UCHWAŁA Nr XV/118/07
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.41 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi
integralną część strategii i polityki społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów i kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały nr XV/118/07 Rady Gminy
Złotów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Zlotów na 2008 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY ZŁOTÓW NA ROK 2008.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych
jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. (z późniejszymi zmianami) - O wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Złotów skierowany jest do lokalnej społeczności i ma na celu określenie zadań i zamierzeń
w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także leczeniu osób
uzależnionych i łagodzeniu skutków nadużywania alkoholu.
Podstawowym celem programu jest położenie nacisku na prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień, zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz ochrona przed przemocą
w rodzinie. Ponadto celem programu jest także kształtowanie nowego stylu życia,
ograniczenie spożywania alkoholu, zwłaszcza przez młodzież oraz zmniejszenie już
istniejących negatywnych zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu, podejmowaniu
działań, które zapobiegają powstawaniu nowych zagrożeń.
Uzależnienie od alkoholu jest bowiem chorobą, którą można zdiagnozować na podstawie
występowania określonych objawów. Uzależnienie identyfikowane jest jako zespół
właściwości fizjologicznych, emocjonalnych i poznawczych, które pojawiają się w wyniku
wieloletniego używania alkoholu.
Intencją, która przyświecała w trakcie tworzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest pragmatyzm i użyteczność. Istotnym jest
bowiem, aby Program był skuteczny i prosty do realizacji.
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GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gminy.
W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, a także prowadzenie działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
a art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększenie dostępności terapii
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. Tylko dostępność
profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań
podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.
Dlatego też postawiono na :
1. kontynuację działalności „ Punktu konsultacyjnego „ gdzie osoby z problemem
alkoholowym i członkowie ich rodzin otrzymają fachową poradę i wsparcie,
2. organizowanie „ maratonów terapeutycznych” z udziałem psychologów
i terapeutów w zależności od potrzeb,
3. zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dla szkół,
4. współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych
i pomocą osobom uzależnionym /placówki odwykowe, kuratorzy sądowi, poradnie/

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie
całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych
i dzieci. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być
współuzależnienie. Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę
zdrowia psychosomatycznego korzystając z pomocy terapeutycznej i medycznej.
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Dlatego też stawiamy na:
1. kontynuację „ Punktu konsultacyjnego „, którego zadaniem jest udzielanie pomocy
i informacji osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy
w rodzinie,
2. prowadzenie interwencji domowych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach
przemocy w rodzinie,
3. podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
„Niebieska Karta”
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Obserwacje z zachowań młodych ludzi wskazują na potrzebę zintegrowanego podejścia do
profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie mają bowiem tendencję do
podejmowania różnorodnych zachowań ryzykownych dla zdrowia poprzez używanie różnych
substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, papierosy czy narkotyki. Wszystkie te
zachowania wiążą się z ryzykiem powstawania szkód zdrowotnych i są określane jako
zachowania problemowe wieku dorastania.
W związku z tym w profilaktyce tych zachowań rekomendowane jest:
1. realizacja programów profilaktyki w szkołach na terenie gminy oraz dyskusji
tematycznych,
2. przeprowadzenie w szkołach cyklu pogadanek dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
Pogadanki będą miały charakter informacyjno-edukacyjny dotyczący profilaktyki
i uzależnień od alkoholu i narkotyków. Prowadzone są one przez trenerów
uzależnień i terapeutów,
3. wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym
itp., które odbywają się bez udziału alkoholu i w szczególny sposób eksponujący ten
fakt. Dotyczy to przede wszystkim imprez organizowanych przez szkoły,
4. objęcie dożywianiem na zajęciach pozalekcyjnych dzieci z rodzin naznaczonych
problemem alkoholowym, które współpracują z komisją w celu rozwiązania problemu
uzależnienia członka rodziny,
5. finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka choroby alkoholowej
oraz obozów. Przedsięwzięcia te powinny zawierać program profesjonalnych
zajęć profilaktycznych,
6. zakup ulotek, broszur i innych materiałów o temacie uzależnień od alkoholu,
narkotyków i nikotyny.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. współpraca z powyższymi instytucjami w zakresie przepływu informacji do rodzin
o możliwościach leczenia i terapii w przychodniach odwykowych, klubach
abstynenckich, grupach AA,
2. współpraca z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, miedzy innymi
w zakresie udzielania rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy
prawnej,
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3. współpraca z miejscowymi lekarzami i policją w zakresie ochrony przed
przemocą w rodzinie.
5. Działania ograniczające dostęp do spożycia alkoholu.
1. podejmowanie kontroli przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w placówkach handlowych i gastronomicznych,
2. zobowiązanie kierowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych do
umieszczenia w widocznym miejscu informacji o numerze telefonu, gdzie można
zgłaszać skargi dotyczące nieprawidłowości związanych ze sprzedażą alkoholu,
3. informowanie właścicieli punktów sprzedaży alkoholu o ich obowiązkach
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Finansowanie zadań.
Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu przeznaczone są środki
pozyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mogą
pochodzić również z zasobów gminnych jako zadania własne.
Środki te przeznaczone są na :
1. finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie realizacji zadań określonych ustawą i programem,
2. wynagrodzenie terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym,
3. finansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych,
4. finansowanie i organizację kolonii,
5. finansowanie programów terapeutycznych,
6. diety członków komisji za udział w posiedzeniach.
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PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2008

Lp.
Przedmiot wydatków
1. Działalność komisji ogółem, w tym
- wynagrodzenie biegłych sądowych / opinie /
- diety członków komisji za udział w posiedzeniach
- choinka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- wynagrodzenie koordynatora
- zakup programów profilaktycznych
- organizacja gminnego turnieju wiedzy prewencyjnej
- wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym
- festyn profilaktyczny organizowany przez Gim. Święta
- festyn rodzinny organizowany przez szkołę w Zalesiu
- halowy turniej piłki nożnej
2. Działalność świetlic socjoterapeutycznych ogółem, w tym:
- dożywianie dzieci / 4x300x10m-cy/
- doposażenie w materiały do zajęć /4x50x10m-cy/
- wynagrodzenie wychowawców / 7x270x10m-cy/
- zakup czasopism, książek, płyt do prowadzenia zajęć
3. Organizacja kolonii
4. Inne zadania – zakup usług w Ośrodku Profilaktyki
i RPA w Pile dla osób nietrzeźwych z terenu gminy
5. Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
/ programy profilaktyczne, festyny szkolne, spotkania
i pogadanki z terapeutami i trenerami uzależnień /
RAZEM WYDATKI:

kwota ogółem
21.995,80:
2.800,00
3.152,80
1.600.00
5.343,00
3.000.00
2.100.00
2.400.00
800,00
500,00
300,00
35.504,20
12.000,00
2.000,00
18.900,00
2.604,20
22.000,00
2.500,00

3.000,00
85.000,00

