
UCHWALA NR XXVII/195/2017
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawic uchwalenia Gminncgo Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych na 2018 r.

Na podstawic art. 18 ust.2 pkt.I5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym / Dz.U.z
2017r. poz. 1875, 22327 oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trze/wosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi /Dz.U. z 2016 r. poz.487; / uchwala sic, co nast^puje:

§ I. Przyjmuje sie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na
2018 r., stanowiacy zaiacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwate wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczacy Rady
Gminy fc)£trow/ek

Andrzej Wojewoda
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Zalacznik do Uchwaly Nr XXVII/195/2017

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK

Rozdziat 1.

Postanowienia ogolne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2018rok okresla
lokalna strategi? w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkod spolecznych i indywidualnych
wynikajacych z uzywania alkoholu. Program przedstawia zadania wJasne gminy wynikajace z art. 41

ustawy z dnia 26 pazdzicrnika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziafaniu alkoholizmowi
zadania i sposoby realizacji okreslone w programie sa_ dostosowane do potrzeb lokalnych i mozliwosci
prowadzenia okreslonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.
Program adresowany jest do wszystkich grup spofecznych wjakikolwiek sposob zwiazanych
z problemem alkoholowym, badz zagrozonych prawdopodobienstwem jego wystapienia.

Rozdzial 2.

Analiza i diagnoza problemu uzaleznien w gminie Ostrowek

Na terenie gminy funkcjonuje 18 placowek prowadzqcych sprzedaz napojow alkoholowych, w tym
15 sklepow I 3 bary. Limit punktow sprzedaz napojow alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5%
alkoholu wynosi:

1) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy — 25;

2) przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy — 10.

W pazdzicrniku 2017 roku w trzech szkolach podstawowych z terenu Gminy Ostrowek wsrod
uczniow klas IV - VI zostaJa przeprowadzona ankieta dotyczaca uzaleznien. Badanie objeto
85 uczniow oraz 67 rodzicow. 7, analizy ankiety wynika, ze uczniowie maja swiadomosc
szkodliwosci palenia papierosow, picia alkoholu i brania narkotykow czy dopalaczy. Wszyscy
ankietowani uczniowie deklaruja, ze: nigdy nie palili papierosow , 75% nigdy nie pUo alkoholu ,
98% nigdy nie byta namawianych do zazycia narkotyku lub substancji wywo^ujacej odurzenie .
Nieco gorzej przedstawia si$ spozywanie alkoholu. 22% ankietowanych deklaruje, ze I raz
sprobowato picia alkoholu, a 2% pik> kilka razy. Wsrod pijqcych /dzicci w wieku 1 1 - 1 4 lat/, 19%
siegnelo po piwo, 9% probowalo szampana, 7% wino i 3% wodkc.Zastanawiaj^ce jest, ze 15%
ankietowanych odpowiada, ze po raz pierwszy piio alkohol w domu, gdzie zostali pocz9Stowani
alkoholem przez rodzicow /13%/. Na pytanie, "czy bedac na imprezic u kolegi, gdyby solenizant
poczestowal Ci? winem 86% deklaruje, ze stanowczo odmowitoby, 6% wypiloby toast bez
protestu, a 3% pitoby wino lub piwo "bo przeciez o to chodzi, zeby mice dobry humor". Ponad
polowa ankietowanych uwaza, zc alkohol w piwie i winic jest inny i mniej grozny niz alkohol
w wodce.2% pytanych przyznalo, ze bylo czestowanym lub namawianym do zazycia narkotyku lub
wachania substancji powodujacych odurzenie. 92% wie, z.c nawet jednorazowc zazycie narkotyku
stanowi powazne niebezpieczenstwo. Ankieta potwierdzita rowniez ogolnie panujqcy pogl^d
koncentracji zycia wokol komputera. Prawie 30% dzieci przyznaje sie, ze spedza dwie godziny
przy komputerze; 25% deklaruje, ze tylko godzine.20% twierdzi, ze tylko 30 minut, ale tyle samo
poswieca dziennie przy komputcr/.e 3 godziny. 5% ankietowanych odpowiada, ze pr/.ed koputerem

Id: 8CB9CCD2-793D-42A5-8A9C-CC60D2A2A323. Uchwalony Strona 1



spedza wiecej niz 3 godziny. Prawie polowa wie, co to jest cyberprzemoc. Z analizy ankiety dla
rodzicow wynika, ze wszyscy wiedzajak ich dzieci sp?dzaja czas wolny. Wi?kszosc dzieci /63%/
rozmawia o swoich problemach z rodzicami. Rodzice twierdza, ze ich dzieci nie pija alkoholu i nie
pala papierosow. Jeden rodzic przyznaf, ze wie o tym, ze jego dziecko kilka razy uzyfo srodka
uzalezniaj^cego lub odurzajacego. 63% rodzicow potrafi rozpoznac osobc uzalezniona od
narkotykow, znaja tcz instytucje pomagajqcc osobom uzaleznionym. W swoim najblizszym
otoczeniu 16% rodzicow dostrzega osoby uzaleznione od alkoholu; nikt z rodzicow nie widzi osob
uzaleznionych od narkotykow. Zdaniem rodzicow, to przede wszystkim szkoia powinna
przestrzegac dzieci przed negatywnymi skutkami nalogow; na drugim miejscu wskazuj^ rodzine.
Rodzice oczekuja od szkoly ralizacji wewn^trzszkolnych projektow i programow profilaktyc/,nych
z zakresu przeciwdziaiania uzaleznieniom oraz organizowania dzieciom czasu wolncgo.

Rozdzial 3.

Cele

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

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

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

Rozdzial 4.

Zadania

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

1) motywowanie zarowno do podjecia leczenia osob uzaleznionych, jak i terapii osob
wspoluzaleznionych;

2) przyj^cle zglos/.enia o przypadku wystapienia naduzywania alkoholu;

3) wezwanie na ro/mowe osoby, co do ktorej wpfyneto zgloszenie, o ktorym mowa w pkt. 1;

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

5) przygotowanie dokumentacji zwlqzanej z postejpowaniem sqdowym wraz z opinia wydana przez
bieglego;

6) ztozenie do sadu wniosku o wszczecie postepowania o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej
obowiazku leczenia odwykowego;

7) dofinansowanie programow rehabilitacji dla osob uzaleznionych po zakoriczonych programach
psychoterapil uzaleznien;

8) dofinansowanie swiadczen zdrowotnych rcalizowanych przez zaklady lecznictwa odwykowego;

9) utworzenie punktu konsultacyjnego dla osob uzaleznionych oraz wspofuzaleznionych, w tym
wyposazenie punktu w pomoce i sprz^t niezbedny do prowadzcnia zaj?c;

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

11) dofinansowanie obozow terapeutycznych prowadzonych wedlug okreslonego programu
tcrapeutycznego;

Id: 8CB9CCD2-793D-42A5-SA9C-CC60D2A2A323. Uchwalony Strona 2



12) finansowanie szkolen dla cztonkow 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) czlonkom GKRPA nic przysluguje 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 wystejmja problemy alkoholowe, pomocy psychospolccznej
i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoc^ w rodzinie:

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

2) organizacja swietlicy terapeutycznej, w tym zakup sprzetu i pomocy niczbednych do prowadzcnia
zajec;

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

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

5) wspleranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespolow ds. przeciwdziafania przemocy
w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiazywania
problemow alkoholowych i przcciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w lym
prowadzcnie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci
uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i socjoterapcutycznych:

1) organizowanie i prowadzenie na terenie szkot i innych placowek programow profilaktycznych dla
dzieci i mJodziezy, w tym zakup materialow 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) dofinansowanie szkolen kursow specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziecmi
i mlodziez^ oraz rozwijanie umiej^tnosci prowadzenia zajec profilaktycznych organizowanych przez
nauczycieli i psychologow;

5) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i mlodziezy;

6) tworzenie altcrnatywnych form sp^dzania wolnego czasu poprzez systematyczne rozwijanie
dzialalnosci kulturalnej, sportowej i turystycznej;

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

8) doposazanie swietlic szkolnych i bibliotek w materiafy i sprz^t shizace do prowadzenia zajec
profilaktycznych , w ramach zajec pozalckcyjnych;.

9) organizowanie swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych w szkolach;

10) dofinansowanie adaptacji, remontu oraz zakup wyposazenia pomieszczen przeznaczonych na
swietlice socjotcrapeutycznc i srodowiskowe;

1 1) realizacja pozalekcyjnych zajec sportowych jako elementu oddzialywan profilaktycznych oraz
dofinansowanie zakupu sprzetu sportowego dla szkol;
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12)zakup 1 dystrybucja wsrod roznych adresatow /mlodziezy, sprzedawcow, pracownikow shizby
zdrowia nauczycieli, rodzicow, policjantow, kierowcow itp./ materiaiow edukacyjnych dotyczacych
problematyki alkoholowej;

13) organizowanie lokalnych kampanii oraz innych komplcksowych dzialari informacyjno -
edukacyjnych zwiazanych z przeciwdzialaniem nietrzezwosci na drogach.

4. Wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeri i osob fizycznych, shizacej rozwiazywaniu
problemow alkoholowych:

1) sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu materialow i sprzetu niezbednego do realizacji programu
realizowanego przez organizacje pozarzadowe w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiazywania problemow alkoholowych;

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

3) wspomaganie dzialalnosci srodowisk wzajemnej pomocy w gminach sasiednich, ktorych czlonkami
sa mieszkancy naszej gminy poprzez zakup materialow edukacyjnych, dofinansowanie szkoleri,
kursow, obozow itp.;

4) dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje propagujace zycie
w trzezwosci, np. konkursow, festynow, wystepow artystycznych.

5. Podejmowanie intcrwcncji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz wystepowanie przed sqdem w charakterze oskarzycicla publicznego:

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

2) sktadanie do organow policji wniosku o wszcz^cie post^powania dowodowego;

3) skicrowanie aktu oskarzenia do sadu.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow intcgracji
spolecznej:

1) finansowanie funkcjonowania centrow Integracji Spolecznej proporcjonalnie do udziaJu
w oferowanych przez nic zajeciach reintegracyjnych osob uzaleznionych od alkoholu, po zakoriczeniu
programu psychoterapii w zakladzie 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 budzccie gminy na 2018 r. na realizacje projektu przeznaczono 44 775 zh
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