UCHWAŁA NR XVII/85/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz.
1286 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Programy określone w ust. 1 stanowią część
Problemów Społecznych na terenie Gminy Świeszyno.

Gminnej

Strategii

Rozwiązywania

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2016 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Stanisław Komar
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/85/15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 26 listopada 2015 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Rozdział 1.
WPROWADZENIE
Uzależnienie alkoholowe czy narkotykowe znajdują swoje odbicie nie tylko w życiu
jednostki, ale także w życiu społeczeństwa. Problemy, których przyczyną jest spożywanie
alkoholu lub zażywanie narkotyków mogą pojawić się w różnych dziedzinach. Można mówić
o negatywnych skutkach w aspekcie życia rodzinnego, zawodowego, publicznego.
Istotnym skutkiem uzależnienia, zwłaszcza nadużywania alkoholu, jest pogarszanie się
sytuacji ekonomicznej i społecznej rodziny uzależnionego. Nie bez znaczenia jest wpływ
alkoholizmu i narkomanii rodzica na rozwój dzieci, które żyją w atmosferze ciągłego
niepokoju, lęku i napięcia. Dorastanie w takiej atmosferze sprzyja objawianiu się
destruktywnych dla siebie i otoczenia zachowań. Badania ukazują, że co najmniej u 50%
chorych na nerwicę dzieci źródłem choroby jest alkoholizm jednego z rodziców. Szerzące się
zjawisko alkoholizmu, a także w ostatnim czasie narkomanii dotyka wielu mieszkańców
gminy i nie respektuje płci, wieku ani statusu intelektualnego.
Rozmiary i niszczycielskie działanie uzależnień dają się zaobserwować wśród klientów
pomocy społecznej. Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się
od wielu lat, niepokojącym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu
i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu. Problem nadużywania alkoholu przez
podopiecznych pomocy społecznej jest bardzo skomplikowany, ponieważ obok alkoholizmu
występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, bieda, problemy wychowawcze
i zdrowotne. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania
Narkomanii
zakłada
podejmowanie
kompleksowych
działań
ukierunkowanych na pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym służących
zmniejszeniu rozmiarów i dotkliwości problemów związanych z uzależnieniem alkoholowym i
narkotykowym, a także szeroko zakrojone i skierowane głównie do dzieci i młodzieży
działania profilaktyczne. Działania profilaktyczne skierowane do dzieci prowadzone są
przede wszystkim w miejscu ich zamieszkania poprzez zapewnienie profesjonalnej opieki i
pomocy psychologicznej w ramach funkcjonujących środowiskowych świetlic i placówek
opiekuńczo – wychowawczych. Inną podejmowaną formą profilaktyki są różnego rodzaju
jednorazowe bądź ciągłe działania profilaktyczne (spektakle profilaktyczne, dofinansowanie
kolonii i obozów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, szkolenia, warsztaty, akcje,
imprezy profilaktyczne). Obie formy mają na celu wskazywanie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, uzmysłowienie negatywnych skutków spożywania alkoholu i
zażywania narkotyków oraz korzyści płynących z wolnego od nałogów trybu życia.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą
w rodzinie m. in. poprzez:
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a) finansowanie punktów konsultacyjnych udzielających wsparcia w zakresie: motywowania do
leczenia i terapii, udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu, rozpoznawania zjawiska
przemocy domowej, inicjowania interwencji przy współpracy instytucji realizujących
systematyczną pomoc dla rodzin;
b) zakup materiałów edukacyjnych;
c) udzielanie wsparcia poprzez dostęp do leczenia i terapii w placówkach stacjonarnych i
ambulatoryjnych;
d) możliwość dofinansowania udokumentowanych kosztów terapii pogłębionej przez okres
jednego roku od ukończenia terapii w warunkach stacjonarnych;
e) dostęp do wsparcia w ramach grup samopomocowych;
f) możliwość doposażenia, dofinansowania placówek lecznictwa odwykowego.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, bądź zagrożonych
uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie m. in. poprzez:
a) dostęp do pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin, w których
występują problemy alkoholowe i narkomanii oraz doświadczających przemocy;
b) współpraca z innymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie organizowania opieki
psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej dla rodzin związanych z uzależnieniami i
przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży m. in. poprzez:
a) finansowanie wybranych usług i programów profilaktycznych;
b) finansowanie zajęć promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu oraz
motywujących do większej aktywności w życiu społecznym;
c) pomoc nauczycielom w doskonaleniu umiejętności wychowawczych i bogaceniu form oraz
metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
d) organizowanie i finansowanie zimowisk,półkolonii, kolonii letnich oraz zajęć pozalekcyjnych i
wypoczynku połączonego z elementami programów profilaktycznych;
e) tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu oraz
zakup sprzętu sportowego;
f) promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia ( np. imprezy sportowe, kulturalne,
festyny rodzinne);
g) finansowanie nagród w różnego rodzaju konkursach dotyczących problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy;
h) zakup broszur, plakatów, ulotek z hasłami profilaktycznymi;
i) finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w obszarze
profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
rozwiązywaniu problemów alkoholowych m. in. poprzez:

i

osób

fizycznych

służącej

a) współpracę i wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych;
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b) informowanie i propagowanie działalności stowarzyszeń i instytucji wyspecjalizowanych w
niesieniu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie.
5. Podejmowanie działań w związku z naruszaniem przepisów określających zasady
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz warunki zakazu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych:
a) występowanie z propozycjami podejmowania konkretnych działań zmierzających do
ograniczenia dostępności napojów alkoholowych, w tym także inicjowanie projektów uchwał
dotyczących ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5%.
Rozdział 3.
CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zapobieganie
występowaniu zjawiska narkomanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz ograniczanie
szkód spowodowanych jego występowaniem.
Celami strategicznymi są:
1. udoskonalenie modelu wspólnego oddziaływania pracowników socjalnych, terapeutów,
doradców na osoby dotknięte problemem narkomanii oraz ich rodziny;
2. tworzenie i dalsze doskonalenie form działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem
uzależnienia od narkotyków, w tym podejmowanie różnorodnych form pracy profilaktycznej z
dziećmi i młodzieżą;
3. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od narkotyków poprzez:
- wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek terapeutycznych,
- ułatwianie osobom uzależnionym dostępu do leczenia i rehabilitacji,
- koordynacja działań w zakresie pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin;
4. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnienia i osób
współuzależnionych;
5. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków, w szczególności skierowanej do dzieci
i młodzieży oraz ich rodziców poprzez:
- rozpowszechnianie i udział w profilaktycznych programach, kampaniach o zasięgu
regionalnym, ogólnopolskim,
- podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży na temat problemów
uzależnienia od narkotyków,
- promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia;
6. realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez:
- organizowanie lokalnych imprez, w tym o charakterze rekreacyjno – sportowym
i opiekuńczo – wychowawczym związanych z promowaniem wolnego od uzależnień stylu
życia, organizacja spektakli profilaktycznych, szkoleń, warsztatów prowadzonych przez
specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień,
- udział w ogólnopolskich, regionalnych programach i kampaniach dotyczących profilaktyki
uzależnień;
7. finansowanie i dofinansowywanie uczestnictwa
i kursach, dofinansowanie organizacji szkoleń;
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8. współpraca z Policją w zakresie działań profilaktycznych.
Rozdział 4.
REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
I. Główni realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie z siedzibą w Niedalinie:
- bieżący monitoring realizacji Programu;
- ścisła współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu i przedstawienie go Wójtowi
Gminy Świeszyno;
- bieżący nadzór merytoryczny nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na
realizację Programu;
- przygotowanie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
- inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- opiniowanie inicjatyw, programów profilaktycznych w ramach realizacji Programu;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu
reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia
odwykowego oraz działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
II. Realizatorzy wspomagający i współpracujący w zakresie wykonywania określonych zadań
zawartych w Programie:
1. Placówki oświatowe zlokalizowane na terenie gminy Świeszyno,
2. Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka - Biblioteka Publiczna w Świeszynie,
3. Zespół Interdyscyplinarny,
4. Policja i Straż Gminna,
5. organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy Świeszyno,
6. kościoły i instytucje wyznaniowe,
7. zakłady opieki zdrowotnej,
8. inne instytucje działające w dziedzinie uzależnień.
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Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują
miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane za udział w posiedzeniach komisji w wysokości
183,00 zł brutto miesięcznie na podstawie listy obecności.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Źródłem finansowania Programu są dochody z tytułu opłaty i zezwoleń wydawanych
przez Wójta Gminy Świeszyno na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki finansowe zostaną
zabezpieczone w budżecie na rok 2016.
2. Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016
roku. Stały monitoring realizacji zadań Programu prowadzony jest przez realizatora – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie z siedzibą w Niedalinie, który w terminie do 31
stycznia każdego roku sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Świeszyno sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok poprzedni.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Stanisław Komar
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