Uchwa a 372/5/XLII/10
Rady Miejskiej w I owej
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przyj cia gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych dla gminy I owa na 2011 rok
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26
pa dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z pó n. zm. 2) uchwala si , co nast puje:
§ 1. Przyjmuje si gminny program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla
gminy I owa na 2011 rok wraz z preliminarzem wydatków.
§ 2. Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych stanowi :
1) ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze wo ci i
przeciwdzia aniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z pó n.
zm. 2);
2) Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na lata
2007 – 2011, przyj ty przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 18 grudnia 2006 r.;
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z
pó n. zm. 3).
§ 3. Diagnoza sytuacji dotycz ca problemów alkoholowych na terenie Gminy I owa:
1) charakterystyka Gminy I owa:
Gmin I owa zamieszkuje 7177 osób, w tym 1395 dzieci i m odzie y poni ej 18 roku ycia,
18 -latków – 93 osoby.
Ilo wydanych zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2010 wynosi:
a) 26 punktów w sklepach, w tym:
- zawieraj cych do 4,5 % alkoholu oraz piwo 10;
- zawieraj cych powy ej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyj tkiem piwa 7;
- zawieraj cych powy ej 18 % alkoholu 6 .
b) 10 punktów w gastronomii, w tym:
- zawieraj cych do 4,5 % alkoholu oraz piwo 2;
- zawieraj cych powy ej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyj tkiem piwa 1;
- zawieraj cych powy ej 18 % alkoholu 1.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.
1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr
127, poz. 857.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.
1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.

2) Stan problemów alkoholowych.
a) z danych od pedagogów szkolnych szkó na terenie Gminy I owa wynika, e nie
odnotowano przypadków osób nieletnich, które spo ywa y alkohol poza terenem szko y,
b) z danych Komisariatu Policji w I owej wynika, e odnotowano w roku 2010, 17 osób do
wytrze wienia, ale liczba nieletnich – 0,
c) 54 rodzinom z problemem alkoholowym, wspó uzale nionych oraz do wiadczaj cych
przemocy domowej udzielono pomocy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w
roku 2010,
d)
rodek Pomocy Spo ecznej udzieli pomocy materialnej rodzinom z problemem
alkoholowym w formie zasi ków okresowych, pomocy dora nej, do ywiania dzieci.
W roku 2010 OPS obj pomoc 52 rodzin z problemem alkoholowym;
3) Mapa problemów alkoholowych.
Do podstawowych obszarów, w których wyst puj
problemy
zalicza si :
rodowiska osób uzale nionych od alkoholu,
rodowiska osób pij cych w sposób szkodliwy,
- cz onków rodzin osób uzale nionych oraz pij cych w sposób szkodliwy,
- rodziny zagro one bezrobociem i wykluczeniem spo ecznym;

alkoholowe

4) Zasoby umo liwiaj ce prowadzenie dzia alno ci profilaktycznej i naprawczej:
- "Punkt Konsultacyjno-Informacyjny" dla osób uzale nionych, cz onków ich rodzin oraz
ofiar przemocy domowej (dy ury specjalistów: psycholog, pe nomocnik, terapeuta –
specjalista ds. uzale nie ,
- Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych powo ana przez
Burmistrza,
rodek Pomocy Spo ecznej w I owej,
- Policja,
- Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w I owej,
- Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej,
- Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej,
- Ko ció ,
wietlice rodowiskowe,
- Organizacje pozarz dowe,
- Zespó Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia ania Przemocy,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w aganiu; Punkt Interwencji Kryzysowej;
5) Promocja Gminnego programu rozwi zywania problemów alkoholowych.
a) wspó praca z placówkami i instytucjami zajmuj cymi si
profilaktyk
rozwi zywaniem problemów alkoholowych,
b) wspó praca z lokaln pras ,
c) wspó praca ze szko ami i ko cio em,
d) wspó praca z organizacjami pozarz dowymi dzia aj cymi na terenie gminy I owa;

i

§ 4. Cele programu:
Rada Miejska w I owej wiadoma zagro , jakie niesie spo ywanie napojów alkoholowych
i uwzgl dniaj c trze wo jako niezb dny warunek moralnego i materialnego dobra gminy
przyjmuje nast puj ce cele gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych:
a) tworzenie warunków sprzyjaj cych realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do
powstrzymania si od spo ywania alkoholu;
b) dzia alno wychowawcz i informacyjn ;
c) ograniczenie dost pno ci alkoholu;
d) leczenie i rehabilitacj uzale nionych od alkoholu;
e) zapobieganie negatywnym skutkom spo ywania alkoholu oraz ich usuwanie;

f) udzielanie pomocy rodzinom dotkni tym problemem alkoholowym:
materialnej
prawnej
psychologicznej
g) podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszaniem zakazów zawartych w ustawie z dnia
26 pa dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z pó n.zm.).
§ 5. Zadania programu:
1) zwi kszenie dost pno ci pomocy:
a) kierowanie na badania pozwalaj ce ustali istnienie uzale nienia od alkoholu i
wskazanie metod leczenia,
b) kierowanie do s dów wniosków o wszcz cie post powania w sprawach obowi zku
poddania si leczeniu odwykowemu,
c) kontynuacje dzia alno ci "Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego" dla osób
uzale nionych i ich rodzin,
d) zakup i dystrybucj materia ów informacyjno edukacyjnych dla klientów "Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego" oraz instytucji spo ecznych: OPS, policja, szko y,
e) wspó dzia anie z instytucjami zajmuj cymi si profilaktyk problemów alkoholowych i
pomoc osobom uzale nionym (placówki odwykowe, grupy samopomocowe, klub AA),
f) zapewnienie mo liwo ci uzyskania pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla
osób uzale nionych oraz ich rodzin;
2) udzielenie pomocy rodzinom, w których wyst puj problemy alkoholowe:
a) dy ury w Punkcie konsultacyjnym maj ce na celu udzielanie pomocy i informacji
osobom uzale nionym, cz onkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej,
b) prowadzenie interwencji domowych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach
przemocy w rodzinie,
c) udzielanie pomocy materialnej osobom uzale nionym i cz onkom ich rodzin przez
rodek Pomocy Spo ecznej po dok adnym rozeznaniu ich potrzeb i sporz dzeniu
wywiadu rodowiskowego,
d) podejmowanie dzia
w ramach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ("Niebieska
Karta", "Pomara czowa Linia"),
e) dzia anie grupy wsparcia dla osób wspó uzale nionych i ofiar przemocy domowej,
f) zaj cia dla dzieci w o rodkach integracji spo ecznych na wsiach oraz w wietlicy w
owej,
g) zapewnienia pomocy psychospo ecznej oraz prawnej dla ofiar przemocy w rodzinie;
3) dzia alno wychowawcza:
a) uwzgl dnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwo ci picia alkoholu,
b) przyst pienie do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trze wy Umys ",
c) rozwijanie dzia alno ci o rodków integracji spo ecznych na wsiach gminy I owa,
d) propagowanie pozytywnych wzorców zachowa przez wspieranie imprez i akcji
bezalkoholowych:
- festyny,
- przedstawienia teatralne o uzale nieniach,
- konkursy szkolne z zakresu profilaktyki uzale nie ,
e) zakup i rozpowszechnianie literatury fachowej na temat uzale nie ,
f) prowadzenie dzia alno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi zywania
problemów alkoholowych i przeciwdzia ania narkomanii, w szczególno ci dla dzieci i
odzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a tak e dzia
na
rzecz do ywiania dzieci uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czowychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) ograniczenie dost pno ci alkoholu:
a) kontrol placówek dystrybucji alkoholu prowadzi b
uprawnieni cz onkowie
Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Policja,
b) podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszeniem przepisów okre lonych w art. 131 i
15 ustawy (art. 41 ust. 1 pkt 6) oraz wyst powanie w charakterze oskar yciela
publicznego;
5) wspomaganie dzia alno ci instytucji, stowarzysze i osób fizycznych s
cych
rozwi zywaniu problemów alkoholowych
a) wspó dzia anie z Ko cio em,
b) wspieranie dzia alno ci kuratorów s dowych wykonuj cych nadzór nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu,
c) udzielanie pomocy grupom samopomocowym na terenie Gminy I owa,
d) udzielanie pomocy merytorycznej i materialnej organizacjom pozarz dowym w zakresie
realizacji zada profilaktycznych i propagowania alternatywnych do spo ywania
alkoholu form sp dzania czasu wolnego,
e) wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji spo ecznej.
§ 6. Realizacja zada :
1) realizacja zada prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych, uchwalanego przez rad gminy.
2) w celu realizacji programu Burmistrz I owej powo uje Pe nomocnika ds. Przeciwdzia ania
Uzale nieniom;
3) w celu prowadzenia dzia
zwi zanych z profilaktyka i rozwi zywania problemów
alkoholowych oraz integracji spo ecznej osób uzale nionych od alkoholu Burmistrz
powo uje Gminn Komisj Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.
4) przedmiotem dzia ania Komisji jest w szczególno ci:
a) inicjowanie dzia w zakresie:
- zwi kszania dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale nionych od alkoholu oraz cz onków ich rodzin,
- udzielania rodzinom, w których wyst puj problemy alkoholowe, pomocy
psychospo ecznej i prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc w rodzinie,
- prowadzenia profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej i edukacyjnej, w
szczególno ci dla dzieci i m odzie y,
- wspomagania dzia alno ci instytucji, stowarzysze i osób fizycznych oraz innych
rodowisk pomocy profesjonalnej i nieprofesjonalnej, s
cej rozwi zywaniu
problemów alkoholowych.
b) podejmowanie czynno ci zmierzaj cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzale nionej od alkoholu obowi zku poddania si leczeniu w zak adzie lecznictwa
odwykowego,
c) opiniowanie wniosków o przyznanie zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych w
miejscu lub poza miejscem sprzeda y w kwestii zgodno ci lokalizacji punktu sprzeda y,
d) inicjowanie dzia
w obszarze przeciwdzia ania narkomanii i przeciwdzia ania
przemocy w rodzinie,
e) opracowywanie rocznego preliminarza wydatków,
f) sporz dzanie rocznego sprawozdania z dzia alno ci komisji.
5) Cz onkowie komisji za udzia w pracach Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych otrzymuj wynagrodzenie bezosobowe w wysoko ci:
a) 900z brutto miesi cznie – przewodnicz cy komisji (zarazem Pe nomocnik Burmistrza
owej do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom) p atne na warunkach okre lonych w
umowie zlecenia,
b) 101,20 z brutto za ka dorazowy udzia w posiedzeniu komisji – pozostali cz onkowie
komisji, wyp acane na podstawie listy obecno ci z posiedzenia komisji.

§ 7. 1. Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. stanowi za cznik Nr 1 do niniejszej uchwa y.
2. Finansow podstaw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych stanowi dochody gminy z op at, o których mowa w art. 182 ustawy o
wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych mo e by
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb zwi zanych z zapobieganiem i
rozwi zywaniem problemów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej
Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych. W zale no ci od charakteru
zg aszanych zmian wymagane s tak e opinie lub uchwa y Rady Miejskiej w I owej.
§ 8. Priorytety dzia ania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych dla gminy I owa na 2011 rok okre la za cznik Nr 2 do niniejszej uchwa y.
§ 9. Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi I owej.
§ 10. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia 4 i obowi zuje od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicz cy Rady
Miros aw Wdowiak

4

Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa Nr 277/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2009 r.
w sprawie przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa na 2010 r.
oraz uchwa nr 311/5/XXXVII/10 rady Miejskiej w I owej z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniaj ca uchwa w sprawie
przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa na 2010 r.

Za cznik Nr 1
do uchwa y Rady Miejskiej w I owej
RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011R.
(rozdz.85154)
lp

tre

Plan 2011

1.

Sk adki na ubezpieczenia spo eczne

1 631,00

2.

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

31 086,00

pe nienie dyzuru przez psychologa i wiadczenie us ug specjalistycznych
dla uzale nionych i ich rodzin (200z /m-cznie)

2 000,00

opinie psychologiczne, oraz konsultacje dla uzale nionych (130z /osoby)

2 000,00
1 500,00

c

wynagrodzenie osób realizuj cych programy profilaktyczne dla dzieci i
odzie y w szko ach oraz przeprowadzaj cych kampanie przeciw
uzale nieniom

d

wynagrodzenie Przewodn. Komisji RPA (900z ) i cz onków Komisji
(102,20z )x3cz onków kom.

f

umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Konin Zag ski

3 600,00

g

umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Czerna

3 600,00

h

umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Borowe

3 600,00

i.

umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Czy ówek

3 600,00

3.

PODRÓ E S

4.

ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA

a
b
c

materia y biurowe do punktu konsultacyjnego
toner do drukarki
rodki czysto ci
wietlica BOROWE- 100 z
wietlica KONIN AG.- 100 z
wietlica CZERNA- 100 z
wietlica CZY ÓWEK- 100 z
wyposa enie wietlic (drobny sprzet)
wietlica BOROWE- 200 z
wietlica KONIN AG.- 200 z
wietlica CZERNA- 200 z
wietlica CZY ÓWEK- 200 z
artyku y szkolne
wietlica BOROWE-250 z
wietlica KONIN AG.- 250 z
wietlica CZERNA- 250 z
wietlica CZY ÓWEK- 250 z
gry planszowe, pi ki, art..plastyczne itd..
wietlica BOROWE- 100 z
wietlica KONIN AG.- 100 z
wietlica CZERNA-100 z
wietlica CZY ÓWEK- 100 z

a
b

d

e

f

BOWE KRAJOWE

14 786,00

500,00
7 000,00
300,00
200,00
400,00

800,00

1 000,00

400,00

g

materia y do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i doros ych

3 900,00

Zachowaj trze wy umys - 2.400 z
Maraton trze wo ci- 1.000 z
Mittyng AA- 500 z
6.

Zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze
kserograficznych

300,00

a

papier do ksero i drukarki

300,00

komisja RPA- 100 z
wietlica BOROWE- 50 z
wietlica KONIN AG.-50 z
wietlica CZERNA- 50 z
wietlica CZY ÓWEK- 50 z
7.

ZAKUP US UG POZOSTA YCH

1 000,00

a.

szkolenie osób zaanga owanych w gminny program w tym:cz onkowie
komisji; przewodnicz ca komisji, pedagodzy szkolni; sprzedawcy;
pracownicy OPS; wychowawcy wietlicy;

b.

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i m odzie y(teatry
profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczaj ce
uzaleznienia realizowane w szko ach na terenie gminy I owa)

1 500,00

c.

PROFIL- terapia uzale nie (dy ur instruktora terapii uzale nie 1 raz w
tygodniu 3h)

7 200,00

d.

indywidualne i grupowe sesje psychoterapii dla osób uzale nionych od
alkoholu i rodków psychoaktywnych (umowa z "PROFIL")-30z /osoba

e.

us ugi pocztowe

8.

Zakup us ug dost pu do sieci Internet

9.

Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

a

opinie psychiatryczne

rozmowy telefoniczne

b

2 000,00

1 100,00
1 100,00

OP ATA SADOWA

500,00
500,00

DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIA AJ CYCH W CELU
13. OSI GNI CIA ZYSKU

a

700,00

2 000,00

12. KOSZTY POST POWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO
a

0,00
60,00

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii
10. stacjonarnej
a

9 760,00

Utrzymanie biura Komisji RPA (o wietlenie, ogrzanie, remonty,
konserwacje)
Realizacja projektu Ro niemy i yjemy w trze wo ci”
prowadzenie wietlicy wsparcia dziennego dla dzieci wieku szkolnymwynagrodzenia koordynatora i opiekuna dzieci;(2 etaty)
-utrzymanie pomieszcze wietlicy (ogrzewanie, media, sprzatanie ,
konserwacja, naprawy, doposa enie, materia y szkolne)
utrzymanie Klubu Abstynenta i grup AA (czynsz za wynajem i media)
- organizacja wypoczynku dla dzieci ( zima , lato)

OGÓ EM

22 160,00

2 400,00
19 760,00
12 760,00
6 000,00
1 000,00
0,00

76 737,00

Za cznik Nr 2
do uchwa y Rady Miejskiej w I owej

Priorytet I
Zmniejszenie ilo ci alkoholu spo ywanego przez m odzie

Nr
1

2

3

Beneficjenci: dzieci, m odzie , sprzedawcy alkoholu, rodziny, spo eczno lokalna
Cel
Dzia anie
Realizatorzy
Wyszczególnienie
Nr
Wyszczególnienie
Eliminowanie mo liwo ci zakupu i1.1 Kontrola sprzedawców
Gminna Komisja RPA
1.2
Szkolenie
sprzedawców
Pe nomocnik ds. PU
spo ycia alkoholu przez osoby
niepe noletnie
programówPedagodzy szkolni
Eliminowanie mo liwo ci zakupu i2.1 Realizacja
profilaktycznych
w
szko achRealizatorzy programów
spo ycia alkoholu przez osoby
profilaktycznych
i
na
wietlicy
niepe noletnie,
wdra anie
Koordynatorzy O rodków
nowoczesnych
programów
Integracji Spo ecznej na
profilaktycznych i metod uczenia
wsiach
postaw i umiej tno ci s
cych
2.2
Kontrola
miejsc,
w
których
zdrowemu i trze wemu
yciu
organizowane s imprezy dla
(placówki szkolno-wychowawcze)
odzie y- dyskotek
Udzielanie profesjonalnej pomocy 3.1 Spotkanie z rodzicami w Realizatorzy programów
rodzicom dzieci, które spo ywaj
trakcie realizacji programów profilaktycznych
alkohol (udzia
rodziców
w
3.2 Dy ury psychologa
Psycholog
programach profilaktycznych)
3.3 Dy ury psychoterapeuty
Terapeuta

4 Interwencje profilaktyczne wobec 4.1
grup podwy szonego ryzyka
4.2
5 Edukacja rodziców i wychowawców5.1
w zakresie pomagania w utrzymaniu
abstynencji – promowanie zdrowego
stylu ycia

Dy ury psychologa

Psycholog

Dy ury psychoterapeuty
Terapeuta
Organizowanie
imprez, GCKiS, wietlica,
festynów,
zawodówplacówki o wiatowe.
promuj cych zdrowy styl rodki integracji
ycia
np.
Zawodyspo ecznej na wsiach
dkarskie,
Biesiada Koordynator kampanii –
Rodzinna,
kampania Pe nomocnik ds. PU
Zachowaj Trze wy Umys
6 Wspieranie
dzia
s
cych 6.1 Organizowanie
imprez, GCKiS,
wietlica,
rekreacji i zabawie m odzie y bez
festynów,
zawodówplacówki o wiatowe.
alkoholu (prowadzenie szkole ,
promuj cych zdrowy styl
kampanii, imprez trze wo ciowych i
ycia
np.
Zawody
wypoczynku maj cych na celu
dkarskie,
Biesiada
zmiany postaw wobec picia
Rodzinna,
kampania
alkoholu przez m odzie na terenie
Zachowaj Trze wy Umys
miasta i poza miastem w ramach
wypoczynku letniego i zimowego) 6.2 Organizowanie wypoczynku Organizacje po ytku pubdla
dzieci,
kolonii, licznego,
placówki
zimowisk i pó kolonii z uprawnione do organizacji
realizacj programu profil. wypoczynku
Wska
-

niki oceny osi gni cia celów Priorytetu I
liczba skontrolowanych sprzedawców napojów alkoholowych
liczba dzieci i m odzie y uczestnicz cych w programach profilaktycznych
liczba osób doros ych/rodziców uczestnicz cych w programach profilaktycznych
liczba osób doros ych/rodziców uczestnicz cych w programach edukacyjnych
ilo dzieci uczestnicz cych w imprezach rekreacyjnych

Priorytet II
Zmniejszenie rozmiarów uszkodze zdrowia spowodowanych nadu yciem alkoholu
Beneficjenci: spo eczno
Cel
Nr
Wyszczególnienie
Nr
1 Edukacja spo eczna na temat 1.1
sytuacji i czynników ryzyka
oraz sposobów zapobiegania
zagro eniom alkoholowym i
rozpoznawania
sygna ów
wskazuj cych na rozwijanie
si
procesu
uzale nienia
(literatura i broszury fachowe,
prasa)
2 Uczenie
osobistych 2.1
umiej tno ci
kontrolowania
rozmiarów i wzorów picia,
zwi kszenie
skuteczno ci
interwencji wobec zaburze
zachowania wynikaj cych z
nadmiernego
picia
(wzmo enie
kontroli
spo ecznej
i
prawnej,
szczególnie
za
powstrzymanie przemocy)
3 Zwi kszenie
skuteczno ci3.1
interwencji wobec zaburze
zachowania wynikaj cych z
nadmiernego
picia
(wzmo enie
kontroli
spo ecznej
i
prawnej,
szczególnie
za
powstrzymanie przemocy)

lokalna, uczniowie szkó na terenie gminy
Dzia anie
Realizatorzy
Wyszczególnienie
Zakup literatury fachowej – Pe nomocnik ds. PU,
ksi ek, broszur czasopisma OPS, Zespó
Interdyscyplinarny
„Niebieska Linia”,
poradników do u ytku
pedagogów szkolnych, MOPSu, Policji,

Realizacja
profilaktycznych w
na
wietlicach,
krótkich
form
profilaktycznych
radzenia sobie w
trudnych

spektakli Pedagodzy szkó
szko ach iGminna Komisja RPA
realizacja Pe nomocnik ds. PU,
–
zaj Koordynatorzy
ucz cych rodków integracji
sytuacjachspo ecznej na wsiach

Realizowanie procedury „
Niebieskich Kart”

OPS, Policja

Wska niki oceny osi gni cia celów Priorytetu II
-

ilo
ilo
ilo

„Niebieskich Kart” wype nionych przez policj
„Niebieskich Kart” wype nionych przez pracowników OPS-u
osób, które skorzysta y ze spektakli profilaktycznych

Priorytet III
Zmniejszenie ilo ci i dolegliwo ci alkoholowych zaburze
Beneficjenci: spo eczno
Cel
Wyszczególnienie
Nr
1 zwi kszanie
skuteczno ci1.1
interwencji
prawno
administracyjnych
wobec
przemocy i innych zaburze 1.2
funkcjonowania
rodziny,
powodowanych przez picie
alkoholu
poprzez:
poradnictwo
rodzinne,
tworzenie lokalnej sieci 1.3
przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie

Nr

2 Zwi kszanie dost pno ci i2.1
skuteczno ci
zorganizowanych
form
pomocy psychologicznej dla
dzieci
z
rodzin
alkoholowych
oraz
doros ych cz onków tych
rodzin
3 Wspieranie
dzia alno ci3.1
rodków
integracji
spo ecznej dzia aj cych na
wsi

ycia rodzinnego

spo eczna

Dzia anie
Realizatorzy
Wyszczególnienie
Kierowanie wniosków do Przewodnicz ca Komisji RPA
du Rejonowego o leczenie OPS
odwykowe
kierowanie wniosków do dy ur pe nomocnika,
Komisji RPA o podj cie dy ur specjalisty ds.
dzia
w celu eliminowania przeciwdzia ania przemocy w
szkodliwego picia alkoholu rodzinie
stworzenie
mo liwo ciPe nomocnik ds. PU, Zespó
pomocy
w
przypadkach Interdyscyplinarny
przemocy w rodzinie,
Psycholog , terapeuta
Dy ury psychologa,
psychoterapeuty – specjalisty
ds. uzale nie

Pe nomocnik
Szkolenie pracowników
rodków integracji
spo ecznej dzia aj cych na wsi

Wska niki oceny osi gni cia celów Priorytetu III
ilo wniosków skierowanych do s du przymusowe leczenie
ilo wniosków skierowanych do KRPA
ilo osób, które podj y leczenie
ilo osób zg aszaj cych si na dy ur pe nomocnika
ilo osób zg aszaj cych si na dy ur specjalisty od przeciwdzia ania przemocy
ilo osób korzystaj cych z zaj o rodków integracji spo ecznej

Priorytet IV
Zmniejszanie narusze prawa na rynku alkoholowym
Beneficjenci: dzieci, m odzie , sprzedawcy alkoholu, rodziny, spo eczno
Cel
Nr
Wyszczególnienie
Nr
1 Szczegó owa
ewidencja 1.1
wydawanych
zezwole
na
sprzeda napojów alkoholowych
oraz
nasilenie
efektywnej
kontroli punktów sprzeda y1.2
napojów alkoholowych
2 Cofanie zezwole w przypadku 2.1
naruszenia przepisów prawa
3 Prowadzenie
kampanii 3.1
edukacyjnej w ród sprzedawców
napojów
alkoholowych,
e
alkohol nie jest zwyk ym
produktem spo ywczym i jakie
skutki
powoduje
jego
nadu ywanie

lokalna

Dzia anie
Realizatorzy
Wyszczególnienie
Prowadzenie ewidencji zezwole Pracownik UM
na
sprzeda
napojów
alkoholowych
kontrole punktów sprzeda yGminna Komisja RPA
napojów alkoholowych
Zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawyGminna Komisja RPA,
o wychowaniu w trze wo ci ipracownik UM
przeciwdzia aniu alkoholizmowi
Szkolenie sprzedawców alko- Pe nomocnik ds. PU
holu oraz w cicieli sklepów
oraz
punktów
sprzeda y
alkoholu.

4 Szkolenie
sprzedawców
w 4.1 Szkolenie sprzedawców alko- Pe nomocnik ds. PU
zakresie zwi zku przyczynowo holu oraz w cicieli sklepów
skutkowego sprzeda y napojów
oraz
punktów
sprzeda y
alkoholowych
nieletnim
a
alkoholu.
przest pczo ci oraz w zakresie
obowi zuj cego ich prawa
Wska niki oceny osi gni cia celów Priorytetu IV
ilo
ilo
ilo
ilo

przeszkolonych sprzedawców z miasta
przeszkolonych sprzedawców z terenu wsi
zg oszonych przypadków narusze prawa w zakresie amania ustawy
cofni tych z powodu amania ustawy zezwole na sprzeda alkoholu

