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z dnia 13 listopada 2009 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 r.
Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań
społecznych, liczbę osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 800
tys., zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na około 4 miliony.
Zadaniem własnym każdej gminy jest realizacja działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzonych
w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych uchwalanych corocznie przez Radę Gminy.
Podstawowymi celami Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych, zmniejszeniu rozmiarów tych, które aktualnie
występują.
Program sporządzono w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mając na uwadze życie w trzeźwości za
warunek moralnego i materialnego dobra obywateli.
Gminny Program Profilaktyki obejmuje kilka obszarów realizacji. W roku 2010
realizowane będą następujące grupy zadań:

I. PROFILAKTYKA, INFORMACJA, EDUKACJA W ZAKRESIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZEMOCY DOMOWEJ

a) realizacja

spektakli profilaktycznych w placówkach oświatowych na

terenie gminy,
b) zakupienie pomocy dydaktycznych o tematyce uzależnień oraz pomocy
dla

placówek

oświatowych,

grup

zawodowych

zajmujących

się

problematyką uzależnień,
c) zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat uzależnień
i rozpropagowanie ich wśród mieszkańców Gminy, udział w Kampaniach
ogólnopolskich innych organizowanych przez różne instytucje realizujące
zadania związane z profilaktyka uzależnień,
d) szkolenie dla grup zawodowych dotyczących uzależnień, przemocy
domowej, realizacji programów profilaktycznych,
e) szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

II. POMOC TERAPEUTYCZNA DLA RODZIN Z PROBLEMAMI
ALKOHOLOWYMI ORAZ DLA DZIECI Z TYCH RODZIN

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
oraz z problemami alkoholowymi z elementami terapii i profilaktyki,
b) prowadzenie

Punktu

Konsultacyjnego

dla

osób

uzależnionych,

współuzależnionych, dotkniętych przemocą domową oraz innymi
problemami

mającymi

destrukcyjny

wpływ

na

ich

życie

oraz

funkcjonowanie rodzin,
c) utworzenie i wspieranie grup terapeutycznych skupiających osoby
uzależnione, współuzależnione,

d) zakup sprzętu i materiałów służących dzieciom i młodzieży do organizacji
wolnego czasu celem przeciwdziałania uzależnieniom,
e) pomoc w organizacji lokalnych imprez , których celem będzie integracja
rodzin i społeczności lokalnej,
f) dofinansowanie wyjazdów dorosłych, dzieci i młodzieży (wycieczki
szkolne, wyjazdy edukacyjno – wypoczynkowe, basen).

III. WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI INSTYTUCJAMI CELEM
POMOCY RODZINOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

a) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i terapii,
b) współpraca z policją, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień, ośrodkiem
pomocy społecznej, kuratorami zawodowymi i społecznymi, placówkami
oświatowymi, pedagogami szkolnymi,
c) kierowanie do biegłych osób uzależnionych celem uzyskania opinii o stopniu
uzależnienia,
d) występowanie z wnioskami do sądu dotyczącymi podjęcia leczenia przez
osoby uzależnione,
e) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

IV. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI,
DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ORAZ WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW
KOMISJI

a) organizacja spotkań Komisji w zależności od potrzeb,
b) udział w szkoleniach o tematyce uzależnień, przemocy domowej,
konferencjach i seminariach,
c) opiniowanie wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych,

d) zakup materiałów na obsługę działania komisji,
e) wynagrodzenie członków komisji :
– przewodniczący komisji 70 zł (brutto)
– członkowie komisji 50 zł. (brutto)
– wynagrodzenie płatne w dniu posiedzenia komisji
Środki na realizację wyżej wymienionych zadań będą pochodziły z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 r., będą one ujęte
w budżecie gminy do wysokości wpływów i ujęte w preliminarzu, który
opracuje Komisja.

