UCHWAŁA NR XIV/77/2011
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( DZ. U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4¹ ust.2
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. nr 70, poz. 473 z 2007roku z późniejszymi
zmianami)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi część
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiszyn na lata
2011- 2017.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Załącznik do uchwały
Nr XIV/77/2011
Rady Miejskiej w
Stawiszynie
z dnia 08 grudnia
2011r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2012.

Stawiszyn, grudzień 2011
Wstęp
Spośród różnych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju te
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie i są jednymi z trudniejszych do
rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów, złożoności a także
kosztów

społecznych

i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale i całe
społeczeństwo. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych tj.
zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe,
przemoc

w

rodzinie,

ubóstwo

i bezrobocie. Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym
i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony
administracji rządowej, jak i samorządów lokalnych.
Podstawą prawną do prowadzenia działań z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.( Dz. U. z 2007r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
Realizacja w/w zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji polityki
społecznej, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
zawiera zadania określone w w/w ustawie, które będą realizowane w formach
dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych oraz z wykorzystaniem istniejących
zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień. Głównymi
założeniami Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących
skutkiem

nadużywania

alkoholu,

rozwój

działań

związanych

z

profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wzrost społecznej świadomości dotyczącej
tej tematyki oraz doskonalenie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami. Zadania
i cele określone w programie inicjowane są i realizowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

powołaną

przez

Burmistrza.

W celu zapewnienia skuteczności, uwzględnione działania są długofalowe,
konsekwentnie wdrażane, stanowią kontynuacje zadań realizowanych w naszej gminie
od 1997r.

Program adresowany jest w szczególności do osób uzależnionych od

alkoholu i narkotyków, ich rodzin, do dzieci i młodzieży

oraz wszystkich, którzy

doświadczają przemocy w rodzinie.

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe
pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
profilaktyce

uzależnień,

rozwiązywaniu

problemów

alkoholowych

oraz

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 13 i 15 ustawy ( zakaz reklamy i sprzedaży alkoholu nieletnim) oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia
alkoholu na terenie gminy.
Diagnoza problemów i stanu zasobów.

Spożywanie

alkoholu

jest

najbardziej

rozpowszechnionym

zachowaniem

ryzykownym wśród nastolatków. Choć jak wskazują badania, zdecydowana większość
uczniów w wieku lat 15 i 17 należy do grona konsumentów alkoholu, to po gwałtownym
wzroście spożywania alkoholu przez młodzież w latach 1989-2003 zaobserwowano
spadek spożycia wśród uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie młodzieży
starszej. Należy jednak zwrócić uwagę na

wzrastającą liczbę pijących alkohol

dziewcząt
i młodych kobiet. Wskaźniki spożywania alkoholu przez dziewczęta dążą do zrównania
się ze wskaźnikami osiąganymi przez chłopców. Konsumpcja alkoholu przez polską
młodzież kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 57%
nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu. Eksperci oceniają, że
picie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15-21 lat.
Dlatego celem polityki zdrowotnej samorządu gminnego w odniesieniu do dzieci
i młodzieży jest zapobieganie występowaniu i zmniejszenie szkód, które aktualnie
występują w życiu młodych ludzi w związku z używaniem przez nich alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych. Picie alkoholu w tak młodym wieku hamuje rozwój
emocjonalny i zaburza proces dojrzewania a także obniża motywację do wyznaczania
sobie celów w życiu, w karierze zawodowej i edukacyjnej. Staje się też pewnego
rodzaju „ drogą na skróty”, czyli szybkim sposobem na rozwiązanie jakiegoś problemu
i poradzenia sobie z trudnymi emocjami, a to z kolei pozbawia młodego człowieka
możliwości uczenia się dojrzałych metod pokonywania trudności.
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prawdopodobieństwo wystąpienia szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych.
Mężczyźni

piją średnio 3 razy więcej alkoholu niż kobiety. W całej Europie picie

alkoholu jest odpowiedzialne za ¼ wszystkich nagłych zgonów młodych ludzi pomiędzy
15 a 29 rokiem życia. Corocznie z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z
używaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa
przypada na zgony spowodowane bezpośrednio piciem alkoholu ( dane: Alkohol w
Europie, Warszawa 2007r.)

W rodzinach z problemem alkoholowym, w których co

najmniej jedna osoba pije w sposób szkodliwy dla niej i dla członków tej rodziny, żyje 34 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci, 2,5 mln osób nadużywających alkoholu oraz 700 –
900 tys. osób uzależnionych. Wśród najważniejszych konsekwencji życia w rodzinie z

problemem alkoholowym wyróżnia się szkody : fizyczne, psychosomatyczne,
psychologiczne, emocjonalne i psycho- społeczne.
Trudno wyliczyć straty w sferze psychologicznej i emocjonalnej jakie wywołuje
alkohol w rodzinie. Na uwagę zasługuje fakt, iż szkody jakie są powodowane przez
nadużywanie alkoholu wykraczają szeroko poza sferę osoby pijącej, dotyczą mocno
całego jej otoczenia. Rozmiary szkód mogą być zmniejszone przez skuteczną politykę
wobec spożywania napojów alkoholowych.
Podstawą prawną w Polsce do działań w tym zakresie jest wspomniana wyżej
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która stanowi, że
prowadzenie

działań

związanych

z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gminy.
W przedstawionym programie wykorzystano:
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii
- ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- ustawę o pomocy społecznej
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2011 - 2015
- Rekomendacje PARPA do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- informację Komisariatu Policji w Stawiszynie dotyczącą zdarzeń związanych
z problemami alkoholowymi w 2011r.

Stan problemów alkoholowych na podstawie dokonanej diagnozy.
 Dane demograficzne .
Liczba ludności gminy i miasta Stawiszyn 2011r. ( stan na 28 listopada 2011r. ) ogółem – 7.325
/ 2010r. 7.329

2009r. - 7.343 /

Wzorując się na danych ogólnopolskich ( statystyczne wyliczenie u jakiej
liczby mieszkańców danej gminy czy miasta występują różne kategorie
problemów alkoholowych) można stwierdzić, że:
1. Liczba osób uzależnionych stanowi ok. 3% - 4% populacji, co oznacza, że w
gminie Stawiszyn (liczącej ok. 7.325 mieszkańców ) ok. 220 – 290 osób jest
uzależnionych od alkoholu.
2. Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)
stanowią około 4 %, w gminie Stawiszyn ok. 290 osób.
3. Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych stanowią również 4 %
populacji – czyli około 290 osób w gminie Stawiszyn.
4. Osoby pijące szkodliwie 5%- 7% populacji, a więc około 370- 500 osób.
 Dostępność napojów alkoholowych na terenie gminy. / Stan na 28 listopada
2011/
a. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 27
ogólna liczba punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi obecnie - 19
limit punktów sprzedaży alkoholu (poza piwem) przyjęty uchwałą Rady Gminy
i Miasta w Stawiszynie w 2002 r. wynosi - 30
b. Punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży / gastronomia/
liczba punktów
limit punktów

8
10

Biorąc pod uwagę powyższe dane wskazać należy, że jeden punkt sprzedaży
napojów alkoholowych przypada na 271 mieszkańców gminy i miasta.

 Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy – zjawiska związane z
problemami alkoholowymi ujawnione w 2011r. / Na podstawie informacji
Komendanta Komisariatu Policji w Stawiszynie.

ilość wykroczeń popełnionych po spożyciu alkoholu – zakłócenie ładu i porządku
publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - 146
ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi – 42
ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujący pojazdami innymi - 72
ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia - 21
interwencje domowe wobec osób nadużywających alkoholu - 45
interwencje przeprowadzone w miejscach publicznych - 16
wdrożenie procedury Niebieskiej Karty – liczba rodzin objętych procedurą - 4
sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim – nie stwierdzono
sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia – nie stwierdzono
pouczenie sprzedawców napojów alkoholowych – prowadzone są na bieżąco
rozmowy profilaktyczne ze sprzedawcami, przez właściwych miejscowo
dzielnicowych, w ramach pełnienia służb
zgonów po spożyciu alkoholu – 1 os.
Analiza problemu alkoholowego pozwala nam stwierdzić że:


dzieci i młodzież łatwiej popadają w alkoholizm niż dorośli.



uzależnienie następuje tym łatwiej im młodszy jest pijacy,



dorosły osiąga późne stadia uzależnienia w okresie od 5-ciu do 10-ciu
lat, nastolatek może osiągnąć ten sam stan w czasie od 6-ciu mies. do 3
lat,



leczenie nastolatka jest z wielu powodów znacznie trudniejsze niż
dorosłego, nastolatek nie ma doświadczeń dojrzałego życia, które
stanowiłyby dla niego oparcie w procesie wychodzenia z nałogu.

Upijanie się należy połączyć z zachowaniem ryzykownym np. kontakty z narkotykami
po alkoholu, wagary, bójki, gwałty, kontakty seksualne dzieci, młodzieży, jazda pod
wpływem alkoholu oraz inne na pograniczu prawa.
Informacja o skali problemów alkoholowych oraz posiadanych zasobach jest bardzo
istotną miarą ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa naszej gminy. Jak wynika z wielu
badań problemy alkoholowe są umieszczone w czołówce zagrożeń cywilizacyjnych i
społecznych naszych czasów .

Obecnie już wiemy, że nie musimy być wobec tych problemów bezradni. Możemy im
aktywnie przeciwdziałać i właśnie temu służy opracowany program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminne zasoby, które umożliwiają realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Świetlice środowiskowe w Stawiszynie i Zbiersku (od 2012r. świetlica
w Zbiersku będzie działać w pomieszczeniach GOK ), ogólnodostępne dla dzieci
i młodzieży.
2. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach
spotkań grup prowadzona jest terapia zajęciowa. Na terenie gminy działają dwie
grupy samopomocowe funkcjonujące w oparciu o założenia wspólnoty
Anonimowych Alkoholików. Skupiają osoby prowadzące lub kontynuujące własny
proces terapeutyczny. Odbywają się również spotkania członków rodzin osób
uzależnionych.
3. Punkty Informacyjno – konsultacyjne w Stawiszynie i Zbiersku
Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego to:
 motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych
do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,
 motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do
zmiany szkodliwego wzoru picia
 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
 podejmowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej
4. Grupy socjoterapeutyczne – dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistę terapii uzależnień, pedagoga
szkolnego. Funkcjonują dwie grupy liczące łącznie 27 dzieci
5. Członkowie Komisji są przeszkoleni w zakresie metod krótkiej interwencji wobec
osoby uzależnionej, współpracują z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w
Murowańcu i Koninie oraz Szpitalem w Sokołówce
Istotą właściwej realizacji gminnego programu jest współpraca wielu podmiotów
według zasady, iż każde zadanie powinno być realizowane przez ten podmiot, który
w danym obszarze jest najbardziej kompetentny. Z tego względu partnerami w

realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są instytucje wymienione w programie.

Główne zadania Programu dla Gminy i Miasta Stawiszyn oraz sposób
ich
realizacji w 2012r.
Zadanie I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz
osobom pijącym w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej. Działania realizowane w ramach tego zadania będą miały
ponadto na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z uzależnienia od
alkoholu, poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób
uzależnionych.
Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności
poprzez:
- współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces
zdrowienia
osób uzależnionych;
- rozszerzenie oferty programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
uzależnionych od alkoholu
- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, kierowanie na
badanie przez
biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
kierowanie
wniosków do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia;

- finansowanie działalności punktów konsultacyjnych dla rodzin z problemem
alkoholowym;
- kontynuacja współpracy ze specjalistycznymi placówkami leczenia
odwykowego
w szczególności z placówkami w Murowańcu i Koninie oraz szpitalem w
Sokołówce
- finansowanie terapii w ramach działalności grup wsparcia dla osób
uzależnionych
i współuzależnionych w Stawiszynie i Zbiersku;
- doposażenie punktów konsultacyjnych w materiały niezbędne do realizacji w/w
zadań
- opłacenie kosztów powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu;

Zadanie II.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.
Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej
rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe lub związane z przemocą – w formie
poradnictwa, edukacji, pomocy specjalistycznej oraz terapii. Zadanie ma na celu
podejmowanie działań sprzyjających poprawie funkcjonowanie członków rodzin
osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie. Rozwój działań i doskonalenie
jakości pomocy udzielanej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
podniesienie kompetencji służb oraz osób zajmujących się pomaganiem dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem.
Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci
i młodzieży mające na celu oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu oraz promocji zdrowego stylu życia, jak również pomocy dla dzieci i
młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

Zadanie uwzględnia ponadto działania mające na celu poszerzenie wiedzy
społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwość przeciwdziałania
zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy.
Sposób realizacji :

-

finansowanie działalności grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z
rodzin z problemem alkoholowym; realizacja programów profilaktycznych,
finansowanie wyjazdów integracyjnych (wycieczki, spotkania –

w miarę

posiadanych środków), dofinansowanie imprez okolicznościowych z udziałem
rodziców;
-

finansowanie działalności świetlic środowiskowych dających możliwość
spędzenia czasu, odrobienia lekcji, skorzystania z pomocy nauczycieli jak
również z pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych;

-

doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć jak
również dofinansowanie w miarę posiadanych środków prac remontowych;
- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach wychowawczo-opiekuńczych ( świetlice
środowiskowe, grupy socjoterapeutyczne);

- sfinansowanie udziału w szkoleniach i kursach specjalistycznych w
zakresie
pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami
uzależnionymi i ich
rodzinami, dla nauczycieli, pedagoga, pracowników socjalnych,
policjantów
oraz innych grup zawodowych realizujących zadania w ramach
gminnego
programu, finansowanie kosztów delegacji służbowych dla w/w
osób;
- wspieranie prac zespołu interdyscyplinarnego udzielającego
pomocy dzieciom

i rodzinie z problemami wynikającymi z uzależnień, w
szczególności w
zakresie współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej;
- prowadzenie działań informacyjnych, dotyczących możliwości
otrzymania
pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień –
w ośrodkach pomocy społecznej, zakładach opieki zdrowotnej,
policji,
punktach konsultacyjnych, świetlicach środowiskowych;
-

realizacja

projektu

współfinansowanego

z

Europejskiego

Funduszu
Społecznego pt.” Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” w
Zbiersku;

Zadanie III.
Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
dla rodziców, dzieci i młodzieży.
Na podstawie przeprowadzonego badania w październiku 2010r wśród uczniów
klas I,II,III gimnazjalnych w Stawiszynie i Zbiersku oraz VI klas szkół podstawowych
możemy stwierdzić, że młodzież szkolna w naszej gminie ma dobrą wiedzę na temat
szkodliwości środków psychoaktywnych. Z tego względu programy profilaktyczne
powinny być ukierunkowane na uczenie umiejętności życiowych. Poza tym bardzo
ważna jest edukacja rodziców na temat narkotyków. Im więcej rodzic wie o środkach
psychoaktywnych, tym łatwiej przekona dziecko o ich szkodliwości. Rozmowa jest
podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem. Nie ma prostych i skutecznych recept na to,

jak uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne : im lepszy kontakt z
dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami.
Profilaktyka przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy współpracują : rodzina, szkoła i
całe społeczeństwo.
Sposób realizacji powyższego zadania:

-

wspieranie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci ze szkół
podstawowych
i gimnazjum, dofinansowanie wyjazdów integracyjnych połączonych z
profilaktyką

oraz wypoczynku dla dzieci ( w miarę posiadanych środków finansowych);
-

prowadzenie działalności profilaktycznej w oparciu o zasoby gminne tj. kluby
sportowe, organizacje młodzieżowe, np. działające przy OSP. W ramach
realizacji

programu

możliwość

dofinansowania

np.

zakupu

sprzętu

sportowego i innych art. - w miarę posiadanych środków;
-

edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży
w utrzymaniu abstynencji;

-

prowadzenie

działalności

przeciwdziałania

nietrzeźwości

kierowców

–

dystrybucja materiałów edukacyjnych;
-

edukacja społeczna na temat promowania trzeźwości na terenie naszej gminy
poprzez

współudział

w

regionalnych

i

ogólnopolskich

kampaniach

społecznych;

- zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych dla rozpowszechniania wiedzy
społeczeństwa gminy o skutkach nadużywania alkoholu ( literatura, ulotki itp.)

Zadanie IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Celem zadania jest doskonalenie oraz kontynuowanie współpracy
z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi
zajmującymi się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ważnym elementem
zadania będzie wspieranie działalności grup abstynenckich, które spełniają
bardzo ważną rolę w procesie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, jak
również członkom ich rodzin.
Sposób realizacji:

-

stworzenie

warunków

i

możliwości

spotkań

grupy

wsparcia

osób

uzależnionych i ich rodzin, dofinansowanie zakupu materiałów i artykułów
koniecznych

do

organizacji

przez

grupę

wewnętrznych

imprez

okolicznościowych lub otwartych, środowiskowych, promujących postawy
trzeźw ościowe;
-

wspieranie inicjatyw podejmowanych przez szkoły oraz inne instytucje
i organizacje z terenu naszej gminy realizujących zadania z zakresu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, zakup niezbędnych materiałów służących realizacji
powyższych zadań.

-

organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska
zawodowego osób zajmujących profilaktyką uzależnień i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych;
Zadanie V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących ograniczeń związanych z
reklamą i promocją napojów alkoholowych oraz zakazu podawania i
sprzedaży w określonych sytuacjach.
Celem zadania jest prowadzenie działań kontrolnych ( w tym w formie
działalności profilaktyczno- edukacyjnej prowadzonej w placówkach sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych) i interwencyjnych mających na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Sposób realizacji:

a) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi sprawuje
organ wydający zezwolenie,
b) kontrole przeprowadzane są przez co najmniej dwie osoby posiadające
pisemne upoważnienie organu wydającego zezwolenie
c) z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest protokół,
który w

przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad obrotu

napojami alkoholowymi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie o cofnięcie zezwolenia,
d) w

skład

zespołu

kontrolnego

wchodzą

członkowie

komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusz policji lub inne
osoby z mocy prawa uprawnione do prowadzenia kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych;

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Ustawowe zadania gminnej komisji ds. r.p.a. obejmują w szczególności :
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy
w rodzinie.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego.
3. Opiniowanie wniosków o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w

kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z

uchwałami rady gminy (limit punktów sprzedaży i lokalizacja).
Członkowie gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oprócz zadań określonych w ustawie oraz w regulaminie
organizacyjnym komisji, prowadzą nienormowane czasem, działania w swoich
środowiskach zawodowych, obejmujące informowanie o chorobie alkoholowej,
podejmowanie doraźnej interwencji wobec osób wymagających pomocy
psychologicznej czy prawnej. Uczestniczą bezpośrednio w wykonywaniu wielu

zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, pełnią nadzór nad
działalnością świetlic środowiskowych, grup socjoterapeutycznych, współpracują
z terapeutą zatrudnionym w punktach konsultacyjnych dla rodzin z problemem
alkoholowym.
Członkowie Komisji posiadają wymagane przeszkolenie w zakresie
problematyki alkoholowej, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
warsztaty motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, prowadzenia
interwencji kryzysowej.
Członkowie Komisji pobierają wynagrodzenie za pracę oraz udział w
posiedzeniach w wysokości 12% kwoty obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Przewodniczący Komisji 18 % minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie
płatne jest każdorazowo po posiedzeniu Komisji na podstawie listy obecności.
Komisja realizuje program w oparciu o preliminarz wydatków na
realizację zadań, preliminarz stanowi załącznik do programu.

Pełnomocnik Burmistrza

Przewodnicząca
ds. Profilaktyki i Rozwiąz.

Komisji
Problemów Alkoholowych
Marzena Juszczak

Dorota Karpieko

Załącznik nr 1 do Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2012

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
Rozdział 85154 – ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 89.000,00
Przeciwdziałanie narkomanii -

4.000,00

§ 4110

składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120

składki na fundusz pracy

§ 4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.600,00

200,00

4.000,00

w tym:
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć
w świetlicach i punktach konsultacyjnych dla rodzin z problem
alkoholowym i problemem narkomanii oraz grup socjoterapeutycznych
- doposażenie w/w placówek (1000 zł dot. planu przeciwdziałania
narkomanii)
- zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych, czasopism,
publikacji, ( 500 zł dot. planu przeciwdziałania narkomanii)
- działalność grup socjoterapeutycznych (obowiązek dożywiania dzieci
biorących udział w zajęciach wynikający z Rozporządzenia MPS
- zakup testów na obecność narkotyków wg potrzeb ( 300 zł dot. planu
przeciwdziałania narkomanii)
§ 4260

zakup energii________________________________________ 9.500,00
(punkt konsultacyjny, świetlica, w tym koszty ogrzewania)

§ 4170

wynagrodzenia bezosobowe
w tym:
- działalność świetlic, ( Stawiszyn, Zbiersk)
wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, sprzątanie

-

działalność punktów konsultacyjnych dla rodzin
z problemem alkoholowym, prowadzenie terapii
w ramach działających grup wsparcia osób uzależn.
i współuzależnionych – wynagrodzenie terapeuty

69.400,00
30.000,00

14.400,00

- Akcja ZIMA 2012 w okresie ferii zimowych
(zajęcia rekreacyjno –sportowe w szkołach
połączone z realizacją programu profilaktycznego
(wynagrodz. osób prowadzących)
-

1.200,00

funkcjonowanie grup socjoterapeutycznych
w ramach istniejących świetlic
(dzieci z rodzin z prob. alkoholowym- wynagrodzenie
os. prowadzącej )

7.600,00

- realizacja programów profilaktycznych
z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii,
alkoholu oraz agresji i przemocy rówieśniczej - szkoły,
świetlice, organizacje młodzieżowe
zł dot. planu przeciwdziałania narkomanii)
-

wynagrodzenie członków komisji za pracę
i posiedzenia oraz wynagrodzenie pełnomocnika

3.500,00

(2.200

12.700,00

§ 4700

udział w naradach i szkoleniach

1.000,00

§ 4300

zakup usług pozostałych

2.000,00

-

-

kierowanie osób uzależnionych na badanie przez biegłego
w przedmiocie uzależnienia (opinia stanowi załącznik do
wniosku o zastosowanie przymusowego leczenia),
wykonanie koniecznych napraw( sprzęt i urządzenia biurowe)
wyjazd młodzieży szkolnej na turnus profilaktyczny

§ 4410
podróże służbowe
1.000,00
( członkowie komisji oraz osoby realizujące zadania w ramach gminnego programu)
§ 4270
usługi remontowe
1.500,00
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach świetlic ( np. malowanie
pomieszczeń, naprawa instalacji hydraulicznej).
§ 4355

zakup usług dostępu do sieci Internet

1.200,00

§ 4370

usługi telekomunikacji stacjonarnej

1.600,00

