Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Gminy Wydminy
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINA WYDMINY

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zapobiegania Narkomanii na 2016 rok

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U.
z 2012 r. poz. 124)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r. poz.1390)
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515)
5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011
r. Nr 43, poz. 225 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
163)
7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)
8. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2016 - 2020
9. Krajowy Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2016 - 2020
10.
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2016 - 2020
11.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Wydminy na lata 2011 - 2016
12.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wydminy
w latach 2016 - 2020
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WSTĘP

„Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie
śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej
objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie
od

alkoholu

jest

chorobą

wieloczynnikową,

bio-psycho-społeczną,

uszkadzającą

funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej”
(Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Problemy wynikające z picia alkoholu oraz stosowania środków uzależniających stanowią
obecnie jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają bowiem istotny wpływ
zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia Polaków, zdolność do
konkurencji na wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne w środowisku
rodzinnym.
Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu
i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem
alkoholu. Szkody wynikające z jego nadużywania występują w bardzo różnych obszarach
polskiej rzeczywistości. Nie można ich uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiary
i dotkliwość. Picie alkoholu w dalszym ciągu postrzegane jest jako swoisty sposób na życie
przy rozwiązywaniu trudnych problemów i pokonywania trudności życiowych.
Należy stwierdzić, że alkohol we wszystkich jego postaciach jest łatwo dostępny i nie ma
problemu z jego nabyciem. Istotny jest również fakt nasilania się zjawiska systematycznego
picia oraz zwiększenia picia wśród młodzieży, jak również ścisły związek między wczesną
inicjacją alkoholową a spożywaniem dużych ilości alkoholu, zażywania narkotyków
i przestępczością. Problem uzależnienia od alkoholu jest znaczący zarówno w skali kraju, jak
również w wymiarze lokalnym i regionalnym dlatego obowiązek podejmowania działań
w zakresie profilaktyki i uzależnień jest kluczowym elementem programów profilaktycznych
na terenie gmin. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak:
przemoc w rodzinie, rozpad małżeństw, ubóstwo i bezrobocie zakłócenia bezpieczeństwa
publicznego i olbrzymie straty w komunikacji, potęguje przestępczość i inne niebezpieczne
zachowania.
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Narkotyki to groźne substancje chemiczne, prowadzące do uzależnienia i do negatywnych
następstw zdrowotnych (w tym często także do śmierci) oraz wykluczające normalne
funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom
rodziny,

naruszające

prawa

i

dobra

osobiste,

powodujące

cierpienia

i

szkody.

Jest to jeden z rodzajów patologii społecznej , która jest zarazem przestępstwem, z czego nie
zdają sobie sprawy osoby pokrzywdzone.
Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu
i narkomanii, zmniejszenie ich rozmiaru przez bieżące rozwiązywanie problemów,
w szczególności poprzez ograniczenie szkód społecznych i materialnych oraz ochronę
i pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanią oraz osobom
dotkniętym zjawiskiem przemocy.

CELE I ZADANIA PROGRAMU

1. Rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz stosowania
przemocy na terenie Gminy Wydminy w oparciu o poznanie potrzeb lokalnego środowiska
w zakresie pomocy w zapobieganiu i przeciwdziałaniu tym zjawiskom przy współpracy
z lokalnymi podmiotami i jednostkami:
1) Nauczycielami i Dyrekcjami Szkół i Przedszkoli
2) Radami Rodziców Szkół Gminy Wydminy,
3) Parafiami zlokalizowanymi na terenie Gminy Wydminy,
4) Komendą Powiatową Policji w Giżycku,
5) Dzielnicowym,
6) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach,
7) Kuratorami Sądowymi i Sądem, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,
8) Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wydminach,
9) Stowarzyszeniami i Fundacjami działającymi na terenie Gminy Wydminy,
10) Zespołem Interdyscyplinarnym w Wydminach,
11) Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku,
12) Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.
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1. Kreowanie

lokalnej

polityki

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

oraz

zapobiegania narkomanii, służącej zmniejszeniu aktualnych oraz zapobieganiu nowym
problemom dotyczącym uzależnieniom i podejmowaniem wczesnej inicjacji
związanej z piciem alkoholu wśród dzieci i młodzieży.
2. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz
stosowaniu

przemocy domowej poprzez realizowanie działań promocyjno –

informacyjnych wśród mieszkańców gminy na temat problemu uzależnień i przemocy
w rodzinie.
3. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych przy
współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej
i udzielających wsparcia osobom narażonym na wykluczenie społeczne.
4. Poprawę skuteczności działań osób udzielających pomocy i wsparcia w celu podjęcia
leczenia odwykowego i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz
monitorowanie występowania uzależnień i

przemocy w rodzinie, jej rozmiarów

i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
5. Sporządzanie diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza
danych dotyczących problemów uzależnienia i stosowania przemocy, które dotyczą
prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania
Narkomanii oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Współpraca i wspieranie placówek działających na terenie gminy jako „Ośrodki
Wsparcia Dziennego”.
7. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej o profilu socjoterapeutycznym w tym
finansowanie kosztów utrzymania, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do
prowadzenia zajęć, naprawa i drobne remonty oraz uzupełnienie brakującego sprzętu,
poczęstunek dla uczestników zajęć w świetlicy.

8. Prowadzenie „Ogniska Wychowawczego” dla dzieci i młodzieży poprzez uzupełnienie

zajęć świetlicy środowiskowej w zajęcia manualne i zajęcia dające szansę
indywidualnego rozwoju i integracji dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej
sytuacji.
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9. Organizacja lub częściowe dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego
połączonego z socjoterapią i profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz
całych rodzin dysfunkcyjnych.

10. Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży o tematyce
dotyczącej asertywności i odmawianiu palenia papierosów, picia alkoholu, brania
narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

11. Zwiększenie
nowoczesnych

skuteczności
strategii

i
i

dostępności
metod

rehabilitacji

rozwiązywania

i

terapii

problemów

w zakresie
alkoholowych

i narkomanii poprzez współpracę z punktami konsultacyjnymi osób uzależnionych
i współuzależnionych poprzez motywowanie do podjęcia leczenia i psychoedukacji
na temat problemów. alkoholowych, picia szkodliwego

i ryzykownego oraz

uzależnień od narkotyków.

12. Współpraca z placówkami służby zdrowia w których osoby uzależnione
i współuzależnione realizują odwykowe programy terapeutyczne.

13. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz związanych z uzależnieniami i stosowaniem przemocy
oraz szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji pełnomocnika, przewodniczącego
i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
członków zespołu interdyscyplinarnego.

14. Wsparcie działalności w formie edukacyjnej działań klubów Abstynenta, grupy
wsparcia AA.

15. Wzmacnianie środowiskowych działań i form wsparcia rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ze względu na
występujące zjawisko uzależnienia od alkoholu i stosowania przemocy;

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania
Narkomanii na 2016 rok

16. Kontrola punktów sprzedaży i rynku napojów alkoholowych w kontekście
przestrzegania zasad i warunków korzystania zgodnie z zapisami ustawy oraz:
1) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych, ograniczenia dostępności do alkoholu młodzieży poniżej 18 lat;
2) współpraca z Policją i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
w miejscach publicznych w zakresie naruszenia przepisów prawa związanych
z zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych, spożywaniem napojów
alkoholowych w miejscach publicznych, innych naruszeń przepisów dotyczących
zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w ustawie na
terenie Gminy Wydminy;
3) podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem w charakterze świadka
oraz oskarżyciela publicznego w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
17. Współpraca i wspomaganie działalności stowarzyszeń i fundacji, osób fizycznych,
instytucji na rzecz poprawy i zapobiegania szerzeniu się problemów alkoholowych
i narkomanii poprzez aplikowanie i pozyskiwanie środków na dofinansowanie w celu
zwiększenia dostępności wykonania zadań związanych z wspieraniem działań
terapeutycznych i profilaktycznych.
18. Dofinansowanie działań profilaktycznych na terenie szkół, a w szczególności
profesjonalnych programów profilaktycznych rekomendowanych przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opierających się na poszukiwaniu
czynników ryzyka oraz wzmacnianiu czynników chroniących, budujących odporność
i właściwe postawy wobec uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
19. Współpraca przy tworzeniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci

i

młodzież

oraz

osoby

dorosłe,

poprzez

udział

w

zajęciach:

sportowych,edukacyjnych, kulturalnych związanych z profilaktyką uzależnień
i zachowaniem zdrowego stylu życia;
20. Działania

na

rzecz

przeciwdziałania

nietrzeźwości

na

drodze

w

oparciu

o przeprowadzane ogólnopolskie kampanie społeczne i inne formy edukacji
publicznej;
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21. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz
stosowaniu

przemocy w szczególności

dla dzieci

i

młodzieży z

rodzin

dysfunkcyjnych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych przez osoby
działające i współpracujące w zakresie działań profilaktycznych.
22. Współfinansowanie imprez, festynów pokoleniowych promujących zdrowy styl życia
bez nałogów.
23. Wsparcie w zakresie dotyczącym dofinansowania szkoleń w zakresie zdobywania
wiedzy na temat pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych
oraz dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy udzielającym wsparcia
ofiarom przemocy i pomocy osobom stosującym przemoc oraz rozwijanie
umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych przez nauczycieli
i pedagogów i innych osób.
24. Wspieranie i współfinansowanie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i współpracę z Centrum Integracji Społecznej oraz motywowanie osób uzależnionych
i ich rodzin,które są niejednokrotnie zagrożone wykluczeniem społecznym na zasadzie
udzielania im fachowej pomocy w celu podjęcia przez nich działań zmierzających do
poprawy i zmiany obecnej sytuacji życiowej.
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ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW GKRPA

1. Za udział w posiedzeniu Komisji ustala się wynagrodzenie:
a) Przewodniczący GKRPA - 200,00 zł za jedno posiedzenie;
b)

2.

Członek GKRPA

- 170,00 zł za jedno posiedzenie.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia przewodniczącego, członka GKRPA jest lista
obecności na posiedzeniu z własnoręcznym podpisem członka, zatwierdzona przez
Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii.

3.

W przypadku nieobecności wynagrodzenie nie przysługuje.

4. W przypadku dwóch lub więcej posiedzeń w miesiącu przysługuje jednorazowe
wynagrodzenie.

