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Załącznik do Uchwały 

Nr  25/IV/07 

Rady Miejskiej w Chorzelach 

z dnia  28 lutego  2007 roku 

PROGRAM  

 przeciwdziałaniu  narkomanii 

na terenie miasta i gminy Chorzele  na 2007 rok 
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L.p Zadanie Forma realizacji Podmiot realizujący

zadania 

Miejsce i czas 

realizacji 

Koszt 

realizacji 

1. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych i osób 

zagroŜonych uzaleŜnieniem.

1. Prowadzenie akcji informacyjnej o  

      moŜliwościach uzyskania pomocy w 

      zakresie  terapii uzaleŜnień.     

   

2. Informowanie o skutkach 

uzaleŜnienia(rozprowadzanie 

ulotek,ksiąŜek,broszurek itp.) 

3. Telefon zaufania dla osób potrzebujących 

pomocy. 

4. Rozpatrzenie wniosków o zastosowanie 

leczenia osób uzaleŜnionych od 

narkotyków. 

Miejsko-Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Nauczyciele     

Sołtysi wsi 

M-G KRPA 

Nauczyciele 

Sołtysi wsi 

M- GKRPA 

M - G KRPA 

  - szkoły na terenie   

     miasta i gminy, 

  - miejsca publiczne, 

  -  na tablicach     

       ogłoszeń

 - na tablicach ogłoszeń
 - instytucje, 

 - szkoły,                             

  - miejsca publiczne 

Urząd Miasta i Gminy w 

Chorzelach codziennie 

w godz. od 8
00 

do 14
00 

Praca ciągła 

Zadanie własne. 
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2. 

  3 

Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

narkomanii w szczególności 

dla dzieci i młodzieŜy. 

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego, 

 udzielanie pomocy i wsparcia osobom 

 zgłaszającym się do punktu.   

2. Pomoc w kierowaniu na konsultacje do 

Ośrodków Terapeutycznych dla osób 

uzaleŜnionych od narkotyków  i do 

Ośrodka MONAR. 

3.   Współpraca z pedagogami szkolnymi 

       psychologiem i Policją w zakresie  

       pomocy psychologicznej i prawnej. 

1.  Wspieranie szkół  w zakresie 

       realizacji Szkolnych Programów 

      Profilaktycznych. 

2.   Zakup do szkół profesjonalnych  

      programów profilaktycznych   

      realizowanych przez  Ośrodki  

      Profilaktyczne. 

3.   Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

      profilaktyki uzaleŜnień w świetlicach 

      socjoterapeutycznych . 

4.  Organizowanie imprez o charakterze 

     profilaktycznym-Festyn 

      profilaktyczny „śyjmy  zdrowo-bez 

      nałogów”                                                                                           

     -zajęcia sportowo-rekreacyjne 

      dla uczniów. 

M-G KRPA 

M-GKRPA 

- terapeuci, 

- psycholodzy, 

- nauczyciele, 

- M-GKRPA 

Praca ciągła 

    Szkoły na terenie 

    miasta i gminy 

I-VI i IX-XII 2007 r. 

Gimnazjum Chorzele 

Gimnazjum Zaręby 

V – VI  2007 r. 

Zadania własne 
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. 

4. 

 5. 

Wspomaganie działań
instytucji,organizacji 

pozarządowych i osób 

fizycznych,słuŜących                   

rozwiązywaniu               

problemów   narkomanii.   

Pomoc społeczna osobom 

uzaleŜnionym i rodzinom 

osób uzaleŜnionych 

dotkniętych ubóstwem itp. 

      -  konkursy plastyczne związane z 

          profilaktyką uzaleŜnień,                            
     5.Organizacja wypoczynku letniego”Lato 

          w mieście”(realizacja programu 

          profilaktycznego i terapeutycznego) 

     6. Organizacja wypoczynku  zimowego 

          ”Mądre zdrowe i bezpieczne ferie”      

     7.  Dofinansowanie zajęć pozaszkolnych 

          dla dzieci i młodzieŜy szkolnej, 

          podczas których są realizowane 

          elementy profilaktyki uzaleŜnień. 

     1.Zakup spektakli teatralnych dla dzieci i 

        młodzieŜy szkolnej o charakterze 

        edukacyjno-profilaktycznym oraz 

        programów do których załączone są
        scenariusze lekcji profilaktycznych do 

        realizacji na godzinach 

        wychowawczych  w szkole, 

        poruszających problem narkomanii. 

    2.Kierowanie na  szkolenia i kursy 

       pedagogów  szkolnych,nauczycieli, 

       pracowników socjalnych OPS w zakresie

       rozwiązywania problemów uzaleŜnień. 
    3.Zakup materiałów do zajęć
       edukacyjnych i wyposaŜenia. 

1.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy 

   Społecznej                                                             

2. DoŜywianie 

  

  

         M-GKRPA 

M-GKRPA 

M-GKRPA 

 M-GKRPA 

VII – VIII 2007 r.                      

I-II 2007 r. 

 Szkoły na terenie 

miasta i gminy  

  I – XI 2007 r.     

I – XII  2007r 

Finansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii odbywać się będzie w ramach     
realizacji  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Sporządziła: Otyla Klask 


