
UCHWALA NR XXXI/217/2013
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na
2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza_dzie gminnym /Dz.U. z2013r.
poz.594, poz. 645, poz. 1318/ oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. owychowaniu
wtrzezwoSci i przeciwdzialaniu atkoholizmowi /Dz.U. z2012r, poz. 1356, z2013r. poz. 1563/ Rada Grniny
Ostrowek uchwala, co nastejjuje:

§ 1. Przyja^c Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2014 r., stanowiacy
zata^cznik do niniejszej uchwaiy.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicz

Andr

iy Gminy

ojewoda
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Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/217/2013

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA
2014 ROK

CZE.SC I.
Cele:

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

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/.

CZE.SC II.
Zadania:
DZIAL.

A
Zwi^kszenie dost^pnosci 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 wystaj>ienia naduzywania alkoholu.

3) Wezwanie na rozraowq osoby, co do ktorej wptyn^lo zgloszenie, o ktorym mowa w pkt. I.

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

5) Przygotowanie dokumentacji zwiazanej z postejiowaniem s^dowym wraz z opinia^ wydana^ przez bieglego.

6) Ztozenie do sa_du wniosku o wszcze^cie postqpowania o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej obowi^zku
leczenia odwykowego.

7) Dofmansowanie programow rehabilitacji dla osob uzaleznionych po zakonczonych programach psychoterapii
uzaleznienia.

8) Dofmansowanie swiadczeh zdrowotnych realizowanych przez zaklady lecznictwa odwykowego

9) Utworzenie punktu konsultacyjnego dla osob uzaleznionych oraz wspohizaleznionych, w tym wyposazenie
punktu w pomoce i sprzej niezbe^dny do prowadzenia zaje.c.

10) Zakup i dystrybucja materialow informacyjno - edukacyjnych dla klientow punktu konsultacyjnego.

11) Dofmansowanie obozow terapeutycznych prowadzonych wedhig okreslonego programu terapeutycznego.

12) Finansowanie szkoleh dla czlonkow komisji.

13) Zasady przyznawania diet:

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

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

Udzielanie rodzinom, w ktorych wystejmja. problemy alkoholowe, pomocy psychospoleczdej i prawnej, a w
szczegolnosci ochrony przed przemoc^ w rodzinie

1) Wspoldzialame z Policj^ GOPS-em, szkolami w zakresie realizacji ,,Niebieskiej karty".

2) Organizacja swietlicy terapeutycznej, w tym zakup sprz^tu i pomocy niezbe_dnych do prowadzenia zaje,c .

3) Dofmansowam'e szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi z rodzin alkoholowych.

4) Edukacja publiczna poprzez udostejmianie ulotek, broszur, poradnikow itp.

5) Wspieranie i koordynowanie prac interdyscyplinamych zespolow ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

DZIAL C.
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiazywania

problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych

w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych

1) Organizowanie i prowadzenie na terenie szkol i innych placowek programow profilaktycznych dla dzieci
i mlodziezy, w tym zakup materialow niezbe_dnych do prowadzenia zaj^c.

2) Monitorowanie skali problemow alkoholowych w srodowisku lokalnym.

3) Organizowanie dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4) Dofmansowanie szkolen kursow specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziecmi i mlodziezy oraz
rozwijame umieje^nosci prowadzenia zaje_c profilaktycznych organizowanych przez nauczycieli i psychologow.

5) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i mlodziezy.

6) Tworzenie altematywnych form spqdzania wolnego czasu poprzez systematyczne rozwijanie dzialalnosci
kulturalnej, sportowej i turystycznej.

7) Wspoludzial w organizowaniu z instytucjami dzialajacymi na terenie gminy imprez rozrywkowych
propaguja^cych zycie w trzezwosci i bez uzaleznien.

8) Doposazanie swietlic szkolnych i bibliotek w materiary i sprz^t shiz^ce do prowadzenia zaj^c profilaktycznych
, w ramach zaj^c pozalekcyjnych.

9) Organizowanie swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych w szkolach

9) Dofinansowanie adaptacji, remontu oraz zakup wyposazenia pomieszczeh przeznaczonych na swietlice
socjoterapeutyczne i srodowiskowe.

10) Realizacja pozalekcyjnych zaj^c sportowych jako elemenru oddziarywan profilaktycznych oraz
doflnansowanie zakupu sprz^tu sportowego dla szkot.

11) Zakup i dystrybucja wsrod roznych adresatow /mlodziezy, sprzedawcow, pracownikow sluzby zdrowia
nauczycieli, rodzicow, policjantdw, kierowcow itp./ materialow edukacyjnych dotycza.cych problematyki
alkoholowej.

12) Organizowanie lokamych kampanii oraz innych kompleksowych dzialan informacyjo - edukacyjnych
zwiazanych z przeciwdzialaniem nietrzezwosci na drogach.

DZIAL D.
Wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, stu/.airej rozwiqzywaniu problemow

alkoholowych

1) Sfmansowanie lub doflnansowanie zakupu materialow i sprz^tu niezb^dnego do realizacji programu
realizowanego przez organizacje pozarza_dowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania
problemow alkoholowych.

2) Nawia^zanie wsp61pracy ze stowarzyszeniami abstynenckimi w celu wspierania abstynencji i zdrowego stylu
zycia.
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3) Wspomaganie dziatalnosci srodowisk wzajemnej pomocy w gminach sa^siednich, ktorych czlonkami sa,
mieszkancy naszej gminy poprzez zakup materialow edukacyjnych, dofmansowanie szkoleri, kursow, obozow
itp.

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

DZ1AL.
£

Podejmowanic interwencji w zwiqzku 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 przedsi^biorcow prowadza^cych sprzedaz napojow
alkoholowych na terenie gminy.

2) Sktadanie do organow policji wniosku o wszczqcie postejpowania dowodowego.

3) Skierowanie aktu oskarzenia do sadu.
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