UCHWAŁA Nr XXVII/215/08
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2009 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/215/08
Rady Gminy Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów
na rok 2009.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY ZŁOTÓW NA ROK 2009

Problem uzależnienia od alkoholu – mimo podejmowanych od wielu lat działań
mających na celu zwiększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków
psychoaktywnych – stale utrzymuje tendencje.
Problem ten jest znaczący zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak i całego kraju.
Uzależnienie od alkoholu jest postępującą i śmiertelną chorobą bio – psycho - społeczną.
Niezależnie od skali a także jakości podejmowanych działań, problem alkoholowy był,
jest i będzie problemem negatywnych zjawisk zachodzących w różnych obszarach życia
społecznego, ekonomicznego, ale przede wszystkim będzie zawsze wielką tragedią zarówno
każdej osoby uzależnionej, jak i jej współuzależnionej rodziny.
Piętno, jakie problem ten wywiera na dzieciach i ich dalszym życiu, jest bardzo silny
i niejednokrotnie pozostawia w ich świadomości trwały ślad.
Obowiązek podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Zadaniem gmin jest podejmowanie takich przedsięwzięć, które będą przestrzegać przed
zgubnymi skutkami nadużywania alkoholu oraz przyczynią się do ich minimalizacji.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reguluje
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
na terenie gminy.
Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu,
zmniejszanie ich rozmiaru i bieżące rozwiązywanie problemów alkoholowych,
w szczególności poprzez ograniczenie szkód społecznych i ekonomicznych związanych
z nadużywaniem alkoholu oraz ochronę rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przed
marginalizacją.
Program skierowany jest do mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem osób
uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy oraz dzieci żyjących w rodzinach
z problemem alkoholowym.
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KIERUNKI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
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, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych zajęciach świetlic socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie 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.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.

Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek
innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich
rodzin. Na terenie gminy powinno oznaczać to zespół działań, których głównym celem będzie
ułatwienie danej osobie rozpoczęcia procesu terapeutycznego.
Ważne jest, aby gmina umożliwiła w sposób maksymalny uczestnictwo swojego mieszkańca
w procesie leczenia, poprzez wskazanie miejsca leczenia, terminu przyjęcia na leczenie
oraz ułatwienie dojazdu do tego rodzaju placówki.
Celami stawianymi pacjentom a terapii uzależnienia są:
- utrzymanie abstynencji od alkoholu,
- poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,
- nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych
i rozwój osobisty.
Dlatego też, wzorem lat ubiegłych będziemy kontynuować i wspierać finansowo terapeutę
uzależnień zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się na terenie miasta
Złotowa. Współpracować będziemy także z Policją i Kuratorem Sądowym.

II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

Udzielanie pomocy o charakterze psychospołecznym i prawnym rodzinom, w których
występuje problem alkoholowy to przede wszystkim zapewnienie pomocy profesjonalnej
dla osób współuzależnionych oraz dla dzieci wychowujących się w tychże rodzinach.
W przypadku dzieci bardzo często konieczna jest pomoc o charakterze socjoterapeutycznym.
Jednocześnie zakres działań w tym zakresie obejmuje szereg działań. Najczęściej
wychowywanie się w rodzinie, w której jeden lub oboje rodziców jest uzależnionych
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od alkoholu, skutkuje dramatycznymi konsekwencjami dla rozwoju psychicznego
i fizycznego dzieci.
Dzieci z problemem żyją w stanie chronicznego napięcia i stresu, co związane jest
z niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb przez rodziców. W związku z brakiem
oparcia ze strony dorosłych, dzieci żyją w poczuciu braku bezpieczeństwa emocjonalnego
i fizycznego.
Dlatego też stawiamy na:
- działalność świetlic socjoterapeutycznych wraz z dożywaniem dzieci,
- prowadzenie interwencji domowych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach
przemocy w rodzinie,
- prowadzenie „Niebieskiej Karty” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
i Policję,
- organizację kolonii i obozów letnich z programem profilaktycznym.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

Współczesna profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w dużej mierze
opiera się na wynikach badań, w których poszukuje się tak zwanych czynników ryzyka.
Są one definiowane jako te cechy jednostki i jej środowiska, które wiążą się z większym
prawdopodobieństwem wystąpienia zaburzeń i problemów oraz dłuższym czasem ich trwania
i nasilenia. Ograniczenie wpływu takich czynników zmniejsza ryzyko picia alkoholu,
używania narkotyków i podejmowania innych zachowań zagrażających zdrowiu przez
nastolatków.
Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej pośrednio
i bezpośrednio do dzieci i młodzieży na terenie gminy to przede wszystkim:
1. prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Programy te winny być metodami aktywującymi młodzież i dzieci do udziału w nich
/ dyskusje, uczenie się kontaktu z innymi, porozumiewanie się/,
2. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym – to jest między innymi
przygotowanie dziecka do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
3. wspieranie rodziców w trudnościach wychowawczych poprzez konsultacje
specjalistów i telefonu zaufania „Pomarańczowej Linii” – telefonu pomagającego
rodzicom dzieci, które piją lub upijają się,
4. organizowanie przez szkoły imprez profilaktycznych dla młodzieży. Należy zwracać
uwagę na to, aby nie tworzyły one skojarzeń z promocją alkoholu.
5. wspieranie lokalnych imprez rozrywkowych promujących zdrowy tryb życia i zabaw
bez alkoholu, organizowanych na wolnym powietrzu,
6. dożywianie dzieci ze środowisk patologicznych biorących udział w zajęciach
świetlic socjoterapeutycznych po zajęciach lekcyjnych,
7. organizowanie i finansowanie kolonii i obozów z programem profilaktycznym dla
dzieci z grup ryzyka,
8. zakup czasopism o problematyce uzależnień dla szkół i gimnazjów.
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IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wspieranie instytucji i organizacji to współpraca miedzy innymi z ruchem abstynenckim
a także z innymi podmiotami merytorycznie powiązanymi z prowadzeniem działań wobec
problemów alkoholowych (zarówno instytucje czy organizacje państwowe, pozarządowe,
samorządowe i kościelne).
Wspieranie oznacza zarówno podnoszenie kompetencji merytorycznych w tych instytucjach
poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń oraz przekazywanie literatury i materiałów
edukacyjnych, ale może również oznaczać wsparcie o charakterze finansowym.
Komisja współpracuje z:
1.
2.
3.
4.

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Oddziałem Terapii Uzależnień w Piecewie,
Punktem konsultacyjnym przy Klubie AA w Złotowie,
Policją.

Finansowana jest jedynie działalność terapeuty uzależnień zatrudnionego na umowę zlecenie
w Punkcie Konsultacyjnym a także Izba Wytrzeźwień w Pile za realizowany tam program
profilaktyczny skierowany do osób zatrzymanych w Izbie.

V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
W charakterze oskarżyciela publicznego.

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może
podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny.
Aby uniknąć tego rodzaju incydentów prowadzone są działania ograniczające dostęp
do alkoholu poprzez:
1. kontrole punktów prowadzących sprzedaż alkoholu,
2. informowanie właścicieli placówek o ich obowiązkach wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3. zobowiązanie kierowników placówek handlowych i gastronomicznych
do umieszczenia w nich informacji o szkodliwości picia alkoholu.

Na finansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie przeznaczone są środki
uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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PRELIMINARZ WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAWARTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2009
Lp.

Przedmiot wydatków

Kwota ogółem

1.

Zakup programów profilaktycznych

3779,20

2.

Wynagrodzenie biegłych sądowych (opinie)

2960,00

3.

Diety członków komisji (4x127,60x8)

3572,80

4.

Choinka dla dzieci z grup ryzyka (80 x 20)

1600,00

5.

Wynagrodzenie koordynatora programu

5647,00

6.

Program profilaktyczny” Trzymaj formę - pokaż na co
Cię stać” organizowany przez Gimnazjum Święta

350,00

7.

Program „Jak żyć bez uzależnień” – Gimnazjum Święta

400,00

8.

Turniej „Mikołajkowy” w warcabach – SP w Górznej

300,00

9.

„Festyn profilaktyczny” – Gimnazjum Święta

800,00

10.

Rodzinny festyn profilaktyczny- SP w Zalesiu

350,00

11.

Festyn trzeźwości

400,00

12.

Gminny turniej wiedzy prewencyjnej

1896,00

13.

Wynagrodzenie terapeuty uzależnień

3600,00

14.

Wynagrodzenie osób prowadzących świetlice socjoterap.

16200,00

15.

Dożywianie dzieci (4x300x10)

12000,00

16.

Doposażenie w materiały (4x50x10)

2000,00

17.

Zakup miesięcznika „Zagrożenie”

720,00

18.

Organizacja kolonii i obozów

19.

Zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i RPA w Pile dla
osób nietrzeźwych z terenu gminy

1700,00

20.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

3000,00

RAZEM

84275

23000,00

