UCHWAŁA Nr XXXVII/317/09
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2010.

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 późn. zm.) 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 późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
stanowi integralną część strategii integracji 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 XXXVII/317/09
Rady Gminy Złotów z dnia 27 listopada 2009 r.
W sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2010

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY ZŁOTÓW NA ROK 2010

Wyniki różnorodnych badań, a także obserwacje zachowań młodych ludzi jak również
rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia wskazują na potrzebę zintegrowanego
podejścia do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych – alkoholu, tytoniu,
narkotyków, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych itd. Wszystkie te
zachowania wiążą się z ryzykiem powstania szkód zdrowotnych i są określane jako
zachowania problemowe wieku dorastania jak i starszego. W związku z tym zalecane jest
łączenie różnorodnych działań podejmowanych wobec tej populacji. Warto jednak podkreślić,
że alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży,
a piwo najczęściej spożywanym napojem alkoholowym.
Problem ten jest znaczący zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak i całego kraju.
Obowiązek podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych należy do zadań gminy. Dlatego też opracowywany jest corocznie Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który reguluje
prowadzenie działań w zakresie profilaktyki na terenie gminy.
Program kierowany jest do mieszkańców naszej gminy, szczególnie zaś do osób
uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie oraz dzieci żyjących
w rodzinach z problemem alkoholowych.
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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,
a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w 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.

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania,
którą diagnozuje się w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Chorób, Urazów i Przyczyn
Zgonów. W procesie diagnozowania uczestniczą lekarze psychiatrzy, specjaliści
psychoterapii uzależnień i psychologowie z doświadczeniem klinicznym, do ostatecznego
postawienia rozpoznania uzależnienia od alkoholu uprawniony jest lekarz
Dostępność i wysoka jakość profesjonalnej terapii uzależnień warunkuje skuteczność
wszystkich działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich
rodzin.
Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii uzależnienia od alkoholu to 18-24
miesiące.
Zadaniem gminy jest motywowanie osób, które zostały skierowane na leczenie, do podjęcia
dobrowolnego leczenia, wskazanie placówki, która prowadzi leczenie oraz ułatwienie dojazdu
do takiej placówki a także podanie terminu przyjęcia na leczenie.
Ponieważ na terenie gminy nie znajduje się placówka lecznictwa odwykowego kontynuujemy
i wspieramy finansowo terapeutę uzależnień zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym na
terenie miasta, który udziela wsparcia nie tylko osobom po zakończonym leczeniu
odwykowym, współpracujemy także z Policją i kuratorami sądowymi.
II.

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

Nadużywanie alkoholu prze jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego
systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.
Istotną z punktu widzenia trwałości i jakości życia z problemem alkoholowym jest objęcie
pomocą terapeutyczną całej rodziny. Najważniejsze są jednak dzieci. Doświadczenia
wyniesione przez nich z życia w rodzinie z problemem alkoholowym mogą mieć negatywny
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wpływ na dalsze ich życie. Przeczucia takie utrudniają osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji,
a zwłaszcza nawiązywanie bliższych relacji z innymi ludźmi. Dzieci alkoholików w związku
z brakiem oparcia ze strony dorosłych żyją w poczuciu braku bezpieczeństwa emocjonalnego
i fizycznego, co powoduje określone zaburzenia emocjonalne i fizyczne. Dzieci rodziców
z problemem alkoholowym są słabsze fizycznie oraz często są ofiarami przemocy ze strony
najbliższych członków rodziny lub otoczenia. Zaburzenia życia rodzinnego wynikające
z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc bliskich.
Pomoc musi nadejść z zewnątrz.
Dlatego też będziemy stawiać na:
III.

utrzymanie i finansowanie świetlic socjoterapeutycznych wraz z dożywianiem;
wspieranie pracy interdyscyplinarnych zespołów do spraw pomocy dziecku i rodzinie
z problemem alkoholowym;
prowadzenie „niebieskiej karty” przez GOPS i Policję;
organizowanie kolonii i obozów letnich wypoczynkowych z programem
profilaktycznym;
finansowanie programów profilaktycznych organizowanych przez gminę, w szkołach.
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 programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

Planując w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych działania, których celem jest zmniejszenie spożycia alkoholu wśród dzieci
i młodzieży należy pamiętać, iż osiągnięcie celu stanie się o tyle możliwe, o ile nasze
działania będą prowadzone systematycznie i planowo przy wykorzystaniu różnych form
oddziaływań i skierowaniu działań na różne obszary. Musimy również pamiętać, iż wiele
z podejmowanych działań (np. programy profilaktyczne) odnosić się może nie tylko
do jednego zachowania problemowego. Ważne jest, aby pamiętać, że programy
profilaktyczne powinny być nie tylko prowadzone metodami aktywizującymi, ale także
powinny być interakcyjne.
Celem takich działań jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go
do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych. Przykładem tych działań są np. programy mające na celu
rozwijanie umiejętności wychowawczych na terenie naszej gminy jest to:
a) wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży na terenie
szkół,
b) organizowanie w środowiskach szkolnych imprez profilaktycznych promujących
„zdrowy styl życia bez używek”,
c) dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych,
d) zakup płyt i czasopism o problematyce uzależnień dla szkół i gimnazjów,
e) wspieranie lokalnych imprez rozrywkowych promujących zabawy bez alkoholu, które
organizowane są na wolnym powietrzu,
f) zakup materiałów edukacyjnych (ulotek) z przeznaczeniem dla osób prowadzących
sprzedaż alkoholu.
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Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

IV.

Przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród
wielu organizacji pozarządowych partnerem ważnym dla gminy są stowarzyszenia i kluby
abstynenckie. Zakres współpracy zależy od potrzeb i uwarunkowań. Stowarzyszenia
abstynenckie podejmują działania, które nakierowane są na motywowanie do leczenia
odwykowego, a także nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi. Mogą również
organizować różnego rodzaju oddziaływania rehabilitacyjne po zakończonym leczeniu,
kierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin. Mogą to być np. warsztaty
komunikacji małżeńskiej, treningi asertywności, treningi radzenia sobie ze stresem, złością,
grupy wsparcia dla osób uzależnionych itp. Niestety na terenie naszej gminy jak i w mieście
Złotowie stowarzyszeń takich brak. Istnieje natomiast klub abstynencki i AA, z którego
korzystają osoby uzależnione i współuzależnione z terenu gminy. Dostęp jest tym łatwiejszy,
że przyjmuje tam terapeuta związany z gminą umową zlecenia. Ponadto współpracujemy z:
- Oddziałem Terapii Uzależnień w Piecewie,
- Policją w Złotowie,
- GOPS w Złotowie.
Żadna współpraca nie wiąże się z jakimkolwiek finansowaniem. Finansowana jest natomiast
Izba Wytrzeźwień w Pile za realizowany program profilaktyczny kierowany do osób tam
zatrzymanych.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego

V.

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym gmina
może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny,
czyli występować z aktem oskarżenia bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora.
Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na podstawie przepisów o postępowaniu
karnym. Aby uniknąć tego rodzaju zdarzeń GKRPA:
-

-

przeprowadza kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz
sprawdza czy w punkcie znajdują się informacje dot. szkodliwości spożywania
alkoholu oraz zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,
dokonuje szkoleń osób prowadzących punkty sprzedaży alkoholu,
informuje właścicieli i dzierżawców placówek handlowych i gastronomicznych o ich
obowiązkach, które wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

Na zadania określone w 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 2010
KWOTA OGÓŁEM

L.p.

PRZEDMIOT WYDATKÓW
1.

Zakup programów profilaktycznych

4 000,00

2.

Wynagrodzenie biegłych sądowych (opinie 7 x 360)

2 520,00

3.

Diety członków komisji (4 x 131,70 x 6)

3160,80

4.

Choinka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

1 600,00

5.

Wynagrodzenie koordynatora programu

5 647,00

6.

Turniej Sportowy „Przeciwdziałanie nałogom i
propagowanie zdrowego stylu życia” SP w Świętej
Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt i Turniej Piłki Nożnej
„Jak żyć bez uzależnień” Publiczne Gimnazjum w Świętej
Profilaktyczny Festyn Rodzinny SP w Zalesiu

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

700,00
500,00
400,00

Gimnazjada „Zdrowy styl życia” Publiczne Gimnazjum w
Radawnicy
„Festyn profilaktyczny” Gimnazjum w Świętej

500,00

Program Edukacyjny „Wędrując ku dorosłości” SP w
Kleszczynie
Festyn Trzeźwości organizowany przez Klub Abstynentów
„Ostoja”
Wynagrodzenie terapeuty uzależnień

300,00

900,00

400,00
3 600,00
16 200,00

15.

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicy
socjoterapeutycznej (6 x 10 m-cy x 270,00 zł)
Dożywianie dzieci w świetlicach (4 x 10 m-cy x 300 zł)

16.

Doposażenie świetlicy w materiały (4 x 10 m-cy x 50 zł)

2 000,00

17.

Organizacja kolonii i obozów letnich

18.

1 800,00

19.

Zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i RPA w Pile dla osób
nietrzeźwych z terenu gminy
Zakup miesięcznika „Zagrożenie”

20.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

4 000,00

21.

Gminny Turniej Wiedzy Prewencyjnej

1 800,00

22.

Opłaty za wnioski i odpisy sądowe osób uzależnionych

14.

OGÓŁEM

12 000,00

22 000,00

720,00

477,20

85 225,00

