
UCHWAŁA NR V/24/15
                                  RADY GMINY RZECZENICA

    z dnia  29 stycznia 2015 roku

w  sprawie  uchwalenia  „Gminnego  Programu  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015"

Na podstawie  art.  41 ust.  2  ustawy z  dnia  26  października  1982 r.  o  wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356, 
z późn. zm.) 

Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  
2015 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  
w budynku Urzędu Gminy.

Uzasadnienie
Gminny  Program  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  będący
częścią  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  ma  na  celu  tworzenie  działań
profilaktycznych  i  naprawczych  zmierzających  do  zapobiegania  powstawania  nowych
problemów  związanych  z  alkoholizmem,  zmniejszenia  rozmiarów  tych,  które  aktualnie
występują  oraz  zwiększenia  zasobów  niezbędnych  do  radzenia  sobie  już  z  istniejącymi
problemami.
Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
określa  lokalną  strategię  w  zakresie  profilaktyki  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Program  przedstawia  zadania  własne  gminy  wynikające  z  art.  4a1  ustawy  z  dnia  
26  października  1982 r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.
Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje
się  przez  odpowiednie  kształtowanie  polityki  społecznej,  w  szczególności  tworzenie
warunków  sprzyjających  realizacji  potrzeb,  których  zaspakajanie  motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną,
ograniczanie  dostępności  do  alkoholu,  leczenie,  rehabilitację  i  reintegrację  osób
uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu 
i ich usuwania.



Załącznik do Uchwały Nr V/  /15
Rady Gminy Rzeczenica z dnia  29 stycznia  2015 r.

GMINNY PROGRAM DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

I. CELE PROGRAMU

1. Profilaktyka społeczna.
2. Pomoc osobom uzależnionym.
3. Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania nałogom i ich skutkom.
4. Kontrola rynku alkoholowego.

II. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

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

a) wspieranie placówek lecznictwa odwykowego,
b) opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia,
c)  dofinansowanie  programów  psychoterapii  uzależnienia  od  alkoholu  realizowanych  
w placówkach odwykowych (szczególnie świadczeń zdrowotnych w pogłębionym programie
terapii uzależnienia),
d) dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w trakcie obozów terapeutycznych,  programów
rehabilitacji  dla  osób  uzależnionych  po  zakończonych  programach  psychoterapii
uzależnienia,
e)  motywowanie  zarówno  do  podjęcia  leczenia  osób  uzależnionych,  jak  i  terapii  osób
współuzależnionych, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
f) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
g) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji  
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
h)  finansowanie  szkoleń  dla  osób  zaangażowanych  w  realizacji  zadań  wynikających  
z GPds.PiRPA,
i)  uruchomienie  punktu  konsultacyjnego  dla  osób:  uzależnionych  od  alkoholu,  
z uzależnieniami behawioralnymi i współuzależnionych członków ich rodzin (zatrudnienie
specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia)
j) wynagrodzenie miesięczne GKds.PiRPA:

 - przewodniczącego w kwocie 50 zł brutto;
 - członków w kwocie 40 zł brutto.

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



a) przyjmowanie zgłoszeń o nadużywaniu alkoholu,
b) przeprowadzanie rozmów z osobami w stosunku do których wpłynęło zgłoszenie 
i podejmowanie działań zobowiązujących do podjęcia leczenia odwykowego,
c) współpraca z poradniami, grupami wsparcia, klubami abstynenckimi itp.,
d) kierowanie na badania przeprowadzane przez biegłych, w celu wydania opinii oraz
przygotowanie  dokumentacji  związanej  z  postępowaniem  sądowym  i  złożenie
wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
e) współpraca GKds.PiRPA z policją i pracownikami socjalnymi,
f) dofinansowanie terapii dla osób współuzależnionych,
g) pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym oraz pomoc
psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
h)  dofinansowanie  obozów socjoterapeutycznych  dla  dzieci  z  rodzin z  problemem
alkoholowym,
i) wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty"
w policji, pomocy społecznej, a także wdrażanie tych procedur w GKds.PiRPA oraz
współpraca służb w tym zakresie,
j)  prowadzenie  poradnictwa  i  interwencji  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  
w rodzinie oraz wspieranie działań służących pomocy tym rodzinom,
k) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi  
z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  oraz  w  zakresie  prowadzenia  zajęć
socjoterapeutycznych,
1)  współpraca  z  przedstawicielami  wymiaru  sprawiedliwości  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kuratorami, prokuratorami i sędziami.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych,  w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych  zająć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych;

a) wspieranie:
-  działań profilaktycznych polegających na racjonalnych pozalekcyjnych ciekawych
możliwościach  spędzania  wolnego  czasu  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ferii
zimowych  i  wakacji,  realizacji  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  młodzieżowych
liderów  oraz  środowisk  zaangażowanych  w  promowanie  zdrowego  stylu  życia  
i abstynencji,
b) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży,
c)  finansowe  wspieranie  programów  opiekuńczo-wychowawczych  i  przedsięwzięć
profilaktycznych w gminnych placówkach oświatowych i kulturalnych,
d)  produkcja  lub  zakup  i  dystrybucja  wśród  różnych  adresatów  -  młodzieży,
sprzedawców,  pracowników  służby  zdrowia,  pracowników  pomocy  społecznej,
nauczycieli,  rodziców,  policji,  straży  gminnej,  kierowców,  klientów  punktów
konsultacyjnych  dla  rodzin  z  problemem  alkoholowym  i  ofiar  przemocy  itp.  
-  materiałów  edukacyjnych;  broszur,  plakatów,  gazet  i  ulotek  z  profilaktycznymi
treściami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki alkoholowej,
e)  szkolenia  wychowawców,  nauczycieli  i  instruktorów  sportowych  w  zakresie
oddziaływań  profilaktycznych  wobec  dzieci  i  młodzieży  oraz  podejmowania
interwencji w sytuacjach problemowych,

 



f)  dofinansowanie szkoleń,  kursów specjalistycznych  w zakresie  pracy profilaktycznej  
z  dziećmi,  młodzieżą  oraz rozwijanie  umiejętności  prowadzenia  zająć profilaktycznych
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
g)  podnoszenie  kompetencji  zawodowych  przedstawicieli  służb  społecznych
kontaktujących  się  z  osobami  nietrzeźwymi  w  celu  profesjonalnego  wykonywania
obowiązków służbowych - umiejętności nawiązania kontaktu z osobą nietrzeźwą,
h)  rozpowszechnianie  informacji  o  dostępnej  formie  pomocy  w  zakresie problemów
alkoholowych, 
i)  podawanie  do  publicznej  wiadomości  informacji  o  działaniach  podejmowanych  na
terenie  gminy  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  poprzez  strony
internetowe, rubryki informacyjne w lokalnej prasie itp., 
j) włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne i prowadzenie lokalnych kampanii
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

a) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi: finansowanie dodatkowych
programów  realizowanych  w  klubach/stowarzyszeniach,  dofinansowanie  kosztów
organizowanych  obozów terapeutycznych,  wspieranie  współpracy  klubów/stowarzyszeń
ze społecznościami lokalnymi, promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia,
b) współpraca i wspieranie ruchów trzeźwościowych i samopomocowych,
c) finansowe wsparcie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych /partnerów
GKds.PiRPA/ realizujących program GKds.PiRPA.

5. Podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów
określonych  w  art.  131  (reklama  i  promocja  napojów  alkoholowych)  i  15
(m.in.  zakaz  sprzedaży  napojów  alkoholowych  osobom  poniżej  18  roku
życia)  ustawy  oraz  występowanie  przed  sądem  w  charakterze  oskarżyciela
publicznego.

III. ZAMIERZONE EFEKTY

1. Wzrost  poziomu  wiedzy  wśród  społeczności  lokalnej  na  temat  przyczyn,
mechanizmów uzależnienia i możliwości przeciwdziałania.

2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Zmniejszenie stopnia zagrożenia patologią społeczną, jaką stanowi alkoholizm.
4. Podjęcie przez osoby uzależnione oferty poradnictwa, wsparcia i terapii.

IV. ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

Urząd  Gminy  w Rzeczenicy  -  Gminna  Komisja  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.



V. FINANSOWANIE PROGRAMU

 Zadania  ujęte  w  programie  finansowane  są  z  opłat  za  wydawanie  zezwoleń  na
sprzedaż napojów alkoholowych, jako wydzielony w dziale 851 Ochrona Zdrowia rozdział
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ogółem na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się w 2015 roku
ponieść wydatki w wysokości 37.391,00 zł (w tym 2.391,00 zł środki nie wykorzystane  
w roku 2014).


