Załącznik do uchwały nr XIV/109/2007
Rady Gminy Miedźna
z dnia 6 listopada 2007r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008

§1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwany dalej
Programem – reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych na terenie Gminy Miedźna.

§2
Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Cele Programu:
1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia.
2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych
wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci
i młodzież.
4. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia oraz degradacji
psychofizycznej u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Zadania Programu:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez:
1. Wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych z zakresu
problemów alkoholowych oraz stowarzyszeń abstynenckich.
2. Organizowanie i dofinansowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich
rodzin.

3. Organizowanie grup wsparcia dla członków rodzin z problemem alkoholowym.
4. Finansowanie działalności utworzonych na terenie gminy punktów konsultacyjnych
w Woli, Górze i Miedźnej.
5. Zwiększenie dostępności leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych przez
finansowanie programów realizowanych przez specjalistów terapii uzależnień dla
dzieci i młodzieży.
6. Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi i trzeźwościowymi, ze szkołami,
z organizacjami pożytku publicznego, z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej na rzecz przeciwdziałania szeroko rozumianej profilaktyki.
II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie poprzez:
1. Szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w interdyscyplinarnych grupach zawodowych stykających się z takimi problemami.
2. Zapewnienie pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Pomoc w organizowaniu spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież
w rodzinie z problemem alkoholowym.
4. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku (półkolonie, zielone szkoły)
z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.
5. Wspomaganie pracy istniejących świetlic szkolnych, środowiskowych i osiedlowych
oraz między innymi poprzez:
a) prowadzenie terapii,
b) udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji,
c) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych,
d) zapewnienie relaksu, rozrywki i czynnego spędzania wolnego czasu,
organizowanie wycieczek.
6. Upowszechnianie wiedzy na temat Procedury „Niebieskiej Karty” i „Niebieskiej
Linii”.
7. Motywowanie do poddania się leczeniu, kierowaniu do odpowiednich placówek.
8. Udzielanie informacji dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków, ofiar przemocy
i ich rodzin o placówkach pomocy działających w innych gminach.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, 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.
1. Realizacja programów profilaktycznych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem autorskich programów
profilaktycznych.
2. Prowadzenie szkoleń dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów
placówek oświatowych i kulturalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w zakresie szeroko
rozumianej profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zakup broszur, książek, ulotek, plakatów, informatorów z zakresu profilaktyki
używania substancji psychoaktywnych i alkoholu oraz podręczników i pomocy
dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
4. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wg
następujących założeń merytorycznych:
a) prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnych
form oddziaływań o charakterze sportowym, kulturalnym, zajęć
wyrównawczych, w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze
psychologiczno–pedagogicznym i edukacyjo-informacyjnym z zakresu
profilaktyki uzależnień,
b) adresowane w pierwszej kolejności do dzieci zaniedbanych wychowawczo
i zmierzające do nawiązania współpracy z rodzicami,
c) realizowane przez współpracujące ze sobą instytucje: szkoły, Uczniowskie
Kluby Sportowe, GOK, GOSiR, LKS-y , organizacje pożytku publicznego.
5. Tworzenie warunków zaspokajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino,
występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej.
6. Współfinansowanie imprez profilaktycznych o charakterze kulturalno-sportowym
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008.

7. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowych w formie posiłku,
paczki żywnościowej lub pobytu w przedszkolu na podstawie przeprowadzonego
wywiadu środowiskowego.
8. Wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez
społeczności lokalne.
9. Wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpracę z mediami
w promowaniu trzeźwości.
10. Prowadzenie szkoleń wobec sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz prowadzenia procedury
interwencji profilaktycznej wobec niepełnoletniego klienta.
IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1. Wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących działania wynikające z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez dotacje
w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U.) Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zm.) w szczególności na:
organizację obozów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych,
organizację imprez kulturalno-turystycznych mających na celu propagowanie idei
trzeźwości oraz zdrowego stylu życia, wyjazdy i zloty trzeźwościowe.
2. Pomoc organizacyjna: udostępnianie nieodpłatne gminnych pomieszczeń.
3. Wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień w zakresie wczesnej profilaktyki
alkoholowej.

V.

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu.
Prowadzenie postępowania powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, w tym:
1. Kierowanie na badania przez biegłych psychologów osób, które w związku
z nadużywanie alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub
porządek publiczny.

2. Występowanie do GOPS o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dla
potrzeb wydania opinii przez biegłych psychologów lub wszczęcia postępowania
sądowego.
3. Nakłanianie osób, o których mowa wyżej do poddania się leczeniu odwykowemu
w stacjonarnych lub niestacjonarnych zakładach lecznictwa odwykowego.
4. Opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania sądowego oraz niezbędnych
załączników do wniosków.
5. Dla realizacji tych zadań komisja wyłania ze swego składu dwuosobowy Zespół
Motywacyjno-Interwencyjny.
VI. Działania mające na celu ograniczanie przemocy oraz dostępności do alkoholu i
narkotyków.
1. Eliminowanie spożywanie narkotyków, alkoholu oraz zjawiska przemocy na terenie
szkoły oraz poza nią przy współpracy w szczególności z Policją, szkołami, GOPS
oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii, organizacjami pozarządowymi, Kościołami.
2. Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii:
a) kontynuację kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przez
podmioty gospodarcze. Utworzenie zespołów kontrolujących złożonych
z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii.
b) opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych,
c) występowanie do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w przypadku stwierdzenia łamania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
d) podejmowanie interwencji w związku z łamaniem ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed
sądem w roli oskarżyciela publicznego.

3. Organizowanie spotkań w celu analizy zjawiska alkoholu, narkomanii oraz
przemocy omawiając materiały uzyskane m.in. z ankiet, danych z Izby
Wytrzeźwień, Gminnej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii.
VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz terapeutów realizujących zadania w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi określa się wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
w wysokości:
a) dla przewodniczącego komisji 300 zł brutto,
b) dla pozostałych członków 200 zł.
VIII. Realizacja Programu.
1. Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pod względem merytorycznym i finansowym odpowiada
pełnomocnik Wójta Gminy Miedźna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Gminny Program Profilaktyki jest realizowany w jednostce organizacyjnej – Urząd
Gminy w Miedźnej.
IX. Monitorowanie problemów alkoholowych w gminie oraz ewaluacja prowadzonych
działań profilaktycznych i naprawczych.
1. Monitorowanie wszystkich obszarów gminnego programu: profilaktyka szkolna
i środowiskowa dotycząca uzależnień, lecznictwo odwykowe, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, edukacja publiczna oraz rynek napojów alkoholowych.
2. Dokonywane analizy różnych zjawisko uzależnień i występujących w związku z tym
problemów oraz ich zmienności w czasie.

