
UCHWALA NR 11/14/2014
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawic uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Ro/wi^zywania
Problemow Alkoholowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym/Dz. U. z20 l3r . poz.594, zmiany: poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072/
oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 zmiany: z 2013 r. poz.
1563, z2014 r. poz.822, 1188/ Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastejiuje:

§ 1. Przyja^c Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych na 2015 r., stanowiqcy zalaeznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Rady

Andrze/j Whjewoda



Zalaeznik do Uchwaly Nr 11/14/2014
Rady Gminy Ostrowek
z dnia30 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Rozdzial I
Postanowienia ogolne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na 2015 rok
okresla lokalna, strategic w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkod spolecznych
i indywidualnych wynikaja^cych z uzywania alkoholu. Program przcdstawia zadania
wlasne gminy wynikaj^ce z art. 41 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi zadania i sposoby realizacji okreslone
w programle sq. dostosowane do potrzeb lokalnych i mozliwosci prowadzenia okreslonych
form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Program
adresowany jest do wszystkich grup spolecznych wjakikolwiek sposob zwia^zanych
z problemem alkoholowym, ba.dz zagrozonych prawdopodoblenstwem jego wystajMenia.

Rozdzial II
Analiza i diagnoza problemu uzaleznien w gminie Ostrowek

Na terenie gminy funkcjonuje 19 placowek prowadzqeych sprzedaz napojow
alkoholowych, w tym 16 sklepow i 3 bary. Limit punktow sprzedaz napojow
alkoholowych zawieraja^cych powyzej 4,5% alkoholu wynosi:
- przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy — 25,
- przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy - 10.
W pazdzierniku 2013 roku rodzice i uczniowie Gimnazjum w Ostrowku wzieji udzial
w badaniu ankietowym na temat uzaleznien. Z analizy ankiety wynika, ze najwi^cej
alkoholu pijq. uczniowie klas III, w tym 5% cz^sto, 51% czasami, 44% nie spozywalo
alkoholu w ogole. Zdaniem 64 % rodzicow ich dziecko nie zetknelo si^ bezposrednio
z alkoholem. Do palenia papierosow przyznalo si? 2% uczniow - pala. czesto, 19%
czasami, w ogole 79% uczniow. Wedlug 77% rodzicow ich dziecko nie zetknejo sit,:
bezposrednio z papierosami. 1% uczniow nie potrafi sprzeciwic si? namowom do
niewlasciwych zachowah, a 11% przyznaje, ze takie sytuacje majq. miejsce ,,czasami".
Najcz?stsz£t forma^ nacisku jest prosba /41%/ oraz namawianie /33%/., jednak az 5%
spotkalo si? z szantazem, 4% z grozba^, 3% z presja^ psychiczna, i 1% z przemoca^ fizyczna^.
Az 95% rodzicow deklaruje, ze rozmawia zc swoim dzieckiem o zagrozcniach
wynikaja^cych ze spozywania alkoholu i innych uzywek; 5% nie rozmawia z dziecmi na te
tematy w ogole. Rodzice widz^ potrzeb? realizacji programow profilaktycznych w szkole,
w tym 33% oczekuje prelekcji specjalistow i 33% zaj?c prowadzonych przez
wychowawc?.



Rozdziat II
Cele

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemow alkoholowych ora/ zmniejszenie
rozmiarow tych, ktore aktualnie wystepuja,.

2. Przeciwdziatanie wezesnej inicjacji alkoholu oraz propagowanie /drowego stylu
zycia wsrod dzicci i mlodziezy.

3. Zmniejszenie ilosci i dolegliwosci alkoholowych zaburzen zycia rod/innego /przemoc
i zaniedbanie/.

Rozdziat IV
Zadania

1. Zwi^kszenic dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu:

1) motywowanie zarowno do podje_cia Icczcnia osob uzaleznionych, jak i terapii osob
wspomzaleznionych;

2) przyje_cie zgloszcnia o przypadku wystajiienia naduzywania alkoholu;

3) wezwanie na rozmowe^ osoby, co do ktorej wplynelo zgtoszenie, o ktorym mowa
w pkt. 1;

4) skierowanie na badanie przez bieglego w celu wydania opinii o uzaleznieniu, w tym
oplacenie kosztow powolania bieglego;

5) przygotowame dokumentacji zwia^zanej z post^powaniem sa^dowym wraz z opiniq
wydana^ przez biegtego;

6) zlozenie do sa.du wniosku o wszczi^cie poste_powania o zastosowaniu wobec osoby
uzaleznionej obowi^zku leczenia odwykowego;

7) dofmansowanie programow rehabilitacji dla osob uzale/nionych po zakonc/onych
programach psychoterapii uzaleznienia;

8) dofmansowanie swiadczcri /drowotnych realizowanych przez zakfady lecznictwa
odwykowego;

9) utworzcnic punktu konsultacyjnego dla osob uzaleznionych oraz wspoluzalcznionych,
w tym wyposazenie punktu w pomoce i sprz^t niezb^dny do prowadzenia zajec;

10) zakup i dystrybucja materiatow informacyjno - cdukacyjnych dla klicntow punktu
konsultacyjnego;

11) dofmansowanie obozow terapeutycznych prowadzonych wedtug okreslonego
programu terapcutycznego;

12) finansowanie szkolcri dla czlonkow komisji;

13) zasady przyznawania diet:

a) czkmkom Gminnej Komisji Rozwiay.ywania Problemow Alkoholowych za udziat
w posiedzeniu komisji w czasie wolnym od pracy przystuguje wynagrodzenie
w wysokosci dwukrotnosci diety pracowniczej, z zastrzezeniem pkt.b.

b) czlonkom GKRPA nie przystugujc dicta za opiniowanic podaii o wydanic
zezwolenia na spr/.edaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia
w miejscu lub poza miejsccm sprzcdazy.



2.Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puja, problemy alkoholowe, pomocy
psychospolccznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca, w rodzinic:

1) wspoldziatanie z Policja,. OOPS-em, s/kotami w zakrcsie realizacji ..Niebieskiej
karty";

2) organizacja swictlicy terapeutycznej, w tym zakup sprzetu i pomocy niezbednych do
prowadzenia zaje_c;

3) dofinansowanie szkoleri i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi
z rod/in alkoholowych;

4) edukacja publiczna poprzez udostepnianie ulotek, broszur, poradnikow Up.;

5) wspicranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespotow ds. przeciwdziatania
przemocy w rodzinie.

3.Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii,
w szczegolnosci dla d/ieci i mtodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajcc
sportowych, a takzc d/,ialan aa rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych
w pozalekcyjnych programach opickuiic/o - wychowawczych i socjotcrapeutycznych:

1) organizowanie i prowadzenie na terenie szkol i innych placowek programow
profilaktycznych dla dzieci i mtodziezy, w tym zakup materiatow niezbednych do
prowadzenia zaj^c;

2) monitorowanie skali problemow alkoholowych w srodowisku lokalnym;

3) organizowanie dozywiania dzieci uc/estnicza^cych w pozalekcyjnych programach
opickuhczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) dofinansowanie szkoleh kursow specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej
z dziecmi i mlodzieza, oraz rozwijanie umiejetnosci prowadzenia zajec
profilaktycznych organizowanych pr/,ez nauczycieli i psychologow;

5) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i mtodziezy;

6) tworzenie alternatywnych form spedzania wolnego czasu poprzez systematyczne
rozwijanie dzialalnosci kulturalncj, sportowej i turystycznej;

7) wspotudzial w organizowaniu z instytucjami dziatajqcymi na terenie gminy imprez
rozrywkowych propagujqcych zycie w trzezwosci i bez uzaleznieii;

8) doposazanie swietlic szkolnych i bibliotek w matcriaty i sprz^t shj/.qcc do
prowadzenia zajec profilaktycznych . w ramach zajec pozalekcyjnych;

9) organizowanie swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych w szkotach;

9) dofinansowanie adaplacji, remontu oraz zakup wyposazenia pomieszczcn
przeznaezonych na swietlice socjotcrapeutyczne i srodowiskowe;

10) realizacja pozalekcyjnych zajec sportowych jako elementu oddzialywah
profilaktycznych oraz dofinansowanie /akupu sprz^tu sportowego dla szkol;

11) zakup i dystrybucja wsrod roznych adresatow /mtodziezy, sprzedawcow,
pracownikow sluzby zdrowia nauczycieli, rodzicow, policjantow, kierowcow itp./
materiatow edukacyjnych dotycz^cych problematyki alkoholowcj;



12) organizowanie lokalnych kampanii oraz innych kompleksowych dziaiari
informacyjno - edukacyjnych zwiqzanych z przeciwdzialaniem nietrzezwosci na
drogach.

4.Wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeri i osob fizycznych, stuzqcej
rozwia,zywaniu problemow alkoholovvych:

1) sfinansowanie luh dofinansowanie zakupu materialow i sprzetu nie/bednego do
realizacji programu realizowanego prze/, organizacje po/arz^dowe w rarnach
gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych;

2) nawiazanie wspoipracy ze stowarzyszeniami abstyncnckimi w celu wspicrania
abstynencji i zdrowego stylu zycia;

3) wspomaganie dziatalnosci srodowisk wzajemnej pomocy w gminach s^siednich.
ktorych czlonkami sa. micszkaricy naszcj gminy poprzez /akup malerialow
edukacyjnych, dofinansowanie szkolen. kursow, obozow itp.;

4) dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje
propagujajcc zycie w trze/wosci, np. konkursy, festyny, wyst^py artystyczne.

5.Podejmowanie interwcncji w xwiqzku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13
i 15 ustawy oraz wystepowanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela public/ncgo:

1) prowadzenic kontroli przestrzegania przepisow ustawy przez przedsiebiorcow
prowadz^cych sprzedaz napojow alkoholowych na terenie gminy;

2) skladanic do organow policji wniosku o wszczecie postepowania dowodowego;

3) skierowanie aktu oskarzenia do sa^du.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow
integracji spotecznej.

Finansowanie funkcjonowania centrow Integracji Spolecznej proporcjonalnie do
udziafu w oferowanych przez nie zajcciach reintegracyjnych osob uzaleznionych od
alkoholu, po zakonczcniu programu psychoterapii w zakladzie lecznictwa
odwykowego.

7. Zrodla finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemow
Alkoholowych

Program fmansowany jest ze srodkow pochodzqcych z oplat za kor/ystanie z zezwoleh
na sprzedaz napojow alkoholowych. W budzecie gminy na 2015 r. na rcalizacje projektu
przeznaczono 64 000 zl.

Przewo<

i MAnarzk


