Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 211/XXIII/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 9 grudnia 2008 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2009r.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
-------------------------Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z póź.zm./.
1. Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia
działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania
te ujęte zostały w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych „.
2. Gminny program realizowany jest przez komórkę organizacyjną Urzędu Gminy przy
współudziale osób fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i pozarządowych, w
tym Policji, Sądu, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, kulturą,
pomocą społeczną, sportem i rekreacją, oraz wychowaniem w trzeźwości.
3. Osoby, instytucje i organizacje pozarządowe wnosząc swoje doświadczenie i
inicjatywę w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych są integralną
częścią systemu pomocy utworzonego w Gminie Dębowiec.
4. Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych w Gminie
Dębowiec i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym.
Cele i Priorytety Programu.
--- ---------------------------------1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych .
2. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanych w szczególności do dzieci i
młodzieży.
3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i
metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży ,kreowanie
alternatywnych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież i promowanie zdrowego
stylu życia.
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
6. Zachęcanie lokalnych grup społecznych do wyrażania poglądów i aktywnego udziału
w przedsięwzięciach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
7. Popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu,
zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, jej skutkach , a także możliwości

uzyskania wsparcia dla osób już uzależnionych i ich rodzin.
Podstawowe Wskaźniki Efektywności Gminnego Programu :
---------------------------------------------------------------------------------1. Ilość podmiotów zaangażowanych w realizacje zadań programu.
2. Liczba osób uzależnionych od alkoholu, uczestniczących w programach
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
3. Liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizują nieletnich, uchylają się od pracy, albo systematycznie zakłócają
porządek publiczny, i zostały skierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
4. Liczba osób przeszkolonych do zadań w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
5. Ilość świadczeń zdrowotnych, oraz programów i innych usług finansowanych przez
samorząd.
6. Liczba placówek finansowanych przez samorząd świadczących pomoc.
Źródła Finansowania Programu
----------------------------------------W celu pozyskania środków na finansowanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierane są opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy.
ROZDZIAŁ II
ZADANIA PROGRAMU
-----------------------------------Główne kierunki działań prowadzone będą w oparciu o monitorowanie skali problemów
alkoholowych, diagnozowanie potrzeb, oraz prowadzenie wczesnej profilaktyki w szkole
i środowisku, a w szczególności :
1. zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej od alkoholu poprzez :
a/ dofinansowanie programów terapeutycznych w Poradniach Odwykowych
stanowiących uzupełnienie oferty podstawowej publicznych i niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Dębowiec,
b/ prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Dębowcu – miejsca pierwszego
kontaktu z osobą uzależnioną i współuzależnioną,
c/ motywowanie skierowanych we wnioskach do GKRPA w Dębowcu na leczenie
odwykowe, współpraca z biegłymi sądowymi w orzecznictwie uzależnienia od
alkoholu/ pokrycie kosztów wydania opinii biegłych wg zawartych umów/,
d/ kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które
odmówiły dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały/ koszty postępowania sądowego/,
e/ dofinansowanie świadczeń z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej realizowanych
przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku – Białej dla osób doprowadzonych z terenu Gminy
Dębowiec,

2.udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, a w szczególności przed przemocą poprzez :
a/ świadczenie pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym przy GKRPA w
Dębowcu,
b/ realizację programów opiekuńczo- wychowawczych w ramach funkcjonowania świetlic
środowiskowych w :
- Dębowcu,
- Ogrodzonej,
- Iskrzyczynie,
w których realizowane są następujące działania :
- edukacyjne , w tym odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce,
- wspierające rozwój osobisty psychiczny i fizyczny,
- zagospodarowujące czas wolny,
c/ podjęcie wspólnych działań służb i instytucji stosujących procedury „Niebieskiej Karty
– tj. Policji, GOPS, GKRPA, Sądu,
d/ Realizacja programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i ich rodziców p.n.
„JESTEM DLA CIEBIE” w świetlicach środowiskowych na terenie gminy przez Zespół
Gminnej Grupy Wsparcia, w skład której będą wchodzić : dwaj nauczyciele terapeuci i
oligofrenopedagog.
3.prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży:
a/ zagospodarowanie czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia, w ramach
organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych .
b/ realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
c/ organizacje szkoleń zwiększające kompetencje osób podejmujących działania w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych,
d/ zakup specjalistycznej literatury i materiałów edukacyjnych, w celu rozprowadzenia ich
wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
e/ artykuły w prasie lokalnej na temat problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy,

4.ograniczanie spożycia napojów alkoholowych i podejmowanie działań w związku z
naruszeniem przepisów Ustawy :
a/ wnioskowanie zmian aktów prawa miejscowego określających warunki lokalizacji, oraz
limitu ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
b/ prowadzenie kontroli przestrzegania zapisów ustawy przez podmioty sprzedające napoje

alkoholowe, szczególnie w zakresie przestrzegania obowiązku nie sprzedawania alkoholu
nietrzeźwym i nieletnim,
c/ systematyczne informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń o
zasadach obowiązujących przy sprzedaży napojów alkoholowych,
5.Realizacja programu edukacyjno- kulturalnego mającego na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, oraz reintegracji społeczno- zawodowej w
Centrum Kształcenia na Odległość z siedzibą w Środowiskowym Ośrodku Kultury w
Ogrodzonej.
6.Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i grup AA służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych :
- Grupa AA – „Weronika” w Dębowcu
7.Bieżąca obsługa gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych :
a/ wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
- za udział w posiedzeniu – 10% brutto najniższego wynagrodzenia / lista obecności/
b/ wynagrodzenie za posiedzenia Zespołów GKRPA : podstawa – protokół z posiedzenia
- Zespół prowadzący rozmowy interwencyjno- motywacyjne z osobami uzależnionymi od
Alkoholu – wysokości : 40zł za udział w posiedzeniu Zespołu
- Zespół kontrolujący punkty sprzedaży napojów alkoholowych, oraz organizacje
pozarządowe i placówki szkolne prowadzące pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży
w wysokości : 40zł – protokół z kontroli
b/ szkolenia członków Komisji,
c/ zakup materiałów i sprzętu do bieżącej pracy Komisji.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009r.-

LP

Wyszczególnienie zadań

1

Dofinansowanie programów
terapeutycznych w Poradniach
Odwykowych po podstawowym
programie leczenia
Prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego przy GKRPA
Motywowanie do podjęcia
leczenia- opinie biegłych
Kierowanie do Sądu wniosków o
leczenie przymusowe
Dofinansowanie programu
profilaktycznego Izby
Wytrzeźwień w Bielsku- Białej
Finansowanie świetlicy
środowiskowej w Dębowcu –
wynagrodz. + materiały
Finansowanie świetlicy
środowiskowej w Ogrodzonej
Centrum Kształcenia na Odległość
w Środowiskowym Ośrodku
Kultury w Ogrodzonej- wynagrodz
Finansowanie świetlicy
środowiskowej w Iskrzyczynie
Dofinansowanie zajęć sportowych
w szkołach na terenie gminy
Wdrażanie programów
profilaktycznych w szkołach

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Szkolenie osób realizujących
działania w zakresie problemów
alkoholowych
Grupa Wsparcia „JESTEM DLA
CIEBIE”
Zakup literatury edukacyjnej
Obsługa GKRPA – wynagrodz. +
szkolenia, materiały
Razem : 56500,-

56500zł

Do kogo
skierowane
Osoby uzależnione
i współuzaleznione

Czas
realizacji
Cały rok

Plan na
2009r
2000zł

osoby uzależnione i
współuzależnione
Osoby uzaleznione

Cały rok

3200zł

Cały rok

2500zł

Osoby uzależnione

Cały rok

400zł

Społeczność Gminy Cały rok

2500zł

Dzieci i młodzież

Cały rok

7000zł

Dzieci młodzież

Cały rok

6500zł

Dzieci i młodzież

Cały rok

9200zł

Dzieci i młodzież

Cały rok

6500zł

Dzieci i młodzież
dotacje
dzieci, młodzież,
nauczyciele,
rodzice
Społeczność gminy

Cały rok

5000zł

Cały rok
szkolny

1500zł

Cały rok

1700zł

Dzieci ,
młodzież,rodzice
Społeczność gminy

Cały rok

4000zł

Cały rok

500zł

Cały rok

4000zł

Członkowie
GKRPA

