UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.
594, poz. 645) oraz art. 4¹ ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r.,
poz.
1356)
uchwala
się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i
na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy Nowosolna
Janina Wlazło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Nowosolna
z dnia....................2014 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
WSTĘP
PRZEWIDZIANE FORMY REALIZACJI ZADAŃ w roku 2015
Problem uzależnienia od alkoholu – mimo podejmowanych od wielu lat działań, mających na celu
zwiększenie świadomości na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do świadczeń
terapeutycznych związanych z leczeniem uzależnień – stale utrzymuje tendencję wzrostową. Problem ten
jest znaczący zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak również całego kraju. Posługując się wskaźnikami
europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych, liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce
można oszacować na około 700-900 tys., zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok. 4 mln.
Uzależnienie od alkoholu jest postępującą i śmiertelną chorobą bio-psychospołeczną. Niezależnie od skali,
a także jakości podejmowanych działań, problem alkoholowy był, jest i będzie przyczyną wielu
negatywnych zjawisk zachodzących w różnych obszarach życia społecznego, ekonomicznego, ale przede
wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno każdej osoby uzależnionej, jak i jej współuzależnionej
rodziny. Piętno, jakie problem ten wywiera na dzieciach i ich dalszym życiu, jest bardzo silne. Kluczową
rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają samorządy gmin, które na
mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi są odpowiedzialne za
rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
GŁÓWNE CELE PROGRAMU
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych.
3. Zwiększanie zasobów niezbędnych do rozwiązywania istniejących problemów alkoholowych.
Zadania te w szczególności obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
promowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych;
3) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych;
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

5) wspieranie zatrudnienia socjalnego.
PRZEWIDZIANE FORMY REALIZACJI ZADAŃ w roku 2015
ROZDZIAŁ I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1. Działalność konsultacyjno – informacyjna:
1) punkt Konsultacyjno- Informacyjny będzie znajdować się w Urzędzie Gminy Nowosolna:
a) zapewni on mieszkańcom gminy, uzależnionym od alkoholu możliwość korzystania z porad,
informacji, konsultacji terapeutycznych i prawnych,
b) pomoc udzielana będzie zarówno osobom uzależnionym,
(pojmowanych terapeutycznie jako osoby współuzależnione),

jak również członkom ich rodzin

2) konsultacyjna forma pracy punktu w stosunku do osób uzależnionych polega na:
a) motywowaniu do utrzymania abstynencji oraz podjęcia leczenia w profesjonalnych placówkach
leczenia uzależnień (kierowanie osób uzależnionych do punktu interwencji kryzysowej),
b) zachęcaniu ich do udziału w mitingach wspólnoty AA,
3) przeciwdziałanie przemocy domowej realizowane będzie poprzez współpracę z podmiotami
tworzącymi „system pomocy ofiarom przemocy” ( konsekwentne wdrażanie procedury ,,Niebieska
Karta” przez wszystkie zobowiązane ustawą instytucje: współpraca z sądem, prokuraturą, policją, służbą
zdrowia, szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Zespołem Interdyscyplinarnym
Gminy Nowosolna, organizacjami pozarządowymi.
2. Inne działania wymagające środków finansowych:
1) finansowanie profesjonalnych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych;
2) opłacanie kosztów obdukcji lekarskich;
3) zakup testów psychologicznych;
4) finansowanie badań biegłych sądowych;
5) opłacanie konsultacji i zabiegów medycznych dla osób uzależnionych (Esperal);
6) zakup literatury, broszur, plakatów, pomocy dydaktycznych;
7) zakup biletów wstępu do placówek kulturalno - oświatowych oraz finansowanie wycieczek dla
dzieci i osób z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wystąpieniem takiego zjawiska.
Całkowity koszt zadania - 3000 zł
ROZDZIAŁ II
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
wychowawczych
i socjoterapeutycznych
Komentarz: podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych: rodzina, szkoła, społeczność
lokalna.

1. Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej pośrednio
i bezpośrednio do dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowosolna to w szczególności:
1) współpraca ze szkołami, innymi placówkami oświatowymi opiekuńczo- wychowawczymi,
w realizacji przyjętych przez nie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
2) dofinansowanie i sfinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi
i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych, organizowanych dla
nauczycieli, pedagogów, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi
i młodzieżą;
3) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców, mających na celu
rozwijanie umiejętności wychowawczych, wspieranie rodziców w trudnościach, pośrednio wpływając
również na sytuację dzieci i młodzieży;
4) podejmowanie działań edukacyjnych, skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz
działań kontrolnych i interwencyjnych,
mających na celu ograniczenie dostępności napojów
alkoholowych i przestrzeganie zakazu ich sprzedaży osobom nieletnim;
5) inicjowania działań na rzecz podejmowania interwencji funkcjonariuszy policji w sytuacji
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych;
6) współpraca ze społecznością lokalną dotycząca organizowania imprez dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców, promujących zdrowy styl życia;
7) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - współpraca z policją, sądami
rejonowymi, prokuraturą;
8) współpraca przy wdrażaniu programów szkolnych.
2. Kluby i świetlice środowiskowe:
1) zapewniają dzieciom:
a) pomoc w nauce;
b) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, zabawy i zajęcia sportowe;
c) stałą pracę z rodziną dziecka oraz współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
i pedagogami szkolnymi;
d) wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć;
2) ich działalność wymaga:
a) finansowania umów zleceń o pracę dla osób prowadzących świetlice środowiskowe,
b) zapewnienia stałej współpracy świetlic środowiskowych z innymi instytucjami, to jest, Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy
Nowosolna, sądem rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami,
c) finansowania lub dofinansowania do kolonii letnich i obozów, a także wycieczek dla dzieci
i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych patologią (zagospodarowanie czasu wolnego),
d) zakup materiałów niezbędnych do pracy świetlic (środki czystości, artykuły papiernicze, pomoce
dydaktyczne, niezbędny sprzęt),
e) zakup biletów wstępu do placówek kulturalno - oświatowych,
f) dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
g) zakup nagród oraz dofinansowanie materiałów umożliwiających przeprowadzenie wybranych
imprez profilaktycznych.
3. Dożywianie dzieci korzystających oraz uczestniczących w programach (obiady w szkole)
finansowanych z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna.

4.Udział w profilaktycznych kampaniach
i przeciwdziałania uzależnieniom.

edukacyjnych

dotyczących

promocji

zdrowia

Komentarz: działalność świetlic środowiskowych jest jednym z podstawowych elementów systemu
pomocy, wspierającym dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych jej
wystąpieniem.
Całkowity koszt zadania – 44780 zł
ROZDZIAŁ III
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
1. Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami abstynenckimi, wspieranie współpracy klubów,
stowarzyszeń ze społecznościami lokalnymi.
2. Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych, komisjami do spraw przeciwdziałania uzależnieniom oraz osobami fizycznymi.
Całkowity koszt zadania-1000 zł
ROZDZIAŁ IV
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego
1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących
alkoholem.
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących handlu alkoholem.
3. Składanie wniosku do organów policji o wszczęcie postępowania.
4. Przygotowanie aktu oskarżenia i złożenie go do sądu.
5. Występowanie członków
w charakterze świadka.

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

6. Udzielanie upoważnienia osobie do reprezentowania Gminy Nowosolna przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego. W uzasadnionych wypadkach finansowanie usług w zakresie nadzoru
merytorycznego i koordynacji postępowania i reprezentowania Gminy Nowosolna przed sądem.
7. Opłacenie Biegłego Sądowego.
Całkowity koszt zadania -1220 zł
ROZDZIAŁ V
Wspieranie zatrudnienia socjalnego
Monitorowanie sytuacji w Gminie Nowosolna, w zakresie dofinansowania zatrudnienia socjalnego.
ROZDZIAŁ VI
Regranting
W ramach zadania Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
wychowawczych

i socjoterapeutycznych oraz zadania Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych środki w wysokości 3000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach
Gminnego Programu Regrantingowego.
ROZDZIAŁ VII
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każdorazowy udział
w posiedzeniu Komisji, przysługuje dieta w wysokości 40 zł.
ROZDZIAŁ VIII
Źródła Finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i
Alkoholowych

Rozwiązywania Problemów

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są środki finansowe budżetu Gminy Nowosolna pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z innych środków finansowych.
ROZDZIAŁ IX
Realizatorem programu jest Pełnomocnik ds. Uzależnień.

