UCHWAŁA Nr XXIV/173/12
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 listopada 2012 r.
w
sprawie
przyjęcia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok
2013
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.41 ust.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 Dąbrowa
uchwala, co następuje :

§1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2013 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§2. Program stanowi część składową gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie
na tablicy ogłoszeń.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/173/12
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 29 listopada 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013 dla Gminy Dąbrowa.
I. Wstęp
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2013 dla Gminy Dąbrowa, zwany dalej „Programem" jest częścią Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Dąbrowie. Szczegółowe zadania Programu przewidziane do
realizacji w 2013 roku wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, póz.
473 z późn. zm.), Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2011-2015. Program jest adresowany do mieszkańców Gminy
Dąbrowa, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób
współuzależnionych, a także osób zajmujących się zawodowo problemami alkoholowymi.
Głównym zadaniem Programu jest stworzenie warunków służących zmniejszeniu szkód
społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także
zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych współuzależnionych
mieszkańców Gminy Dąbrowa.
II. Główny cel Programu
Podstawowym celem Programu jest przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz
związanych z tym problemów.
III. Cele szczegółowe
1. Zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy dotyczącej szkodliwości używania
alkoholu.
2. Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz
zapobiegania używaniu alkoholu.
3. Zmniejszanie rozmiaru szkód spowodowanych przez alkohol poprzez wspieranie osób
i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
4. Poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem.
5. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu.
6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
8. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży.
9. Zmniejszanie uciążliwości w życiu rodzinnym spowodowanych nadużywaniem
alkoholu.
10. Zapobieganie naruszeniom prawa w handlu napojami alkoholowymi (reklama,
sprzedaż nieletnim nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładzie pracy, nielegalna
produkcja i handel).

11. Tworzenie i wzbogacanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej,
niezbędnej do realizacji zadań wynikających z Programu.
12. Promowanie właściwych postaw społecznych w działaniach związanych
z zapobieganiem uzależnieniom od alkoholu.
13. Realizacja art. 24 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholowi.
IV. Zadania do realizacji w 2013 roku.
1. Zwiększenie dostępności do różnorodnych form pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych poprzez:
Zadanie

Realizacja

Prowadzenie Punktu konsultacyjnego

Cały rok 2013

Prowadzenie Świetlic

Cały rok 2013

2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
Zadanie

Realizacja

podejmowanie czynności zmierzających do
objęcia leczeniem osób uzależnionych od
alkoholu
edukację publiczną w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
współpracę z Komisariatem Policji, Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej,
Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. przemocy,

Cały rok 2013 – rozmowy motywujące do
podjęcia leczenia odwykowego

zwiększenie dostępności i podniesienie jakości
pomocy
dla
ofiar
przemocy
w rodzinie z problemem alkoholowym dorosłych i dzieci, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie
udział
członków
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w pracach zespole interdyscyplinarnym ds.
przemocy pod kątem problemów alkoholowych
w rodzinach, w których występuje przemoc,
finansowanie lub dofinansowywanie szkoleń i
kursów dla członków GKRPA
ponoszenie kosztów delegacji członków GKRPA
na
spotkania
grupy
roboczej
zespołu
interdyscyplinarnego ds. przemocy oraz szkoleń
współfinansowanie programów profilaktyki
przemocy w rodzinie

finansowanie materiałów edukacyjnych, ulotek,
informatorów, broszur, itp. - cały rok 2013
Cały rok 2013

Cały rok 2013
Imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz
rodziców z możliwością porozmawiania z
terapeutami oraz psychologiem
Cały rok 2013

Cały rok 2013
Cały rok 2013

Cały rok 2013
Program Profilaktyczny „Agresji mówimy Nie”
Konkurs „Bez złości mamy więcej życzliwości”
Spektakle teatralno - profilaktyczne
pomoc w podnoszeniu kompetencji służb Cały rok 2013
działających w zakresie przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinach
z
problemem
alkoholowym

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym
współorganizowanie
pozalekcyjnych
zajęć
sportowych,
dożywiania
dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych poprzez:
Zadanie

Realizacja

wspieranie działań w zakresie realizacji programów
profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
prowadzonych na terenie szkół i innych placówek
oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych

Cały rok 2013
Program profilaktyczny
Program edukacyjno – profilaktyczny pt.
„Bądź asertywny, masz prawo…”
Spektakle teatralno - profilaktyczne

wspieranie działań w zakresie realizacji programów
profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
prowadzonych na terenie szkół i innych placówek
oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych (w
tym m. in. świetlic),
podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców
wspieranie programów profilaktyczne interwencyjnych dla młodzieży używającej alkoholu
i z grupy wysokiego ryzyka ,
wspieranie działań świetlic dla dzieci i młodzieży z
grup ryzyka
zakup pomocy i sprzętu, niezbędnego do
prowadzenia zajęć w świetlicach
współorganizację wypoczynku połączonego z
realizacją programów profilaktycznych
prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie
gminy,
udział
w
kampaniach
o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (m.in.
zagrożenia wynikające z prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu),
podejmowanie
działań
edukacyjnych,
kontrolnych i interwencyjnych skierowanych
do sprzedawców napojów alkoholowych mających
na celu ograniczanie ich dostępności i przestrzeganie
zakazu sprzedawania i spożywania przez nieletnich
napojów alkoholowych,

Cały rok 2013
Program terapeutyczny „Szczęśliwi bez
dopalacze…”
Spektakle teatralno - profilaktyczne
Program
profilaktyczny
podstawy
komunikacji interpersonalnej, spektakle
teatralno – profilaktyczne
w tym: spektakli teatralnych, happeningów,
koncertów profilaktycznych, warsztatów
profilaktyki, zajęć rekreacyjnych, itp.),Cały
rok 2013
Cały rok 2013
Cały rok 2013
Lato 2013 – kolonia z programem
socjoterapeutycznym i profilaktycznym
Cały rok 2013 – kampania „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, „Narkotykom mówimy
Nie”, Trzeźwy Kierowca”

Kontrola Sklepów
Październik Listopad 2013

4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
Zadanie

Realizacja

finansowanie specjalistycznych szkoleń dla Cały rok 2013
realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
upowszechnianie materiałów edukacyjnych Cały rok 2013
Kampania Zachowaj
związanych z tematyką uzależnień

Trzeźwy
„Narkotyki to mnie nie kręci”
ponoszenie kosztów sądowych związanych z Cały rok 2013

kosztami postępowania nieprocesowymi oraz w

Umysł’

razie potrzeby powoływania biegłych
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego. Przeprowadzanie przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontroli placówek handlowych w zakresie
przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
a w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania odpowiednich działań
prawnych.
V. Realizatorzy Programu
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie.
2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny.
3. Placówki oświatowo - wychowawcze:
a) szkoły,
b) świetlice.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy.
6. Inne podmioty, którym zlecane są do realizacji zadania programu.
Spodziewane efekty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych to przede wszystkim uświadomienie społeczności lokalnej
o zdrowotnych i społecznych skutkach nadużywania alkoholu.
Dodatkowo chcemy, aby:
• Młodzi ludzie zaangażowali się w propagowanie zachowań abstynenckich.
• Wzrastała inicjatywa społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania
alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, jak również pomocy osobom uzależnionym.
• Wzrastała świadomości mieszkańców gminy na temat możliwości uzyskania szeroko
rozumianego wsparcia.
• Pogłębiała się wiedza o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie
z tym problemem.
• Zwiększyła się społeczna wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania
przemocy domowej.
VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Dąbrowa.
1.Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości 15%
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie, o którym mowa
w punkcie 1, przysługuje za wykonanie następujących prac: udział w posiedzeniu Komisji,
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzanie rozmów
motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, przeprowadzanie kontroli placówek
handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – za każdy dzień kontroli.
Podstawą do wypłacania wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest zrealizowanie konkretnego zadania związanego z pracą
w Komisji, na podstawie zawartej umowy zlecenia oraz potwierdzenie na liście obecności
udziału w posiedzeniach zespołów wymienionych

VII. Zasady finansowania Programu
Źródłem finansowania działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki uzyskane z opłat za zezwolenia
wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dział Rozdział Dane do budżetu
UWAGI- objaśnienia (nazwa zadania)
na rok 2013
1
2
3
4
851
116 500,00 Ochrona zdrowia
85154
116 500,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
320,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
14 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 170,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 520,00 Składki na ubezpieczenie społeczne
610,00 Składki na Fundusz pracy
58 000,00 Bezosobowy fundusz płac
10 190,00 Zakup materiałów i wyposażenia
3 500,00 Zakup środków żywności
5 000,00 Zakup energii
12 000,00 Zakup usług pozostałych
200,00 Zakup usług telefonii komórkowej
3 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadcz
400,00 Podróże krajowe służbowe
150,00 Różne opłaty i składki
600,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
640,00 Podatek od nieruchomości
600,00 Szkolenia pracowników

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

