
UCHWALA NR XIX/140/2016
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych na 2017 r.

Napodstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym / Dz.U.z 2016
r. poz.446, 15797 oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziafaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2016 r. poz.487; / uchwala sie, co nast^puje:

§l.Przyjmuje si? Gminny Program Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych na
2017 r., stanowi^cy zaiacznik do mniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnfcz^cy
Gminy

fy 'It ~ " w

Andrzen Wojew oda
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Zaiacznik do Uchwary Nr XIX/140/2016

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 grudnia 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI1 ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK

Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwia^zywania Problem6w Alkoholowych na 2017 rok okresla
lokalna^ strategic w zakresie profllaktyki i minimalizacji szkod spoiecznych i indywidualnych
wynikaja_cych z uzywania alkoholu. Program przedstawia zadania wlasne gminy wynikaja^ce z art. 4'
ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
zadania i sposoby realizacji okreslone w programie s% 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 problcmem alkoholowym, ba_dz zagrozonych prawdopodobieristwem jego wystaj>ienia.

Rozdzial 2.

Analiza i diagnoza problemu uzaleznien w gminie Ostrowek

Na terenie gminy funkcjonuje 19 placowek prowadz^cych sprzedaz napojow alkoholowych, w tym
15 sklcpow i 2 bary. Limit punktow sprzedaz napoj6w alkoholowych zawieraja^cych powyzej 4,5%
alkoholu wynosi:

1) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy - 25;

2) przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy - 10.

We wrzesntu 2015 roku rodzice i uczniowie Gimnazjum w Ostrowku wzieji udziaJ w
badaniu ankietowym na temat uzaleznien. Z analizy ankiety dla rodzicow wynika, ze wiedz^jak
ich dzieci sp$dzaj% czas wolny. Wiekszosc dzieci /85%/ rozmawia o swoich problemach z
rodzicami. 2% rodzicow przyznak), ze rnaja, wiedz? o tym, ze ich dziecko kilka razy uzyJo srodka
uzalezniaja^cego - alkoholu. 75% rodzicow potrafi rozpoznac osob? uzalezniona^ od narkotykow,
znaja^ tez instytucje pomagaja_ce osobom uzaleznionym. Wiekszosc rodzicow deklaruje, ze ma
dobry kontakt ze swoimi dziecmi, ktore przychodza, do nich ze swoimi problemami. Rodzice maja,
wiedz? na temat srodkow uzalezniaja^cych, ale. przyznaja^ ze to szkoia powinna przestrzegac
mtodziez przed negatywnymi skutkami natogow. Rodzice uwazaja^ tez, ze to wlasnie realizacja
wewnj(trzszkolnych programow profilaktycznych pomaga ich dzieciom podejmowac sluszne
decyzje dotycz^ce uzaleznien. Z analizy ankiety wynika, ze 44% uczniow klas III upito si? chociaz
raz w zyciu i 14% klas drugich; w klasach pierwszych uczniowie nie byli w stanie upojenia
alkoholowego. Wsrod pr/yczyn spozywania alkoholu uczniowie najcz^sciej wymieniajq.:

1) ktopoty i niepowodzenia w szkole- 37% w kl. I, 23% w kl. II i 24% w kl. Ill;

2) zeby nie wyrozniac si$ ze srodowiska- 32% kl. I, 20% kl. II, 23% kl. Ill;

3) zeby mice dobry humor-7% kl. I, 28% kl. II, 21% kl. Ill;

4) picie bliskich osob - 15% kl. I, 17% kl. II, 20% kl. III.
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Do palenia papierosow przyznalo siq 7% uczniow kias I, 35% klas II i 49% klas III. W
wi^kszosci palq, zeby rozladowac napi^cie- az 83% pala_cych w klasach II i 62% w klasach
III. Jednak az 23% pala^cych w klasie III nie moze juz obyc sie_ bez papierosa.

Rozdzial 3.

Cele

1. Zapobicganie powstawaniu nowych problemow alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarow tych,
ktore aktualnie wyst?puja_.

2. Przeciwdzialanie wczesncj inicjacji alkoholu oraz propagowanie zdrowego stylu zycia wsrod dzieci
i mfodziezy.

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

Rozdziat 4.

Zadania

1. Zwiejtszenie dostejmosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od
alkoholu:

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

2) przyjqcie zgloszenia o przypadku wysta^pienia naduzywania alkoholu;

3) wezwanie na rozmow? osoby, co do ktorej wpJyn?k> zgloszenie, o ktorym mowa w pkt. 1;

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

5) przygotowanie dokumentacji zwia^zanej z postepowaniem sajdowym wraz z opinia^ wydana_ przez
bieglego;

6) zJozenie do sa^du wniosku o wszcz^cie post?powania o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej
obowiajzku leczenia odwykowego;

7) dofmansowanie programow rehabilitacji dla osob uzaleznionych po zakonczonych programach
psychoterapii uzaleznienia;

8) dofinansowanie swiadczeri zdrowotnych realizowanych przez zaklady lecznictwa odwykowego;

9) utworzenie punktu konsultacyjnego dla osob uzaleznionych oraz wspohizaleznionych, w tym
wyposazenie punktu w pomoce i sprzqt niezb^dny do prowadzenia zaj?6;

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

11) dofinansowanie obozow terapeutycznych prowadzonych wedlug okreslonego programu
terapeutycznego;

12) finansowanie szkoleri dla czlonkow komisji;

13) zasady przyznawania diet:

a) czlonkom Gminnej Komisji Rozwia^zywania 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 przysiuguje dieta za opiniowanie podah o wydanie zezwolenia na sprzedaz
napojow alkoholowych przeznaczonych do spo/.ycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy.
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2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepuj^ problemy alkoholowe, pomocy psychospotecznej
1 prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq_w rodzinie:

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

2) organizacja swietlicy terapeutycznej, w tym zakup sprz^tu i pomocy niezb^dnych do prowadzenia
zajec;

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

4) edukacjapubliczna poprzez udostepnianie uiotek, broszur, poradnikow itp.;

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

3. Prowadzenie profilaktycznej dziaJalnosci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiazywania
problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mfodziezy, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dzialari na rzecz dozywiania dzieci
uczestnicza^cych w pozalekcyjnych programach opiekuriczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1) organizowanie i prowadzenie na terenie szkot i innych placowek programow profilaktycznych dla
dzieci i miodziezy, w tym zakup materialow niezb?dnych do prowadzenia zaj?6;

2) monitorowanie skali problemow alkoholowych w srodowisku lokalnym;

3) organizowanie dozywiania dzieci uczestniczajcych w pozalekcyjnych programach opiekuriczo-
wychowawczych ! socjoterapeutycznych;

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

5) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i miodziezy;

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

7) wsporudzial w organizowaniu z instytucjami dzialaja^cymi na terenie gminy imprez rozrywkowych
propagujajsych zycie w trzezwosci i bez uzaleznien;

8) doposazanie swietlic szkolnych i bibliotek w materiafy i sprzet shaza^ce do prowadzenia zaj^c
profilaktycznych , w ramach zaj?c pozalekcyjnych;.

9) organizowanie swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych w szkoiach;

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

11) realizacja pozalekcyjnych zaj^c sportowych jako elementu oddzialywan profilaktycznych oraz
dofinansowanie zakupu sprzetu sportowego dla szkot;

12) zakup i dystrybucja wsrod roznych adresatow /mtodziezy, sprzedawcow, pracownikow shizby
zdrowia nauczycieli, rodzicow, policjantow, kierowcow itp./ maleriatow edukacyjnych dotycza_cych
problematyki alkoholowej;

13) organizowanie lokalnych kampanii oraz innych kompleksowych dzialan informacyjno -
edukacyjnych zwia^zanych z przeciwdziataniem nietrzezwosci na drogach.

4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, stuza^cej rozwi^zywaniu
problemow alkoholowych:
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1) sfinansowanie lub dofmansowanie zakupu materialow i sprzqtu niezb^dnego do realizacji programu
realizowanego przez organizacje pozarza^dowe w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwia_zywania problemow alkoholowych;

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

3) wspomaganie dziafalnosci srodowisk wzajemnej pomocy wgminach sq.siednich, ktorych czlonkami
sq. mieszkaricy naszej gminy poprzez zakup materialow edukacyjnych, dofmansowanie szkoleri,
kursow, obozow itp.;

4) dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje propaguja^ce zycie
w trzezwosci, np. konkursy, festyny, wystepy artystyczne.

5. Podejmowanie-interwencji wzwi^zku z naruszeniem przepisow okre^lonych wart. 131 i 15 ustawy
oraz wyst^powanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela publicznego:

1) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisow ustawy przez przedsi^biorcow prowadza^cych
sprzedaz napojow alkoholowych na terenie gminy;

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

3) skierowanie aktu oskarzenia do sa^du.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalncgo poprzez organizowanie i finansowanie centrow integracji
spolecznej:

1) finansowanie funkcjonowania centrow Integracji Spolecznej proporcjonalnie do udziahi w
oferowanych przez nie zaj^ciach reintegracyjnych osob uzaleznionych od alkoholu, po zakonczeniu
programu psychoterapii w zakladzie lecznictwa odwykowego.

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

Program finansowany jest ze s"rodkow pochodza^cych z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz
napojow alkoholowych.W budzecie gminy na 2017 r. na realizacj? projektu przeznaczono 47 750 zt.

Przewodni
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