
UCHWALA NR HI/16/2018
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych na 2019 r,

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym / Dz.U.
z2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 14327 oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r.
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2018 r. poz.2137/ uchwala sie,
co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si? Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na
2019 r., stanowi^cy za^cznik do niniejszej uchwary.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczgey Rady
Gminy

y
Andrzej XVoj ;woda
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Zatacznik do Uchwary Nr 111/16/2018

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2018 r,

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWIA^YAVANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK

Rozdzial 1.
Postanowienia ogolne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2019 rok okresla
lokalna^ strategic w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkod spotecznych i indywidualnych
wynikajacych z uzywania alkoholu. Program przedstawia zadania wlasne gminy wynikajace z art. 41

ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi;
zadania i sposoby realizacji okreslone w programie 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 w jakikolwiek sposob zwiqzanych
z problemem alkoholowym, badz zagrozonych prawdopodobienstwem jego wystapienia.

Rozdziat 2.
Analiza i diagnoza problemu uzaleznien w gminie Ostrowek

Na terenie gminy funkcjonuje 12 plac6wek prowadzacych sprzedaz napojow alkoholowych, w tym
10 sklepow i2 bary. Maksymalna liczba zezwoleri dla poszczegolnych napojow alkoholowych
wynosi:

1) do 4,5% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa) - 45;

2) powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu - 45;

3) powyzej 18% zawartosci alkoholu - 45.

Jesieniq. w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowcj w Ostrowku zostala
przeprowadzona ankieta na temat uzaleznien wsrod 83 uczniow klas VI • VIII i III klasy
gimnazjum oraz 87 rodzicow uczniow tejze szkofy. Wedlug badanych rodzicow, ich dzieci nie palq
papierosow - 94%, 1% potwierdza, ze jego dziecko pali, a 5% nie ma wiedzy.Na to samo pytanie
"czy palisz papierosy?" 93% uczniow twierdzi, ze nie pali (s^ to uczniowie klas VI - VII), a 7%
odpowiedzialo twierdzaco ( I I I klasa gimnazjum). ,,Palacy" uczniowie sami sobie kupuj^ papierosy.
Ponad potowa uczniow (58%) zyje w otoczeniu osob palqcych. Zdecydowana wiekszosc, 78%
dziewczyn i71% chlopakow, nigdy nie bylo namawianych do palenia papierosow. 7 uczniow
z grupy, ktorej proponowano palenie, uleglo namowom. 98% rodzicow twierdzi, zc jego dziecko
nigdy nie bylo w stanie upojenia alkoholowego; tylko 2 rodzicow (2%) potwierdza, ze zdarzylo sie
to raz, moze dwa razy. Wsrod ankietowanych dzieci 45% twierdzi, ze nigdy nie siegn^to po
alkohol, 27% sprobowalo jeden raz, do kilku razy przyznalo sie 28%. Najczesciej probowali
szampana, piwo i wino. Do picia wodki przyznalo si? 10% chlopcow i 3% dziwczyn (przewaznie
s^ to uczniowie gimnazjum). Zastanawiajqce jest, ze 44% ankietowanych odpowiada, z;e po raz
pierwszy pilo alkohol w domu, gdzie zostali pocz^stowani alkoholem przez rodzicow /8%/,
rodzeiistwo /7%/, jak rowniez innyeh czlonkow rodziny. Wedtug ankietowanych rodzicow /62%/,
w srodowisku dzieci nie ma osob uzaleznionych od alkoholu; 21% przyznaje, ze takie otoczcnie
istnieje; pozostali nie maj^ wiedzy. Zdecydowana wiekszosc uczniow nie doznala krzywdy ze
strony osoby pijanej /100% dziewczyn i 95% chtopcow/. 71% ankietowanych rodzicow uwaza, ze
ich dzieci nie stac na zakup alkoholu; co pi^ty rodzic /21%/ uwaza, ze dziecko stac na alkohol.
Zatrwazajace jest, ze az 59% ankietowanych rodzicow potwierdzilo, ze w srodowisku dziecka sq
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osoby uzaleznione od narkotykow; 33% kategorycznie zaprzeczyto, a 8% nie ma wiedzy. 94% wie,
ze nawet jednorazowe zazycie narkotyku stanowi powazne niebezpieczehstwo. Dzieci 94%
badanych rodzicow nie wyrazaja sie pozytywnie o piciu alkoholu, paleniu papierosow czy
zazywaniu narkotykow Dzieci dobrze znaj^ i rozumiejq skutki nalogow 795% , 1% nie ma wiedzy,
a 4% nie potrafito odpowiedziec. Ankieta potwierdzila rowniez ogolnie panuj^cy poglqd
koncentracji zycia wokol komputera. Odpowiedzi uczniow byty bardzo rozne: 2-3 godziny
dziennie, 5 godzin, 10 godz. Srednio sposrod 83 uczniow statystycznie na 1 ucznia przypada 15,36
minut dziennie. Zdaniem wiekszosci rodzicow /93%/, to przede wszystkim rodzina powinna
przestrzegac dzieci przed negatywnymi skutkami nalogow; na drugim miejscu /87%/ wskazujq
szkol?. 57% ankietowanych utwierdza si$ w przekonaniu, ze od takich dzialan jest telewizja, prasa
i radio; 37% osob upatruje sie w tym dzialaniu poradni specjalistycznych, a 10% organizacji
wyznaniowych. Rodzice oczekujq pomocy ze strony szkofy organizowania spotkan z pedagogiem,
psychologiem, lekarzem, pogadanek dla rodzicow, organizacji czasu wolnego w postaci kol
zainteresowari, wycieczek, zawodow sportowych, festynow, realizacji programow
profilaktycznych. 8% nie oczekuje pomocy ze strony szkory.

Rozdziai 3.
Cele

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemow alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarow tych,
ktore aktualnie wystepujq.

2. Przeciwdzialanie wczesnej inicjacji alkoholu oraz propagowanie zdrowego stylu zycia wsrod dzieci
i mlodziezy.

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

Rozdziat 4.
Zadania

1. Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od
alkoholu:

1) motywowanie zarowno do podj^cia leczenia osob uzaleznionych, jak i terapii osob
wspohizaleznionych;

2) przyjecie zgloszenia o przypadku wystqpicnia naduzywania alkoholu;

3) wezwanie na rozmow? osoby, co do ktorej wpfyn^to zgloszenie, o ktorym mowa w pkt. 1;

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

5) przygotowanie dokumentacji zwi^zanej z postepowaniem sqdowym wraz z opinia^ wydan^ przez
bieglego;

6) zlozenie do s^du wniosku o wszczecie postepowania o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej
obowiazku leczenia odwykowego;

7) dofinansowanie programow rehabilitacji dla osob uzaleznionych po zakonczonych programach
psychoterapii uzaleznien;

8) dofinansowanie swiadczen zdrowotnych realizowanych przez zakiady lecznictwa odwykowego;

9) utworzenie punktu konsultacyjnego dla osob uzaleznionych oraz wspohizaleznionych, w tym
wyposazenie punktu w pomoce i sprzet niezbedny do prowadzenia zajec;

10) zakup i dystrybucja materialow informacyjno - edukacyjnych dla klientow punktu konsultacyjnego;

11) dofinansowanie obozow terapeutycznych prowadzonych wedhag okreslonego programu
terapeutycznego;
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12) finansowanie szkolen dla czlonkow komisji;

13) zasady przyznawania diet:

a) czlonkom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych za udzial w posiedzeniu
komisji w czasie wolnym od pracy przysluguje wynagrodzenie w wysokosci dwukrotnosci diety
pracowniczej, z zastrzezeniem pkt.b,

b) cztonkom GKRPA nie przyshiguje dieta za opiniowanie podan o wydanie zezwolenia na sprzedaz
napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy.

2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepujg. problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej
i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie:

1) wspoldzialanie z Policja, GOPS-em, szkolami w zakresie realizacji ,,Niebieskiej karty";

2) organizacja swietlicy terapeutycznej, w tym zakup sprzetu i pomocy niezbednych do prowadzenia
zajec;

3) dofmansowanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi z rodzin
alkoholowych;

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

5) wspieranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespotow ds. przeciwdzialania przemocy
w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiqzywania
problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zaje6 sportowych, atakze dzialan na rzecz dozywiania dzieci
uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:

l)organizowanie i prowadzenie na terenie szkol: i innych placowek programow profilaktycznych dla
dzieci i mlodziezy, w tym zakup materiaJow niezbednych do prowadzenia zajec;

2) monitorowanie skali problemow alkoholowych w srodowisku lokalnym;

3) organizowanie dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) dofmansowanie szkolen kursow specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziecmi
i mlodziezq. oraz rozwijanie umiejetnosci prowadzenia zaj^c profilaktycznych organizowanych przez
nauczycieli i psychologow;

5) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i mlodziezy;

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

7) wspoludzial w organizowaniu z instytucjami dzialajqcymi na terenie gminy imprez rozrywkowych
propagujqcych zycie w trzezwosci i bez uzaleznien;

8) doposazanie swietlic szkolnych i bibliotek w materiary i sprzet siuzace do prowadzenia zajec
profilaktycznych , w ramach zajec pozalekcyjnych;.

9) organizowanie swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych w szkolach;

10) dofmansowanie adaptacji, remontu oraz zakup wyposazenia pomieszczen przeznaczonych na
swietlice socjoterapeutyczne i srodowiskowe;

11) realizacja pozalekcyjnych zajec sportowych jako elementu oddzialywah profilaktycznych oraz
dofmansowanie zakupu sprzetu sportowego dla szkot;
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I2)zakup i dystrybucja wsrod roznych adresatow /mlodziezy, sprzedawcow, pracownikow sluzby
zdrowia nauczycieli, rodzicow, policjantow, kierowcow itp./ materiatow edukacyjnych dotyczacych
problematyki alkoholowej;

1 3) organ izowanie lokalnych kampanii oraz innych kompleksowych dziatan informacyjno -
edukacyjnych zwiazanych z przeciwdzialaniem nietrzezwosci na drogach.

4. Wspomaganie dziafalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sruzacej rozwiazywaniu
problemow alkoholowych:

1) sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu materiatow i sprzetu niezb^dnego do realizacji programu
rcalizowanego przez organizacje pozarzadowe w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiazywania problemow alkoholowych;

2) nawiazanie wspotpracy ze stowarzyszeniami abstynenckimi w celu wspierania abstynencji
i zdrowego stylu zycia;

3) wspomaganie dzialalnosci srodowisk wzajcmnej pornocy w gminach sqsiednich, ktorych cztonkami
sa mieszkahcy naszej gminy poprzez zakup materialow edukacyjnych, dofinansowanie szkolen,
kursow, obozow itp.;

4) dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje propagujace zycie
w trzezwosci, np. konkursow, festynow, wyst^pow arty sty cznych.

5. Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz wyst^powanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego:

1) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisow ustawy przez przedsiebiorcow prowadzqcych
sprzedaz napojow alkoholowych na terenie gminy;

2) skladanie do organow policji wniosku o wszczecie post^powania dowodowego;

3) skierowanie aktu oskarzenia do sqdu.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i fmansowanie centrow integracji
spo^ecznej:

1) fmansowanie funkcjonowania centrow Integracji Spotecznej proporcjonalnie do udzialu
w oferowanych przez nie zaj^ciach reintegracyjnych osob uzaleznionych od alkoholu, po zakonczeniu
programu psychoterapii w zaktadzie lecznictwa odwykowego.

7. Zrodla finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemow
Alkoholowych:

Program finansowany jest ze srodkow pochodzacych z optat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz
napojow alkoholowych. W budzecie gminy na 2019 r. na realizacje projektu przeznaczono 35 800 zl.

r
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