Załącznik do Uchwały Nr…………….
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia ……………….

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2017

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

uchwalanego corocznie przez Radę

Gminy.
Zadaniem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do
pokonywania już istniejących problemów.
Alkoholizm i narkomania są chorobami i jak każde inne choroby wymagają zastosowania
kilkuetapowego leczenia. Proces ten jest długotrwały wymagający wiele wysiłku i wytrwałości.
Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie, tym większe szanse są na
końcowy sukces.
Celem głównym programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających

z nadużywania

napojów

alkoholowych i używania innych środków

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy
Stare

Bogaczowice

oraz

prowadzenie

działań

profilaktycznych,

terapeutycznych

i

rehabilitacyjnych.

I. Szczegółowe zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2017
Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób dotkniętych
przemocą w rodzinie poprzez :
1) udzielenie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych w następujących formach:
 zajęcia edukacyjne,
 pomoc i wsparcie psychologiczne,
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 konsultacje specjalistów,
 zajęcia będące alternatywą

wobec

używania

substancji

psychoaktywnych,

wspomagające proces zdrowienia,
 wspieranie osób uzależnionych po ukończonych programach terapii podstawowej i
pogłębionej;
2) współpraca z publicznymi i niepublicznymi placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia
i rehabilitacji osób uzależnionych, szczególnie dzieci i młodzieży, współuzależnionych,
osób z rodzin dotkniętych problemem;
3) współpraca ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Wałbrzychu z terenu

powiatu wałbrzyskiego oraz prowadzi

programy korekcyjno –

kompensacyjne dla sprawców przemocy.
Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy
terapeutycznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie poprzez:
1) finansowanie pomocy psychologicznej, prawnej dla osób uzależnionych i
współuzależnionych;
2) współfinansowanie świetlic wiejskich realizujących funkcję opiekuńczo - wychowawczą
i kompensacyjną dla dzieci m.in. z rodzin, w których występują

problemy

w

związku

z używaniem substancji psychoaktywnych , alkoholu czy przemoc w rodzinie;
3) współpraca z funkcjonariuszami policji w Wałbrzychu w zakresie dotyczącym zapobiegania
przemocy w rodzinie;
4) finansowanie różnych form pomocy dla dzieci i rodzin, w których występują problemy
uzależnień poprzez organizację wolnego czasu i wypoczynku;
5) prowadzenie punktu pomocy rodzinie dla osób uzależnionych, współuzależnionych
i doznających przemocy w rodzinie.
Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w
rodzinie poprzez:
1) promocja

zdrowego,

bezpiecznego

stylu

życia,

zdrowia

psychicznego,

poprzez

dofinansowanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno - kulturalnych
adresowanych do mieszkańców gminy Stare Bogaczowice;
2) powadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości

kierowców

oraz

bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) udział organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, podnoszących poziom kwalifikacji
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realizatorów działań z zakresu profilaktyki zintegrowanej oraz problematyki uzależnień;
4) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji
psychoaktywnych m.in. dopalaczy oraz innych środków odurzających;
5) zakup materiałów, nagród, usług, w tym wydanie kalendarza profilaktycznego, prasy do
realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień;
6) wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach

spożywania

alkoholu w miejscach publicznych;
7) spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do świetlic wiejskich;
8) wspieranie i finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i
bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego skierowanych do dzieci i młodzieży polegający
na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno-krajoznawczym,
rekreacyjnym i sportowym;
9) inne działania z zakresu profilaktyki.
Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez:
1) udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom, osobom fizycznym,
organizacjom pozarządowym, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy;
2) współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi

działalność

na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie realizacji:
 programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodzin, w tym grup podwyższonego
ryzyka,
 programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
3) kierowanie osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie o uzależnionych od alkoholu
lub narkotyków do biegłego sądowego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia oraz
formie leczenia odwykowego;
4) kierowanie do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wniosków o zastosowanie przymusowego
leczenia odwykowego;
5) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
funkcjonującym w Gminie Stare Bogaczowice;
6) współpraca z Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą w Wałbrzychu.
Zdanie 5. Działania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez podmioty sprzedające i podające napoje
alkoholowe będą realizowane poprzez:
1) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w szczególności
dotyczącej:
 posiadania ważnych zezwoleń,
 przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym,
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 przestrzegania zakazu reklamy i promocji alkoholu;
2) wnioskowanie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku
naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
innych przepisów prawnych;
3) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu
reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży alkoholu osobom
nietrzeźwym i nieletnim, sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw;
4) prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
5) współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami uzależnionymi
oraz rodzinami w których istnieje problem alkoholowy lub narkotykowy;
6) współpraca ze szkołami, placówkami służby zdrowia i lecznictwa odwykowego w
gromadzeniu informacji na temat rozmiaru uzależnień oraz sposobu ich zapobiegania;
7) przeciwdziałanie demoralizacji i rozpijaniu nieletnich.
II. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (GKPiRPA).
1. Ustala się wynagrodzenie za pracę i udział w posiedzeniach komisji, dla członków komisji
w następujący sposób:
a) przewodniczący komisji – 130 złotych (brutto) za udział w posiedzeniu GKPIRPA
b) członkowie komisji – 120 złotych (brutto) za udział w posiedzeniu GKPIRPA,
c) sekretarza będącego członkiem GKPiRPA miesięcznie – 330 złotych (brutto).
2. Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji wypłacane są na podstawie listy obecności.

Harmonogram wydatków na rok 2017

ZADANIE

METODA REALIZACJI

DLA KOGO

TERMIN REALIZATOR

KWOTA
[ zł ]

I. Udzielanie rodzinom, w których prowadzenie konsultacji,

osoby dotknięte

występują problemy uzależnień

poradnictwa psychologicznego oraz

przemocą,

pomocy terapeutycznej,

prawnego dla rodzin z problemem

uzależnione i ich

psychospołecznej i prawnej.

uzależnień

rodzin

cały rok

GOPS

6000,00

GKPIRPA
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ZADANIE

METODA REALIZACJI

DLA KOGO

TERMIN REALIZATOR

KWOTA
[ zł ]

Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu

prowadzenie punktu Pomocy

osoby dotknięte

w ciągu

narkotyków i innych substancji

Rodzinie dla osób uzależnionych,

przemocą i

roku

psychoaktywnych

współuzależnionych i doznających

uzależnieniami

przemocy w rodzinie

osoby dotknięty
uzależnieniem i

cały rok

GOPS/GKPIRPA

GKPIRPA

2500,00

GOPS

1000,00

współuzależnione
II Prowadzenie profilaktycznej

zakup

i dystrybucja

materiałów wszyscy

działalności informacyjnej i

informacyjno – edukacyjnych dla

edukacyjnej w zakresie

klientów

rozwiązywania problemów

współpracujących

alkoholowych i przeciw-działania

Zespół Szkół, itp.

cały rok

/GKPIRPA

GKPiRPA oraz instytucji
min.

GOPS,

narkomanii w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych

finansowanie różnych form pomocy

dzieci i

dla dzieci i rodzin, w których

młodzieży

1000,00

występują problemy uzależnień
poprzez organizację wolnego czasu i
wypoczynku.
systematyczne szkolenie osób

osoby zajmujące

cały rok

GOPS

pomagających uzależnionym i

się pomocą dla

członkowie

współuzależnionym

osób z

komisji /

problemem

dzielnicowy

1000,00

uzależnienia

prowadzenie świetlic wiejskich dla dla chętnych
dzieci

i

młodzieży,

opiekunów

cały rok

zatrudnienie dzieci i

GOPS/Zespół

70900,00

Szkół w Starych

młodzieży za

Bogaczowicach

zgodą rodziców

zakup materiałów i usług

jw.

cały rok

jw.

6150,00
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ZADANIE

METODA REALIZACJI

DLA KOGO

TERMIN REALIZATOR

KWOTA
[ zł ]

Organizowanie i prowadzenie na

zainteresowani

terenie szkół i innych placówek

uczniowie

cały rok

Zespół Szkół w 2200,00
Starych

oświatowo-wychowawczych

Bogaczowicach

programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży
Szkolenie dla sprzedawców dot.

sprzedawcy

cały rok

GKPiRPA

1200,00

sprzedaży zgodnej z przepisami
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi
III Działania Gminnej Komisji

Przyjmowanie, rozpatrywanie

uzależnieni i ich Cały Rok GOPS/ GKPiRPA

Profilaktyki i Rozwiązywania

wniosków o leczenie odwykowe

rodziny

Problemów Alkoholowych
Kierowanie spraw do zbadania przez jw.

jw.

GKPiRPA

1500,00

jw.

jw.

GKPiRPA/GOPS

GKPiRPA

jw.

GKPiRPA

1000,00

Szkolenia członków GKPiRPA oraz GKPiRPA

jw.

GKPiRPA

800

j.w

Jw.

GKPiRPA

7000,00

Jw.

Jw.

GKPIRPA

1250

biegłego Sądowego celem wydania
opinii odnośnie uzależnienia oraz
opłaty sądowe
Opiniowanie wniosków osób
ubiegających się o wydanie
zezwolenia na sprzedaż alkoholi
Zakup materiałów biurowych

delegacje
Wynagrodzenia za posiedzenia
członków GKPiRPA oraz sekretarza
komisji
Działania profilaktyczne w zakresie
narkomanii
Razem

103 500
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Realizatorami programu są:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Bogaczowicach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach,
3. Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach ,
4. Gminne Centrum Edukacyjno - Społeczne w Starych Bogaczowicach.
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