UCHWAŁA NR XVI/176/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Pszczółki na rok 2013
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz
art.41 ust.1-2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.1356) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Pszczółki na rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Roman Klamann
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami, samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilkatyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na swoim terenie oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu. Zadania te obejmują przede wszystkim: - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; - udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej; - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów akoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych; - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Realizacja tych zadań jest prowadzona w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, który Rada Gminy zobowiązana jest uchwalać każdego roku.
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Załącznik
do Uchwały nr XVI/176/12
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 19 grudnia 2012 r.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
na rok 2013 przygotowano w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 1356/ oraz „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku”

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w Dziale 851 – ochrona zdrowia,
w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4. W 2013 r. na wydatki związane z realizacją GPP i RPA planuje się kwotę 150.000,00 zł.
5. Środki na realizacje GPP i RPA wchodzą do budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
6. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań
wynikających z GPP i RPA zatwierdza Wójt Gminy.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY PSZCZÓŁKI NA ROK 2013
Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby lub
instytucje
odpowiedzialne
za realizację
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i nadzór

I.

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

1. Zorganizowanie i prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
dla rodzin z
problemem
alkoholowym, a w szczególności:
 udzielenie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
i prawnej, w tym zatrudnianie specjalistów
 pokrycie
kosztów
wyposażenia punktu
konsultacyjnego;
 organizowanie dyżurów telefonu zaufania;
 zakup, opracowanie, wydawanie oraz zlecanie
druku broszur, biuletynów, ulotek i innych form
służących oddziaływaniom profilaktycznym;
 zakup ponadpodstawowych programów
psychoterapeutycznych dla dorosłych osób
uzależnionych od alkoholu oraz programów dla
młodzieży uzależnionej i zagrożonej
uzależnieniem
 zakup programów pomocy psychologicznej i
psychoterapii dla osób doświadczających
przemocy i osób stosujących przemoc domową
 dofinansowanie pracy konsultanta programów
terapeutycznych

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

GKRPA,
Nauczyciele,
Pedagodzy,
Pracownicy
GOPS-u
Policja

2. Dofinansowanie
zajęć
rehabilitacyjnych
w trakcie obozów terapeutycznych.
3. Dofinansowanie programów rehabilitacji dla osób
uzależnionych po zakończonych programach
psychoterapii uzależnienia
4. Kierowanie
osób
realizujących zadania
gminnego
programu
na
szkolenia
i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
a w szczególności szkolenia dla:
 członków GKRPA
 nauczycieli, pedagogów;
 pracowników świetlicy socjoterapeutycznej;
 prowadzących
grupy
świetlicowe
z elementami terapii
oraz
profilaktyki
środowiskowej;
 innych osób, które są zaangażowane w
działalność profilaktyczną .
5. Dofinansowanie udziału w konferencjach,
sympozjach i innych formach spotkań oraz zwrot
kosztów przejazdu – związanych z podnoszeniem
kwalifikacji
osób pracujących na rzecz
uzależnionych i ich rodzin.
6. Wspieranie działalności środowisk
samopomocowych
7. Podejmowanie
działań
zmierzających
do zastosowania obowiązku leczenia i zlecenie
biegłemu
lekarzowi przeprowadzenia
badania
osoby nadużywającej alkoholu celem orzeczenia
i wskazania sposobu leczenia.
8. Wspieranie placówek
lecznictwa odwykowego
(ambulatoryjnych oraz stacjonarnych).

II.

Udzielenie rodzinom ,
I.Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
w których występują
w tym:
problemy alkoholowe,
1. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności
świetlic
opiekuńczo
–
wychowawczych,
pomocy psychologicznej
socjoterapeutycznych
dla dzieci z rodzin
i prawnej.
z problemem alkoholowym;
2. Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających
do świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo –
wychowawczych oraz grup świetlicowych;
3. Finansowanie prowadzenia zajęć i programów
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym w tym:
4. Dofinansowanie

obozów

socjoterapeutycznych

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
GKRPA,
Nauczyciele,
Pedagodzy,
Pracownicy świetlic
Pracownicy
GOPS-u
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dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
5. Finansowanie
zatrudniania
pracowników
merytorycznych w placówkach pomocy dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym;
6. Organizowanie i finansowanie superwizji oraz
konsultacji
dla
pracowników
placówek
udzielających pomocy psychologicznej dzieciom z
rodzin z problemem alkoholowym;
7. Dofinansowanie
szkoleń
i
kursów
specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi
z rodzin z problemem alkoholowym oraz w
zakresie
prowadzenia
zajęć
socjoterapeutycznych;
8. Organizowanie lokalnych narad, seminariów
i konferencji w zakresie wdrażania systemu
pomocy dziecku i rodzinie z problemem
alkoholowym;
9. Wspieranie
i
koordynowanie
prac
interdyscyplinarnych zespołów ds.
pomocy
dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym;
10.Organizowanie i/lub finansowanie zajęć dla
rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia,
mających na celu podniesienie kompetencji
wychowawczych.

i Urzędu Gminy,
Policja

II.

Dofinansowanie programów terapii dla osób
współuzależnionych oraz osób z syndromem
dorosłych dzieci alkoholików (DDA)w tym:
 zakup programów zdrowotnych z zakresu
psychoterapii osób współuzależnionych
 zwiększenie dostępności i skuteczności
zorganizowanych form pomocy psychologicznej
i terapeutycznej dla
członków
tych rodzin
a w szczególności zatrudnienie: psychologa,
logopedy, terapeuty lub innego specjalisty
związanego z profilaktyką alkoholową.
 zakup programów pomocy profesjonalnej dla
osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików
(DDA)
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III.

Prowadzenie
I.Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci
profilaktycznej
i młodzieży
działalności
1. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności
informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
grup świetlicowych dla dzieci i młodzieży (zakup
rozwiązywania
wyposażenia, zakupy związane z dożywianiem
problemów alkoholowych,
dzieci,
zatrudnienie
pracowników
do
w szczególności dla
prowadzenia grup świetlicowych, zapewnienie
dzieci i młodzieży, w tym
dzieciom transportu na zajęcia i po zajęciach,
prowadzenie
pokrycie kosztów związanych z remontami i
pozalekcyjnych zajęć
eksploatacją pomieszczeń, w których odbywają
sportowych, a także
się zajęcia, itp.)
2. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek
działań na rzecz
dożywiania dzieci
oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych
uczestniczących w
programów
profilaktycznych
dla
dzieci
pozalekcyjnych
i młodzieży;
3. Dofinansowanie,
koordynacja oraz
nadzór
programach opiekuńczo
wychowawczych i
i kontrola
nad realizacją
programów
socjoterapeutycznych.
profilaktycznych w poszczególnych szkołach
działających na terenie gminy;
4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
edukacyjnych
i
kulturalnych
dla
dzieci
i młodzieży;
5. Promocja
imprez
bezalkoholowych
i zdrowego stylu życia min poprzez: zabawy,
festyny, ogniska, zawody sportowe i inne;
6. Organizowanie koncertów i spektakli dla dzieci
i młodzieży jako
promocja zabawy bez
alkoholu.
7. Realizacja
środowiskowych
programów
profilaktycznych
skierowanych
do
dzieci
i młodzieży;
8. Wdrażanie
programów
profilaktyczno –
interwencyjnych dla młodzieży upijającej się;
9. Wspieranie
programów
i
przedsięwzięć
profilaktycznych
opracowywanych
i
realizowanych przez młodzież, skierowanych do
grup rówieśniczych;
10. Podejmowanie
działań
o
charakterze
edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców;
11. Dofinansowanie szkoleń, kursów
specjalistycznych w zakresie pracy
profilaktycznej
z dziećmi, młodzieżą oraz
rozwijanie umiejętności
prowadzenia zajęć profilaktycznych
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów,
psychologów.
12. Współudział
w
imprezach,
akcjach
organizowanych
przez szkołę,
środowisko
lokalne i inne placówki w ramach współpracy
i integracji.
13. Organizowanie dla mieszkańców Gminy
konkursów i olimpiad promujących tryb życia bez
używek.
14. Zakup
nagród
oraz
pokrycie
kosztów
związanych z
zakupem
niezbędnych
materiałów umożliwiających przeprowadzenie
wybranych imprez sportowych, kulturalnych,
edukacyjnych i profilaktycznych.
15. Zakup i instalacja urządzeń monitorujących w
i na obiektach, w których odbywają się zajęcia
terapeutyczne, sportowe i kulturalne.
16. Doposażenie placów zabaw;
17. Współudział
w
realizacji
różnych
form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, a w szczególności:
 dofinansowanie
profilaktycznych
i
terapeutycznych
obozów dla dzieci
i młodzieży
 inne
alternatywne
formy
związane
z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych.
II.

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
GKRPA,
Nauczyciele,
Pedagodzy,
Pracownicy świetlic
Pracownicy
GOPS-u
i Urzędu Gminy,
Policja

Edukacja publiczna w zakresie problematyki
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alkoholowej
1. Podejmowanie
działań
edukacyjnych
skierowanych
do
sprzedawców
napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i
interwencyjnych, mających na celu ograniczenie
dostępności
napojów
alkoholowych
i
przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu
osobom poniżej 18 roku życia;
2. Tworzenie sieci punktów informacyjnych z
danymi o dostępnej ofercie pomocy w zakresie
problemów alkoholowych;
3. Prowadzenie stałego systemu informacji o
działaniach podejmowanych na terenie gminy w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych;
4. Organizowanie i finansowanie lokalnych i udział
w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych
związanych
z
profilaktyką problemów
alkoholowych,
organizowanie
festynów,
obchodów lokalnych dni np. trzeźwości,
pikników, debat, konferencji prasowych itp.
5. Zakup lub produkcja materiałów edukacyjnych
oraz dystrybucja wśród określonych grup
adresatów
broszur,
plakatów,
ulotek
z
profilaktycznymi
treściami
edukacyjnymi
dotyczącymi problematyki alkoholowej oraz
gadżetów profilaktycznych;
6. Angażowanie
w
samorządowe
działania
edukacyjne
i
informacyjne
lokalnych
i
regionalnych tzw. VIP-ów, osób znanych,
sportowców, artystów itp.;
7. Aktywizacja i edukacja lokalnych decydentów i
radych co do wagi i skali problematyki
alkoholowej poprzez zapraszanie ich do
lokalnych debat, kampanii edukacyjnych, udziału
w imprezach profilaktycznych, poprzez zakup
specjalistycznych opracowań, czasopism, itp.;
8. Budowanie
lokalnych
koalicji
na
rzecz
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych, a także w porozumieniu z innymi
samorządami lokalnymi
współpracy z
samorządem województwa;
9. Wspieranie
edukacji
osób
pracujących
zawodowo
w
systemie
rozwiązywania
problemów alkoholowych poprzez prenumeratę
lub
zakup
specjalistycznych
opracowań,
czasopism, publikacji;
10. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w
środowisku lokalnym poprzez prowadzenie
badań i sondaży, lokalnych diagnoz i ekspertyz,
a także ewaluacja prowadzonych działań
profilaktycznych oraz publikowanie wyników tych
badań w środowisku lokalnym;
11. Organizacja konferencji, narad, seminariów
i szkoleń dla różnych grup zawodowych
pracujących w systemie pomocy dzieciom,
młodzieży, rodzinom i osobom z problemem
alkoholowym,
a
także
w
systemie
przeciwdziałania przemocy.
12. Finansowanie i organizowanie konkursów
grantowych
dla placówek oświatowych ,
środowisk lokalnych i
innych organizacji
społecznych prowadzących działalność
profilaktyczną terapeutyczną na terenie gminy.
III.

Działania
na
rzecz
nietrzeźwości kierowców

przeciwdziałania

1. Organizowanie
lokalnych
i
regionalnych
kampanii i innych działań edukacyjnych
związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości
kierowców;
2. Współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w
zakresie włączenia do programów szkolenia
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kandydatów
na
kierowców
problematyki
alkoholowej;
3. Prowadzenie
edukacji
z
wykorzystaniem
materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
4. Współpraca z Policją w celu zwiększenia liczby
kontroli kierowców pod względem trzeźwości
(np. zakup alkomatu).
IV.

Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach
publicznych

1. Podnoszenie
kompetencji
zawodowych
przedstawicieli
służb
społecznych
kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi;
2. Inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
w miejscach publicznych.
V.

Działania na rzecz ograniczenia populacji osób
pijących ryzykownie i szkodliwie

1. Wdrażanie do podstawowej opieki zdrowotnej
programów
wczesnego
rozpoznawania
i
interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol
ryzykownie i szkodliwie;
2. Finansowanie
szkoleń
dla
personelu
medycznego w obszarze WRKI;
3. Zakup materiałów edukacyjnych dla personelu
medycznego i pacjentów podstawowej opieki
zdrowotnej.

IV.

V.

VI.

Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych

1. Powierzenie, bądź wspieranie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, tworzącej ofertę dla dzieci i
młodzieży, promującej abstynencję i trzeźwy styl
życia, (np. finansowanie i organizowanie
konkursów grantowych, nieodpłatne
udostępnienie lokalu lub na preferencyjnych
warunkach, itp).

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Podejmowanie
interwencji w związku z
naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i
15 ustawy oraz
występowanie przed
sądem w charakterze
oskarżyciela
publicznego.

1. Finansowanie działań związanych z
podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów określonych w art. 13.1 i
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego (np.
zatrudnienie prawnika, itp.)

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez
organizowanie i
finansowanie centrów
integracji społecznej
(CIS)

1. Finansowanie centrów integracji społecznej
proporcjonalnie do udziału w oferowanych przez
nie zajęciach reintegracyjnych osób
uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego;

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

GKRPA

GKRPA,

GKRPA,
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2. Wspieranie innych przedsięwzięć CIS mających
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz
reintegracji społecznej i zawodowej osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, np.
klubów integracji społecznej czy klubów pracy

VII.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych (GKRPA)

I.Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1. Opiniowanie,
inicjowanie
i
nadzorowanie
wykonania niniejszego Programu;
2. Opiniowanie decyzji o wydawaniu i cofaniu
zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
3. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi;
4. Przyjmowanie skarg i uwag dotyczących łamania
prawa w zakresie dystrybucji alkoholu;
5. Podejmowanie działań wynikających z instytucji
prawnej zobowiązanej do leczenia.
II.

1.
2.

3.

4.
5.

Pracownicy
GOPS-u
i Urzędu Gminy

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
GKRPA

Zadania gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych (GKRPA) w ramach
działań wynikających z instytucji prawnej
zobowiązanej do leczenia
Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia
nadużywania alkoholu z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy;
Wezwanie na rozmowę osoby, co do której
wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o
konieczności zaprzestania działań wymienionych
w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu
odwykowemu.;
W uzasadnionych przypadkach skierowanie takiej
osoby na badanie przez biegłych (psycholog i
psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju
zakładu leczniczego (art. 25 ustawy);
Przygotowanie dokumentacji związanej z
postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną
przez biegłego (art. 26 ust. 3 ustawy);
Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do
sądu rejonowego właściwego miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby, której
postępowanie dotyczy (art. 26 ust 3 ustawy)
(wraz z wpłaceniem opłaty stałej zgodnie z art. 23
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. Nr 167,
poz. 1398 z późn. zm.) ;

III. Finansowanie GKRPA
1. Członkom GKRPA (za wyjątkiem radnych)
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 90,00
zł brutto za jedno posiedzenie;
2. Członkom Komisji będącym pracownikiem
Urzędu Gminy bądź Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej nie przysługuje wynagrodzenie za
posiedzenia odbywające się w godzinach pracy;
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie
zawartej umowy cywilno – prawnej po
przedstawieniu listy obecności członków Komisji
z posiedzeń.
4. Członkowie Komisji mają prawo do zwrotu
kosztów przejazdu związanych z wyjazdami
wynikającymi z pełnienia obowiązków w GKRPA
bądź udziałem w szkoleniach.
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