Uchwała Nr III/14/14
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2012 r. , poz. 1356
ze. zm.), Rada Gminy Dziemiany uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Rolbiecki

na

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/14
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 29 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE GMINY DZIEMIANY NA ROK 2015
Realizacja Programu opiera się na następujących aktach prawnych:
•Ustawa

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)
•Ustawa

z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010 Nr 125 poz. 842 ze

zm.)
•Ustawa

z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Ustawa ta reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

na 2015 r. uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do

realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2015 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki na realizację programów pochodzić będą z kwot uzyskanych z wpłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację
zadań wynikających z ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania alkoholu oraz związanych z tym
problemów.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
✗

Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osób
uzależnionych od alkoholu oraz z biegłymi sądowymi w zakresie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

✗

współpraca z placówkami ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa osób uzależnionych oraz
dotkniętych przemocą w rodzinie,

✗

gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy dla osób dotkniętych
uzależnieniem od alkoholu, oraz kompetencjach poszczególnych instytucji,

✗

podejmowanie

czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych,

przeprowadzanie rozmów i wywiadów środowiskowych w sprawach osób nadużywających
alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
✗

motywowanie osób nadużywających alkoholu do dobrowolnego podjęcia leczenia
odwykowego,

✗
✗

przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe,
kierowanie osoby zgłoszonej na badania poprzez lekarza biegłego i psychologa w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego,

✗

kierowanie wniosków do sądu o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu osób
uzależnionych,

✗

dofinansowanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych, po zakończonym programie
psychoterapii uzależnienia

✗

współpraca z instytucjami w sprawach dotyczących pomocy prawnej i terapeutycznej rodzinom
dotkniętym problemem alkoholowym,

✗

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.

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

podejmowanie interwencji indywidualnej w sprawach mieszkańców związanych z problemem
alkoholowym,

✗

pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,

✗

wdrażanie procedury Niebieskiej Karty, podejmowanie interwencji w rodzinach gdzie występuje
przemoc,

✗

pogadanki tematyczne prowadzone w szkołach na godzinach wychowawczych,

✗

współpraca z zespołem interdyscyplinarnym zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dziemianach, Posterunkiem Policji w
Dziemianach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem Kuratorów Sądowych,
przedstawicielami ochrony zdrowia,

✗

prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów
przemocy i możliwości uzyskania pomocy,

✗

dofinansowanie szkoleń osób zajmujących się pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób
uzależnionych od alkoholu a także działających w sferze walki z przemocą w rodzinie,

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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych
✗

realizacja w szkołach programów profilaktycznych,

✗

organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu (obozy, kolonie, zimowiska,
wycieczki, biwaki, wyjazdy do teatru, muzeum, kina, na basen, gwiazdka dla dzieci itp.),

✗

organizowanie i wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy i zdrowy
styl życia (zawody sportowe, zawody strażackie, Dni Dziemian, turnieje, konkursy, Święto
Szkoły, festyny itp.),

✗

współorganizacja wypoczynku połączonego z realizacją programów profilaktycznych dla
młodzieży, dzieci oraz wszelkich organizacji działających na terenie Gminy Dziemiany,

✗

zakup materiałów oświatowo-edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej
(broszury, plakaty, ulotki, płyty, kasety video, poradniki, przewodniki, książki itp.),

✗

projekcja filmów antyalkoholowych, przedstawienia teatralne, kampanie edukacyjne, spektakle
profilaktyczne,

✗

przeprowadzanie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej i sporządzenie diagnozy
problemów spożywania alkoholu,

✗

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

✗

prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących

w

pozaleklcyjnych

programach

opiekuńczo

–

wychowawczych

i socjoterapeutycznych,
✗

zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

✗

zakup środków rzeczowych na realizację programów profilaktycznych.

✗

wspieranie przedsięwzięć i kampanii propagujących ideę trzeźwości, szkodliwoścć alkoholu,
i innych środków psychoaktywnych,

✗

organizowanie lokalnych kampanii i włączanie się w regionalne kampanie oraz

realizacja

innych kompleksowych działań informacyjno-edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem
nietrzeźwości na drogach,
✗

monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym w formie badań,
sondaży pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych na różnych

płaszczyznach,

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
✗

dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów pomocniczych dla lokalnych
stowarzyszeń i instytucji realizujących działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

✗

stała współpraca z Policją, GOPS, Szkołami, przedstawicielami służby zdrowia, radami
sołeckimi, klubami sportowymi w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie i ich
skuteczności,

✗

kontynuacja współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z instytucjami
zajmującymi się profilaktyką przeciwalkoholową,

✗

wspieranie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,

✗

wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw i działań związanych z
promocją aktywnych form spędzania wolnego czasu, profilaktyką i pracą z grupami ryzyka,
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, rehabilitacją osób uzależnionych itp.

✗

wspieranie uczestnictwa osób po leczeniu w tzw. terapii pogłębionej,

✗

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących
prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego
✗

prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

✗

spotkania z właścicielami punktów sprzedaży alkoholi,

✗

prowadzenie działań edukacyjnych i kontrolnych skierowanych do sprzedawców mających na
celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży

alkoholu poniżej 18 roku życia,
✗

szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,

✗

rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

✗

przestrzeganie limitu stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
✗

członkom Komisji za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 80,00 zł
brutto,

✗

podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi potwierdzenie obecności na posiedzeniu
poprzez podpis na liście obecności,

✗

członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z zadaniami
Komisji

Realizatorzy programu
✗

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach, wraz z
Pełnomocnikiem Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

✗

Szkoły

✗

Interdyscyplinarny Zespól ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

✗

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach

✗

Posterunek Policji w Dziemianach

✗

Placówki ochrony zdrowia

