UCHWAŁA NR III/26/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), w związku z art 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2137) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik do uchwały nr III/26/2018
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wprowadzenie

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD -10 uznaje uzależnienie
od alkoholu za jeden z rodzajów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Alkoholizm to stale
postępujące, przewlekłe schorzenie. Uzależnienie od alkoholu powoduje bardzo dużo groźnych dla
zdrowia i życia powikłań. Jest to choroba całej rodziny, a nie tylko jednego z członków. Choroba
alkoholowa jednego z członków rodziny określa kształt całego życia rodzinnego, dotyka trwale
najbliższych alkoholika i wyrządza im szkody. Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne i poszkodowane, podatne na uzależnienie od alkoholu, często powielają w swoim życiu wzorce wyniesione
z domu zdominowanym przez alkohol.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 określa
lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Jest on dostosowany do specyfiki problemów alkoholowych
występujących w gminie Pszczółki i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym. W Programie zawarty jest szereg działań, zgodnych zarówno
z kierunkami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i w Narodowym Programie Zdrowia.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPP i RPA) na rok
2019 przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492).

2. Niniejszy Program jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Pszczółki na lata 2007-2020.

3. Źródłem finansowania zadań GPP i RPA są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia w rozdziale
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5. W 2019 r. na wydatki związane z realizacją GPP i RPA planuje się kwotę 157.000,00 zł
6. Środki na realizację GPP i RPA wchodzą do budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczółkach.

7. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
wynikających z GPP i RPA zatwierdza Wójt.

8. Realizatorem GPP i RPA jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
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Rozdział 1.
Cel główny:
Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych substancji psychoaktywnych poprzez:
1) podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Pszczółki,
2) prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
3) wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu
problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych.
Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu .
3. Zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci oraz młodzieży z rodzin
zagrożonych problemem uzależnienia i uzależnionych od alkoholu.

4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
5. Zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych członków ich rodzin.

6. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu
wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, między innymi poprzez zajęcia sportowe,
taneczne, muzyczne i inne odbywające się w kołach zainteresowań.

7. Wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pracowników pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przepisów prawa, podejmowania interwencji
w sytuacjach problemowych poprzez organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń, monitorowanie i diagnozowanie sytuacji związanej z rozmiarem uzależnień w gminie.

8. Wspieranie środowisk anonimowych alkoholików poprzez powstanie klubu AA, zakup materiałów
edukacyjnych.

9. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.

10. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

11. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, 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.
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12. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Rozdział 2
I. Lokalna diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Pszczółki.
I. Diagnoza problemowa
Alkoholizm to główne źródło niedostatku. Występuje często w rodzinach ubogich, dotkniętych
niepowodzeniami życiowymi i bezrobociem. Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś jeden
z najpoważniejszych problemów. Zjawisko to stwarza problem złożony i trudny do przezwyciężenia dla
wielu mieszkańców i nie zależy od płci, wieku ani poziomu wykształcenia. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się zaobserwować wśród osób korzystających z porad i pomocy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Alkoholizm pociąga za sobą liczne, daleko idące
skutki społeczne jak: dezorganizacja rodziny, destrukcyjny wpływ na środowisko wychowawcze dzieci,
zaniedbywanie

pracy

prowadzące

do

bezrobocia,

zaburzenia

stosunków

międzyludzkich,

przestępczość. To również jedna z przyczyn bezdomności, osamotnienia, odrzucenia przez rodzinę,
braku stałych środków utrzymania, złego stanu zdrowia.
Skalę problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przedstawiają poniższe dane:

1. Raport Komisariatu Policji w Pszczółkach w roku 2017
1) Policja uczestniczyła w interwencjach domowych z nadużywaniem alkoholu w wyniku
czego założono 3 „Niebieskie Karty”.
2) 5 osób zatrzymano przez policję odwiezionych do policyjnej izby wytrzeźwień

2. Raport Komisariatu Policji w Pszczółkach w roku 2018 (do X .2018 r.)
1) Policja uczestniczyła w interwencjach domowych z nadużywaniem alkoholu w wyniku
czego założono 3 „Niebieskie Karty”.
2) 6 osób zatrzymano przez policję odwiezionych do policyjnej izby wytrzeźwień

3. Raport GKRPA za 2018 r.
1) w 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń GKRPA
2) w posiedzeniach GKRPA udział wzięło 12 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu
(zaproszono do udziału 14 osób)
3) skierowano 14 wniosków do Sądu o leczenie odwykowe.
2. Dane Ośrodka Pomocy Społecznej

1. w 2017 r. 13 rodzin oraz do września 2018 r. - 16 rodzin z problemem alkoholowym objęte zostało
pomocą doraźną lub okresową,

2. w 2017 r. oraz do września 2018 r. dla rodzin z problemem alkoholowym przeznaczono kwotę
61.060,68 zł (2017 r.) i 70.262,26 zł (2018 r.)

3. w 2017 r. z pomocy terapeuty uzależnień skorzystało 17 osób,
4. w 2017 r. 12 osób, a do marca 2018 r. - 6 osób skorzystało z terapii dla osób współuzależnionych
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II. Diagnoza zasobowa

Instytucje współpracujące z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Pszczółki:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach
2) Komisariat Policji w Pszczółkach
3) Urząd Gminy w Pszczółkach
4) Sąd Rejonowy w Gdańsku V Wydział Rodzinny i Nieletnich
5) Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy
Pszczółki.

III. Dostępność alkoholu
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy
Pszczółki na mocy uchwały nr XL/361/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie Gminy Pszczółki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwałą nr XL/362/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia liczby
punktów na terenie Gminy Pszczółki sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży ustalono limit w wysokości 23 punktów (detal i gastronomia):

1) 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (z wyjątkiem piwa),

2) 5 punktów sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży (z wyjątkiem piwa),
3) 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu poza
miejscem sprzedaży oraz 5 punktów w miejscu sprzedaży.

IV. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki została powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Pszczółki Nr 2/11 z dnia 3.01.2011 r. z późniejszymi zmianami, a do jej
zadań należy między innymi:

1. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

2. podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. Obecnie w skład GKRPA wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Policji, Służby Zdrowia.
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3. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zasady
wynagradzania członków GKRPA określa rada gminy w gminnym programie rozwiązywania
problemów alkoholowych.
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Rozdział 3 Zadania szczegółowe

Lp.

I.

ZADANIA

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
dorosłych, młodzieży, dzieci
i ich rodzin, osób
współuzależnionych,
uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu

CELE

Ograniczenie szkód
zdrowotnych
i społecznych

PLANOWANE DZIAŁANIA

1. Organizowanie pomocy terapeutycznej w formie edukacji grupowej i indywidualnej prowadzonej przez kompetentne organizacje lub osoby fizyczne zajmujące
się problemem przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez;
a) prowadzenie klubu Anonimowych Alkoholików
b) organizowanie spotkań edukacyjno-terapeutycznych
c) prowadzenie grupy wstępnej i zaawansowanej dla osób współuzależnionych
w zależności od zaistniałej potrzeby
2. Rozwijanie i wspieranie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego
między innymi poprzez:
a) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach
leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego
b) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego
wzoru picia,
c) udostępnianie informacji o formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym w ośrodkach na
terenie gminy, powiatu, województwa
d) udzielenie wsparcia, dostarczenie informacji o możliwościach uzyskania
pomocy w przypadku przemocy domowej
e) udostępnianie materiałów informacyjnych związanych z uzależnieniami od
środków psychoaktywnych
f) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
g) udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają
się
h) zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów
i) prowadzenie działań interwencyjno-wspierających dla członków rodzin,
w których występują problemy alkoholowe- koszt dyżuru od 30,00-60,00 zł
3. Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną:
a) finansowanie programów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla

Osoby lub
instytucje
odpowiedzialne
za realizację
i nadzór
Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
GKRPA
Pracownicy
GOPS
Policja
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osób z syndromem DDA
b)finansowanie zajęć socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla
dzieci z grup ryzyka
c) dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
d) dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
alkoholowych
e) organizowanie i finansowanie superwizji dla wychowawców udzielających
pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
i przemocy
f) dożywianie dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych
g) organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie
wdrożenia systemu pomocy dziecku i rodzinie
h) prowadzenie terapii dla dzieci z FAS oraz ich rodziców lub opiekunów
i) upowszechnienie informacji dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie
j) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obowiązujących procedur NK, (szkolenia,
warsztaty z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie oraz pracy z osobami
doznającymi przemocy)
k) opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych
dotyczących psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy
w rodzinie adresowanych do profesjonalistów
l) zwiększenie dostępu i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających
przemocy w rodzinie, w tym:
- wspieranie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- upowszechnianie informacji na temat lokalnej oferty pomocy dla członków
rodzin z problemem przemocy domowej (ulotki, informatory, strony internetowe),
- organizowanie szkoleń dla osób mających kontakt z osobami stosującymi
przemoc w rodzinie,
- organizowanie konferencji służących podniesieniu kompetencji w zakresie
rozwiązywania konfliktów i motywowanie do zmiany zachowań,
- wdrażanie i finansowanie programów edukacyjno-korekcyjnych w przypadku,
jeśli nie są one dostępne na terenie powiatu.
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II.

Udzielanie rodzinom,
Ograniczenie zaburzeń
w których występują problemy życia rodzinnego, w tym
alkoholowe
szkód zdrowotnych
pomocy psychospołecznej
i rozwojowych dzieci
i prawnej, szczególnie
z rodzin dotkniętych
ochrona przed przemocą
problemem alkoholowym
w rodzinie.
i przemocą domową

III.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych
w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych
zajęć sportowych, działań na
rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych

Zwiększenie
świadomości wśród
dzieci
i młodzieży nt. zagrożeń
wynikających
z używania alkoholu
i innych substancji
uzależniających.

1. Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne.
2. Podejmowanie przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynności interwencyjno-motywujących wobec osób uzależnionych od alkoholu
do poddania się leczeniu odwykowemu, terapii lub oddziaływaniom korekcyjnoedukacyjnym.
3. Prowadzenie w szkołach i przedszkolach działań z zakresu profilaktyki
uzależnień (zajęć profilaktycznych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
treningów psychoedukacyjnych dla nauczycieli i wychowawców, spotkań
terapeutycznych).
4. Współpraca merytoryczna z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
5. Realizacja procedury interwencji "Niebieskich kart" przez Gminny Zespół
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Gminną Komisją
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6. Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do
osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym wdrażanie i finansowanie
programów edukacyjno-korekcyjnych w przypadku, jeśli nie są one dostępne na
terenie powiatu
1.Tworzenie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej i wskazującej
profilaktyki problemowej obejmującej dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców
oraz inne grupy społeczne mające wpływ na kształtowanie polityki
trzeźwościowej:
a) współpraca z placówkami oświatowymi, w tym: finansowanie realizacji zajęć
profilaktyczno-edukacyjnych odbywających się w ramach zajęć pozalekcyjnych,
finansowanie szkoleń nauczycieli jako realizatorów programów profilaktycznych,
b) współpraca z grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział
w kreowaniu polityki trzeźwościowej na terenie gminy,
c) działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla osób nieletnich,
d) wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej
się oraz programów profilaktycznych dla rodziców i aktywna współpraca z nimi w
tym obszarze,
e) działania edukacyjne oraz informacyjne skierowane do całej populacji gminy,
wdrażanie ogólnopolskich kampanii,
f) realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych, psychoeduka-

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
GKRPA,
Nauczyciele,
Pedagodzy,
Psycholog,
Pracownicy GOPS
Policja
Członkowie
Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przemocy
w Rodzinie

GKRPA,
Nauczyciele,
Pedagodzy,
Pracownicy GOPS,
Urzędu Gminy,
I Policji
członkowie
Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przemocy
w Rodzinie
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cyjnych, korekcyjno-edukacyjnych przez certyfikowanych pedagogów, trenerów
dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, przeprowadzanie konkursów z dziedziny
przeciwdziałania alkoholizmowi, zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki
(w tym zajęć tanecznych, muzycznych i innych), zajęć sportowych będących
elementem programu profilaktycznego,
g) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie
skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym,
h) szkolenia profesjonalistów na temat FASD,
i) wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego wśród osób dorosłych w zakresie profilaktyki uniwersalnej,
selektywnej i wskazującej oraz profilaktycznych spektakli teatralnych
i warsztatów,
j) upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje
wychowawcze rodziców i wychowawców w celu prawidłowego kształtowania
postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
k) wspieranie prospołecznych działań młodzieży przez mentorów , wspieranie
programów liderskich i działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji
zdrowia.
2.Prowadzenie działań profilaktycznych wspartych różnymi przedsięwzięciami
sportowo-rekreacyjnymi i edukacyjnymi .
3.Podnoszenie kompetencji osób działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, również zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Prowadzenie badan związanych głównie z diagnozą zachowań problemowych, w tym z używaniem substancji psychoaktywnych podejmowanych przez
młodzież.
5. Edukacja publiczna i zdrowotna:
a) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym tworzenie sieci
punktów informacyjnych, organizowanie kampanii edukacyjnych dotyczących
ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich
otoczenia, w tym z wykorzystywaniem materiałów edukacyjnych, edukacja
lokalnych decydentów i radnych w zakresie wagi i skali problematyki alkoholowej
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IV.

V.

Podejmowanie działań
edukacyjnych skierowanych
do sprzedawców napojów
alkoholowych w celu
ograniczenia sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim,
nietrzeźwym
Podejmowanie działań na
rzecz przeciwdziałania
nietrzeźwości na drogach

Przeciwdziałanie
naruszeń przepisów
prawa

Przeciwdziałanie
naruszeń przepisów
prawa i działania o
charakterze
profilaktycznym.

poprzez zaproszenie ich do lokalnych debat, kampanii edukacyjnych, udziału
w imprezach profilaktycznych, również poprzez prenumeratę lub zakup
specjalistycznych czasopism czy publikacji,
b) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód
wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
c) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie
i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności
z problemem alkoholowym,
d) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez
kobiety w ciąży,
e) upowszechnienie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania
wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych, w tym realizacja kampanii
informacyjno-edukacyjnych.
1. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców
2. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

1. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych
2. Działania edukacyjne - przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach
3. Reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu
4. organizowanie kampanii społecznych z zakresu zwiększania bezpieczeństwa
ruchu drogowego
5.współpraca ze szkołami nauki jazdy- szkolenie osób ubiegających się o prawo
do kierowania pojazdami dot. wpływu alkoholu na funkcje percepcyjne
kierujących pojazdami
6. prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla kierowców zawodowych w kwestii
wpływu alkoholu na organizm oraz konsekwencje prawno-społeczne
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
7. dofinansowanie zakupu alkomatu lub urządzenia alkoblow udostępnionego
dla mieszkańców
8. współpraca przy organizacji programów reedukacyjnych dla kierowców
zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
GKRPA
Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
GKRPA

10
Id: C85730AD-BA00-408D-B186-90061B470F10. Podpisany

Strona 10

VI

Przeciwdziałanie
nietrzeźwości w miejscach
publicznych oraz ograniczenie
populacji osób pijących
szkodliwie

Zapewnienie
bezpieczeństwa i
utrzymanie porządku
publicznego oraz
niwelowanie
negatywnych
konsekwencji
zdrowotnych

VII.

Udzielanie pomocy osobom
uzależnionym i rodzinom osób
uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym oraz integrowanie
ze środowiskiem lokalnym
tych osób

Ograniczenie zaburzeń
życia rodzinnego
oraz integracja
społeczna

VIII.

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

Przeciwdziałanie
naruszeniom przepisów

1. Realizowanie działań profilaktycznych w środowisku pracy – kampanie
informacyjne dotyczące uzyskania pomocy w sytuacjach spowodowanych
nadużywaniem alkoholu
2. Realizacja działań edukacyjnych w środowisku pracy dotyczących
przeciwdziałania alkoholizmowi
3. Finansowanie szkoleń dla personelu medycznego w obszarze WRKIwczesne rozpoznawanie i krótka interwencja wobec pijących alkohol ryzykownie
i szkodliwie
4. Zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów
podstawowej opieki zdrowotnej.
5. Finansowanie wdrażania programów WRKI do praktyki klinicznej, tj. podjęcie
interwencji, polegającej na skierowaniu osoby z podejrzeniem uzależnienia od
alkoholu do placówki odwykowej.
1. Realizowanie zadań związanych z integrowaniem osób uzależnionych ze
środowiskiem lokalnym poprzez:
a) współfinansowanie uczestnictwa w warsztatach dotyczących integracji
społecznej,
b) prowadzenie innych działań związanych z integracją społeczną i zawodową
osób uzależnionych od alkoholu.
2. Zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej
i społecznej osób uzależnionych od alkoholu
3. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich
1.Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców i właścicieli
sklepów oraz lokali, w których prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych
2. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
3. Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego
4. Przeprowadzanie kontroli w punkach sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
5. Zwiększenie nadzoru nad puntami prowadzącymi sprzedaż napojów
alkoholowych w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie
napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami
Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
GKRPA

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
GKRPA,
Pracownicy
GOPS
Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
GKRPA
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IX.

Funkcjonowanie
Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

7. Zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie reklamy, promocji
oraz spożywania napojów alkoholowych
I. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Opiniowanie, inicjowanie i nadzorowanie wykonania niniejszego Programu
2. Opiniowanie wniosków w sprawach o wydawanie i cofanie 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

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

II. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA) w ramach działań wynikających z instytucji prawnej
zobowiązanej do leczenia
1.Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
2.Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania
się leczeniu odwykowemu.
3.Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym (art. 26
ust. 3 ustawy);
4.Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do Sądu rejonowego właściwego
miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26
ust 3 ustawy)
5.Wniesienie opłaty stałej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
6. Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
profilaktyki szkolnej
i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
7. Inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin alkoholowych.
III. Przetwarzanie danych przez gminną komisję.
1. Członkowie GKRPA mogą przetwarzać dane osobowe klientów oraz członków
ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą
zobowiązania do leczenia odwykowego.
2. Członkowie GKRPA są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich
informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z procedurą
zobowiązania do leczenia odwykowego.
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X

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

Poszerzenie oraz
urozmaicenie działań
o charakterze
profilaktycznym.

XI

Wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie
centrów Integracji Społecznej

XII

Ograniczenie dostępności
fizycznej alkoholu

Zwiększenie
umiejętności
uczestniczenia w życiu
społecznym oraz
pełnienia ról
społecznych w miejscu
pracy, życiu osobistym
Zapewnienie
bezpieczeństwa i
utrzymanie porządku
publicznego

3. Przed przystąpieniem do wykonywanych czynności związanych z procedurą
zobowiązania do leczenia odwykowego członkowie GKRPA składają Wójtowi
oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych.
IV. Wynagradzanie członków GKRPA
1.Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu i
pracach komisji.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje, gdy członek komisji wykonuje czynności,
o których mowa w pkt. 1, w godzinach pracy i za te godziny otrzymuje
wynagrodzenie w ramach stosunku pracy.
3. Podstawą naliczenia jest lista obecności na posiedzeniu komisji oraz pracy
w punkcie konsultacyjnym.
4.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2,wynosi 90,00 zł brutto za każde
posiedzenie GKRPA.
V. Podnoszenie kompetencji zawodowych członków GKRPA
Udział członków komisji w organizowanych szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemu alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1.Współpraca z instytucjami (placówkami oświatowymi, służbą zdrowia,
komisariatem policji, domem kultury, sądem, itp.), organizacjami pozarządowymi,
osobami fizycznymi, którzy są współrealizatorami programu.
2. Współpraca z mediami.
3. Doposażanie szkół i innych placówek w pomoce (materiały dydaktyczne,
terapeutyczne) oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.
4.Wspieranie środowisk anonimowych alkoholików - AA, Al-Anon, AL-Ateennieodpłatne udostępnienie lokalu należącego do gminy na spotkania grup.
1. Finansowanie funkcjonowania CIS w sposób proporcjonalny do liczby osób
uzależnionych od alkoholu biorących udział w oferowanych przez nie zajęciach
reintegracyjnych.
2. Wspieranie innych przedsięwzięć mających na celu reintegrację społeczną
i zawodową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
GKRPA

1. Ustalenie przez Radę Gminy w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy dla poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem
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sprzedaży.
2. Ustalenie przez Radę Gminy w drodze uchwały zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uwzględnieniem obiektów
chronionych, wymienionych w ustawie.
3. Rada Gminy może ustalić w drodze uchwały dla terenu gminy ograniczenia
w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych (godz.22.00-6.00).
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UZASADNIENIE
Samorząd Gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z profilaktyką 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 alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad występowania przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, uwzględniający założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania programu, w związku z czym podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
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