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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 21 listopada 2007

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008
Lp.

I.

Zadania

1. Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej
i
profilaktycznej dla
osób uzależnionych od
alkoholu i członków
ich rodzin.

Osoby lub
instytucje
odpowiedzialne
za realizację i
nadzór

Sposoby realizacji

1. Zorganizowanie i prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym,
a w szczególności:
a) udzielenie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i
prawnej;
b) pokrycie kosztów wyposażenia punktu
konsultacyjnego;
c) zakup, opracowanie, wydawanie i zlecanie
druku broszur, biuletynów, ulotek i innych form
służących oddziaływaniom profilaktycznym;
2. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego
programu na szkolenia i finansowanie szkoleń z zakresu
profilaktyki, a w szczególności szkolenia dla:
a) Członków GkdsRPA
b) Nauczycieli
c) Pracowników świetlicy socjoterapeutycznej
d) Prowadzących grupy świetlicowe z elementami
terapii i profilaktyki środowiskowej
e) Innych osób, które są zaangażowane w
działalność profilaktyczną
f) Dofinansowanie udziału w konferencjach,
sympozjach i innych formach spotkań oraz zwrot
kosztów przejazdu – związanych z podnoszeniem
kwalifikacji – ludzi pracujących na rzecz
uzależnionych i ich rodzin.
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Termin
realizacji

Oczekiwane efekty

1. Umożliwienie
wszechstronnej pomocy
rodzinom z problemem
alkoholowym w miejscu ich
zamieszkania

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

2. Zwiększenie liczby osób
odpowiednio przygotowanych
do udzielania wszechstronnej
pomocy

GKdsRPA,
Nauczyciele
Pedagodzy,
Cały rok
Pracownicy
GOPS-u,
Policja

3. Rozwinięcie działalności
grup samopomocowych typu
AA, Al.-Anon
i Al.Ateen
4. Zwiększenie liczby osób,
którym umożliwiono dostęp
do specjalistycznej pomocy
terapeutycznej.

3. Wspieranie działalności Środowisk
samopomocowych
4. Podejmowanie działań zmierzających do
zastosowania obowiązku leczenia i zlecenie biegłemu
lekarzowi przeprowadzenia badania u osoby
nadużywającej alkoholu celem orzeczenia i wskazania
leczenia.
5. Finansowanie kosztów dojazdu na leczenie, terapie
osób uzależnionych ich rodzin, po przedłożeniu
odpowiedniego zaświadczenia o trwaniu leczenia
6. Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego
(ambulatoryjnych i stacjonarnych)
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II. Udzielenie rodzinom
w których występują
problemy alkoholowe,
pomocy
psychologicznej i
prawnej a w
szczególności ochrona
przed przemocą w
rodzinie.

1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz grup
świetlicowych, a w szczególności:
a) finansowanie budowy nowych obiektów z
przeznaczeniem na świetlice, w których odbywać się
będą zajęcia terapeutyczne, sportowe i kulturalne
b) zakup wyposażenia do świetlicy i dla grup
Pełnomocnik Wójta ds.
c) zakupy związane z dożywianiem dzieci objętych
Profilaktyki i
opieką socjoterapeutyczną
Rozwiązywania
d) zakupy materiałów potrzebnych do realizacji
Problemów
Alkoholowych
programów terapeutycznych oraz do funkcjonowania
świetlicy i grup ( artykuły papiernicze, spożywcze,
chemiczne i inne )
e) pokrycie kosztów związanych z remontami i
GKdsRPA,
eksploatacją pomieszczeń w których odbywają się
zajęcia świetlicowe
f) zatrudnienie pracowników do prowadzenia
Nauczyciele,
świetlic i grup
g) zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć
Pedagodzy,
sportowych
h) zakup sprzętu sportowego
i) zatrudnienie osób , które wspomagają
Pracownicy świetlic
działalność świetlicy
j) zapewnienie przejazdów uczestnikom zajęć
terapeutycznych
Pracownicy GOPS-u
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności
i Urzędu Gminy,
zorganizowanych form pomocy psychologicznej i
terapeutycznej dla członków tych rodzin a w
Policja,
szczególności zatrudnienie: psychologa, logopedy,
terapeuty lub innego specjalisty związanego z
profilaktyka problemową )
3. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie
poprzez:
a) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych
b) tworzenie i finansowanie programu wsparcia i
pomocy terapeutycznej dla ofiar przemocy w
rodzinie
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1. Objęcie specjalistyczną
opieką większej liczby
rodzin
2. Spójność pracy instytucji
powołanych do pracy na
rzecz osób uzależnionych.

Cały rok

3. Rozszerzenie
specjalistycznej pomocy
realizowanej w instytucjach
pomocowych poza terenem
gminy.
4. Zwiększenie dostępu do
informacji na temat choroby
alkoholowej, sposobu jej
leczenia także praw osoby
ulegającej przemocy.

c) tworzenie, finansowanie i dofinansowanie
działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla
ofiar przemocy w rodzinie (ośrodki interwencji
kryzysowej, schroniska, punkty konsultacyjne,
telefony zaufania i informacyjne, placówki
udzielające pomocy dzieciom – ofiarom przemocy w
rodzinie „Niebieskie pokoje”.
d) Szkolenie dla służb zajmujących się
przeciwdziałaniem zjawiskom przemocy w rodzinie
e) stworzenie ofert programów korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie
f) finansowanie i realizacja programów profilaktyki
przemocy domowej
4. Współpraca z innymi instytucjami, które prowadzą
działalność profilaktyczną i terapeutyczną.
5. Organizowania lokalnych kampanii edukacyjnych z
udziałem lokalnych mediów
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III. Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej w
szczególności dla
dzieci
i młodzieży.

1. Dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola
realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych
szkołach działających na terenie gminy.
2. Edukacja publiczna – prezentacja w mediach wiedzy
na temat problemów związanych z używaniem i
nadużywaniem alkoholu.
3. Organizowanie zajęć sportowych, edukacyjnych
i Pełnomocnik Wójta
kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
ds. Profilaktyki i
4. Organizowanie i finansowanie kampanii
Rozwiązywania
profilaktycznych lokalnych i udział w ogólnopolskich,
Problemów
promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia
Alkoholowych
min poprzez: zabawy, festyny, ogniska, zawody sportowe
i inne.
5. Organizowanie koncertów dla młodzieży jako
promocja zabawy bez środków psychoaktywnych.
GKdsRPA,
6. Współudział w imprezach, akcjach organizowanych
przez szkołę, środowisko lokalne i inne placówki w
ramach współpracy i integracji
Nauczyciele,
7. Finansowanie i organizowanie konkursów
grantowych dla placówek oświatowych , środowisk
lokalnych i innych organizacji społecznych prowadzących
Pedagodzy,
działalność profilaktyczną i terapeutyczną na terenie
gminy.
8. Zakup nagród oraz pokrycie kosztów związanych z
Pracownicy
zakupem niezbędnych materiałów umożliwiających
świetlicy
przeprowadzenie wybranych imprez sportowych,
kulturalnych, edukacyjnych i profilaktycznych.
9. Zakup i instalacja urządzeń monitorujących
Policja
w i na obiektach, w których odbywają się zajęcia
terapeutyczne, sportowe i kulturalne.
10. Współudział w realizacji różnych form wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, a w
szczególności:
a) Dofinansowanie profilaktycznych i
terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży;
b) Inne alternatywne formy związane z
wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych
11. Prowadzenie szkoleń sprzedawców i właścicieli
sklepów handlujących napojami alkoholowymi.
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1. Objęcie działaniem
profilaktycznym wszystkich
mieszkańców gminy.
2. Zainteresowanie
młodzieży alternatywnymi
formami spędzania wolnego
czasu.

3. Promowanie zdrowego
stylu życia.

Cały rok

4. Stymulowanie
wszechstronnego rozwoju
młodzieży tj: sfery fizycznej,
psychicznej, emocjonalnej,
społecznej i osobowej.

5. Zapobieganie
zakłóceniom i zaburzeniom
rozwoju wynikającym z
życia w środowiskach
zagrożonych patologią
społeczną oraz niwelowanie
skutków zaistniałych już
zaburzeń.

12. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców poprzez:
a) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych
związanych z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców
b) współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w
zakresie włączenia do programów szkolenia
kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej
c) współpraca z Policją w celu zwiększenia liczby
kontroli kierowców pod względem trzeźwości (np.
zakup alkomatu).

IV.

Prowadzenie kontroli
przestrzegania zasad
obrotu napojami
alkoholowymi,
podejmowanie
interwencji w związku
z naruszeniem
przepisów
określonych w art. 13¹
i 15 ustawy o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz
występowania przed
sądem w charakterze
oskarżyciela
publicznego.

1. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi w sklepach i punktach gastronomicznych.
2. Współpraca z Policją wobec nielegalnego handlu i
łamania przepisów ustawy.
3. Kontrola przestrzegania zakazu reklamy napojów
alkoholowych.
4. Kontrola spożywania alkoholu w miejscach
publicznych
5. Ciągły monitoring miejsc szczególnie
niebezpiecznych
6. Zakup urządzeń wspomagających monitoring i
kontrolę.
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Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
GKdsRPA

Policja

1.
Ograniczenie
nieletnim dostępności do
alkoholu.
Cały rok
2.
Przestrzeganie zasad
sprzedaży.

V. Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych

VI.
Zasady
wynagradzania
członków Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

1. Współfinansowanie organizacji pozarządowych
zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności
lokalnej w profilaktyce alkoholowej.
2.

Tworzenie lokalnych koalicji trzeźwościowych

3. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych w szczególności z Izbą Wytrzeźwień

1. Członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wyjątkiem radnych Gminy
Pszczółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70 zł
brutto za jedno posiedzenie w ramach którego członek
komisji:
a) Opiniuje, inicjuje i nadzoruje wykonanie
gminnego programu profilaktyki
b) Opiniuje decyzje o wydawaniu i cofaniu
zezwoleń na sprzedaż alkoholu
c) Kontroluje przestrzeganie zasad obrotu napojami
alkoholowymi
d) Podejmuje działania zamierzające do
zastosowania leczenia u osoby nadużywającej
alkoholu
e) Przyjmuje skargi dotyczące łamania prawa w
zakresie dystrybucji alkoholu, zakłócania porządku.
2. Pracownikom Urzędu Gminy nie przysługuję
wynagrodzenie za posiedzenia, które odbywają się w
godzinach pracy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie kwartalnie na
podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, po
przedstawieniu protokołów z posiedzeń.
4. Członkowie komisji mają prawo do zwrotu kosztów
przejazdu związanych z udziałem w szkoleniach, na
zasadach jak rozliczenia delegacji pracowników Urzędu
Gminy.
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Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Cały rok

GKdsRPA

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Cały rok

GKdsRPA

1. Nawiązanie współpracy ze
stowarzyszeniami lub
innymi organizacjami i
jednostkami działającymi
na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych

