

• rozmów wspierających, pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, konsultacji i poradnictwa
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od narkotyków
i alkoholu.

2.2. Działania profilaktyczne na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze
W  latach  2014-2016  prowadzona  była  działalność  profilaktyczna  na  terenie  szkoły  podstawowej
i  gimnazjum,
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W 2016 roku w Szkole Podstawowej przeprowadzono :

• zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pn."
Szanuj  zdrowie  ,  ratuj  życie"  skierowanego  do  klas  IV-VI  -  ilość  uczniów  biorących  udział
w Programie -120/2 grupy

• zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy rówieśniczej pn. " Od niewiedzy
do świadomego wyboru" skierowanego dla klas od IV - VI ilość uczniów 138/3 warsztaty

W Gimnazjum przeprowadzono :

• zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki narkomanii pn. " Narkotykowe dylematy" skierowane do
klas II i III -ilość uczniów biorących udział w zajęciach 73/2 grupy

• zajęcia  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  o  tematyce   "  zatrucia  organizmu  substancjami
psychoaktywnymi " połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy- ; skierowane do klas I-III -
ilość uczniów 120/1 grupa

• profilaktyczne zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki narkomanii pn. "Narkotykowe dylematy
i dopalacze" ;skierowane do klas I-III - ilość uczniów 115/3 grup

Ponadto dla wszystkich dzieci przeprowadzono 3 spektakle teatralne z elementami profilaktyki w okresie
ferii zimowych i wakacji letnich.

IV. CELE PROGRAMU 
1. Cel główny: 
Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych a także
podniesienie  świadomości  mieszkańców  Gminy  Kobiór  na  temat  zagrożeń   wynikających  z  używania
substancji psychoaktywnych

2. Cele szczegółowe: 
1) Zapobieganie inicjacjom używania substancji psychoaktywnych  szczególnie wśród dzieci  i młodzieży. 

2) Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
Prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej;

3)Ograniczenie  zaburzeń  życia  rodzinnego  i  społecznego  wywołanych  używaniem  substancji
psychoaktywnych. 

4) Wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin;
5)  Współdziałanie  merytoryczne  i  wspieranie  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych  realizujących
zadanie gminne   z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
6)  Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku;
7)  Zwiększenie  zaangażowania  społeczności  lokalnych  w  zapobieganiu  używania  środków
psychoaktywnych  poprzez  organizowanie  i  prowadzenie  na  terenie  placówek  oświatowych  programów
profilaktycznych;
8)  Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od środków uzależniających;
9) Zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci  i młodzieży;
10)  Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii;
11) Wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania substancji psychoaktywnych;
12) Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

V ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Zadania  w  zakresie  profilaktyki  i  edukacji  dotyczącej  problematyki  narkomanii  korespondują  ściśle
z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Zadanie 1 

Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  od
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem, w szczególności poprzez: 

1.  Udzielanie  pomocy  osobom  uzależnionym  oraz  zagrożonym  uzależnieniem  od  narkotyków
w następujących formach: 

a)  konsultacje  specjalistów;   zajęcia  edukacyjne;  pomoc  i  wsparcie  psychologiczne; wsparcie  osób
uzależnionych;          - w Punkcie Konsultacyjnym działającym przy GOPS Kobiór 
b) zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych o istocie uzależnień.

c)  działania  wspierające  dla  osób  uzależnionych  od  narkotyków ,  w  tym zwrot  kosztów przejazdu  do
ośrodków uzależnień. 

Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
w szczególności poprzez: 

1.  udzielanie  pomocy  rodzinom,  w  których  występują  problemy w  związku  z  używaniem narkotyków
poprzez: 

a) konsultacje specjalistów; 

b) zajęcia edukacyjne; 

c) warsztaty umiejętności życiowych; 

d) treningi zachowań; 

e) poradnictwo; 

f) psychoterapię. 

2.Organizowanie  i  prowadzenie  stałego  systemu  informacji  na  temat  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym. 
3.Organizowanie szkoleń, narad, konferencji, warsztatów dla rodziców i podmiotów realizujących program
oraz imprez lokalnych, dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych;
4.Działania na rzecz leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od narkotyków;
5.Rozpowszechnienie  wiedzy  (ulotki,  plakaty)  o  możliwościach  i  procedurze  administracyjno-prawnej
kierowania osób uzależnionych na leczenie.

Zadanie 3 

Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz  szkoleniowej  w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,   poprzez:  

1. Dofinansowywanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców,
na terenie szkół. 

2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami. 

3.  Zakup,  opracowywanie  i  wydawanie  materiałów  informacyjno  –  edukacyjnych  oraz  materiałów  do
prowadzenia  zajęć  profilaktycznych  i  terapeutycznych  w  szkołach  i  innych  placówkach  oświatowych
i wychowawczych 

4.Dofinansowywanie  specjalistycznych  szkoleń  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli,  wychowawców, psychologów i innych
osób pracujących z młodzieżą, niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej  i terapeutycznej. 
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5. Prowadzenie konkursów na temat uzależnień i wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży. 

6.Promowanie  zdrowego  trybu  życia,  wolnego  od  narkotyków  i  innych  używek  oraz  różnych  form
aktywnego spędzania czasu wolnego. 

7. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych przez Gminę oraz dni
profilaktyki w szkołach. 

8.  Organizowanie  spotkań,  szkoleń,  prelekcji  dotyczących  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
związanych  z narkomanią. 
9.Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii  pomocy  psychologicznej
i prawnej;podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców.
10.Organizowanie socjoterapeutycznych i środowiskowych form aktywności dla dzieci i młodzieży:

• zajęć świetlicowych;
• zajęć rozwijających zainteresowania;
• programów profilaktycznych;
• zaopatrywanie  w  materiały  dydaktyczne  oraz  inne  artykuły  niezbędne  do  prowadzenia  zajęć

świetlicowych.
11.współpraca z  organizacjami  pozarządowymi i  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku
publicznego  poprzez  dofinansowanie  realizowanych  przez  nie  konkretnych  działań  profilaktycznych,
organizację wypoczynku  i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, działań promujących zdrowy styl życia,
działań wspierających psychologicznie, moralnie i duchowo dla społeczności lokalnej;

Zadanie 4 

Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych,  służących
rozwiązywaniu  problemów  narkomanii,  udzielanie  pomocy  społecznej  osobom uzależnionym i  ich
rodzinom, w szczególności poprzez: 

1.Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi,  kościołami  i  związkami  wyznaniowymi  oraz  osobami
fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii 
2.Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań. 
3.Monitorowanie i uaktualnianie danych na temat instytucji, placówek oraz osób prowadzących działania
profilaktyczne i lecznicze. 
4.Finansowanie  szkoleń pracowników instytucji  i  służb społecznych,  rodziców oraz radnych w zakresie
problematyki narkomanii 

Zadanie 5 

Pomoc   osobom  uzależnionym  i  ich  rodzinom  dotkniętym  ubóstwem,  wykluczeniem  społecznym
i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i  kontraktu
socjalnego, w szczególności poprzez: 

1. Udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej. 

VI. REALIZATORZY 

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, przy współpracy z: 

•  pielęgniarkami i lekarzami  Przychodni Zdrowia w Kobiórze

•  pracownikami Domu Kultury w Kobiórze 

• Policją, 

• pedagogami w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 
• specjalistą w dziedzinie uzależnień,   
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VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII. 

1.Źródłem finansowania zadań Programu są : 
• środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• dotacje z budżetu województwa śląskiego

2.Środki, o których mowa w pkt 1 planuje się w budżecie Gminy Kobiór na dany rok budżetowy  w dziale
851 -ochrona zdrowia, rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii.
3.Wysokość środków na realizację Programu określa uchwała budżetowa Rady Gminy Kobiór.
4.Szczegółowe  zapotrzebowanie  na  środki  finansowe  przeznaczone  na  realizację  zadań  wynikających
z Programu zatwierdza Wójt Gminy

VIII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

Monitorowanie stanu problemów narkotykowych na terenie Gminy Kobiór  będzie odbywało się poprzez:
1)zbieranie danych statystycznych;
2)prowadzenie badań ankietowych dotyczących skali zjawiska;( szkoła,Policja,GOPS)
3)analizę uzyskanych danych, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wójt  Gminy  sprawuje  na  bieżąco  nadzór  nad  realizacją  Programu  i  podejmuje  niezbędne  działania
zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
2.Roczne  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  przygotowuje  Kierownik  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kobiórze  i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy Kobiór - do dnia 31 marca roku
następującego po każdym roku realizacji programu.
3.Wykonywanie  zadań  wynikających  z  Programu  będzie  realizowana  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Kobiórze
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