
UCHWAŁA Nr XII/88|2007
Radl Gminv w Starej Błotnicl'
z dnia 28 grudnia 2007 roku

l r '  sprawie uchrt 'a|enia gminnego programu prof i|akĘki i  rozwiąn'wania
prob|e mów alkoho|owvch oraz przeciwdziałania narkomani i  na 2008 rok.

Na podsta\\ ' ie art.  .ł| ust.  1. trst,  ]  i  ust.5 usta\\.\ z c lnia 26 paŹclz iernika l982 roku
tl rrtchorr'aniu lt trzezrr clści i przccirr działaniu alkclholiznlorr'i (|ednolit1 tckst
Dl, .I) '  z ](X)7 Nr 70. pt. l l ' .  173. z y l t\ź:: l .  1 'n1.) ()ra7 art ' l0 ust ' l .  ust.] i  ust.3 usta\\\ '  Z
dnia 29 l ipca ]()()5 r.  o przccirr dzia 'łaniu narkomani i  (Dz,.  U '  l '  ]005 r.  Nr I79 '  t loz '
1.ł[ l .5. z ptjzn. znl .  )

Rada Gnrinl ' r t 'Starej B|otnic1'  uchu'ala, co następuje:

sl.
L]clrrrala sic (inrinnr Program l)ro1llakt}'ki i Rozrt'iąz}.r'n ania Problerntlrr
AIkoholou]ch oraz Przec irł działania Narkonlani i  na 2008 rok r,r '  brznl ieniu
t lkreślonr m ir  załaczniku nr l  t lo uchirah.

(irninnr Prograni Proti laktvki
P r z cc i r r , . l z i l r l l n i r r  \ l r l ko lnan i  i
ProbIerrl ćlrr Spoleczn1 ch'

R '

i Rozlr'iazy * ania Problemou Alkoholou r ch oraz
s1irnolr'i integralną część Slratcgii Rclzrł'iazr'lł.ania

{i3.
Ztlbolr iązu.je s ic Wóita Gmin1 do złożenia l t  ternr inic do ' j  l  rnaja 2009 roku
sprlrroztlania z rcalizacji ()lriinncgo Programu Profilakt1.ki i Rozrr' iązr'.,l'atria
[)rob|cnrórr A]kolrolorrr'ch oraz Przecirvdziałania Narkclnranii rr 2008 roku.

s1
Wr'konanic Ltcllrt ałr pclu ierza się W(l.itorr, i Ciminr .

ss.
I lchrr'ała rr'choclzi rr żl'cic z dnienr podjęcia.

Przewodniczący
T,ady Gminy

uIixirn!ń,,,,^,



Załqcznik nr 1
do Uchwały Nr Xll/88/2007
Rady Gminy W starej Błotnicy
z dnia 28 grudnia 2007 roku

GMlNNY PRoGRAM PRoFILAKTYK| l RozWlĄzYWANlA
PRoBLEMoW ALKoHoLoWYcH I PRZEC|WDZIAŁAN!A

NARKOMANII NA 2OO8 ROK

Wprowadzenie:
Gminny Program Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów A|koho|owych,

zwany da|ej ,,Programem''' stanowi podstawę do praktycznej rea|izaĄi zadań
wynikających z ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzezwości i przeciwdziałaniu alkoho|izmowi (t.1. Dz' U' z 2007 r. Nr 70'
poz'437 ' z pożn. zm') oraz ustawy z dnia 29 |ipca 2005 r. o przeciwdziałanlu
narkomani i  (Dz '  U '  z  2005 r .  Nr  179,  poz '  ,1485 '  z  póżn'  zm')

Po|ski mode| rozwiązywania prob|emow aIkoho|owych i przeciwdzia' lania
narkomanii zakłada, iz większość kompetencji i zadań jest z|okalizowanych na
poziomie samorządu gminy. która na mocy ustawy o wychowaniu w trzezwości
i przeciwdziałaniu aIkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania
problemÓW alkoholowych, a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
kompetencji do przeciwdziałania narkomanii W społeczności IokaIne1.
To właśnie gmina ma przedsięwziąc Środki zaradcze oraz naprawcze
Skierowane do |oka|nej społeczności, aby zapobiegac i minima|izowac skutki
alkoholizmu i narkomanii. Po kilku latach funkcjonowania znowelizowanej
ustawy l rea|izowania ko|ejnych programów profi|aktyki nadszedł czas na
zmiany ku Iepszym rozwiązaniom. rozwiązaniom miejmy nadzieję bardziej
Skutecznym. W obecnej dobie nie zastanawiamy się juz, czy Warto pomagac,
osobom, rodzinom z problemem aIkoho|owym a szczegÓInie dzieciom z rodzin
dotkniętych chorobą aIkoholową, ale jak to robic szybciej' skuteczniej'
efektywniej. Pomagac to znaczy minimalizować skutki a|koholizmu'
narkomanii, nikotynizmu a|e pomagaĆ to przede wszystkim zapobiegac' czy|i
edukowac' uświadamiać, wskazywac aIternatywne sposoby spędzania
wo|nego czasu. radzenia sobie z sytuacją trudną' konf|iktową, jak skutecznie
bez uzywek rozładowaÓ napięcie i rodzącą się agresję. Pomagac to równiez
Wspierac młodych ludzi W kształtowaniu prawidłowych postaw
osobowościowych, aby nie było potrzebne ',podpieranie się' ' substancjami
uza|eŻnia)ącymi. Uczyc umiejętności mówienia,'nie' ' w sytuacjach, gdy młooy
człowiek jest poddany presji otoczenia.

Alkoho|izm, narkomania czy nikotynizm to choroby, ktora rozwijają się
|atami, n iepostrzezenie' Skutki uza|eznień nie ograniczają się jedynie do
ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego a|koho|ika, one
dotykają wszystkich osób, ktore żyJą, pracują czy przyjażnią s|ę
zUza|eŻn|onym'



Rea|izacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu
Profi|aktyki i Rozwiązywania Prob|emÓw A|koholowych.

ReaIizacją Programu zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania
Prob|emów A|koholowych powołana przez Wo1ta Gminy, współpracując w tym
zaKresre z:
1/ Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej
2/ Szkołami podstawowymi i gimnazjami
3/ Po|icją'
4/ Sądem - Wydział Rodzinny i Nie|etnich
5/ Pedagogiem szkolnym
6/ Kuratorami rodzinnymi
7/ KoŚciołem Kato|ickim
B/ SamodzieInym Publicznym Zakładem opieki Zdrowotnej'

Zadania Gminnego Programu Profi|aktyki i Rozwiązywania
Prob|emów A|koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

|. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej d|a osób
uza|eżnionych od alkoho|u i narkotyków.

Ce| działań.

. Zmniejszenie skutków degradacji psych ofizyczn e1 osób uza|eznionych.

Sposób rea|izacji:

- motywowanie osób naduzywających aIkohoI do pod1ęcia Ieczenia
odwykoweg o,
- wskazywanie form leczenia,
- udzielanie pomocy osobom uza|eznionym, po|egającej za załatwieniu
formalności związany ch z |eczeniem,
- pokrywanie kosztów związanych z |eczeniem osób uza|eznionych'
- pode]mowanie działań zmierzających do dobrowo|nego podjęcia |eczenia
osób uza|eżnionych od a|koho|u.

||. Udzie|anie rodzinom, w których występują prob|emy a|koho|owe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczegó|ności ochrony
przed przemocą w rodzinie.

Ce| działań:

- Zmniejszente i|ości i do|eg|iwości zaburzen zycia rodzinnego (przemocy
i  zan iedbań) na skutek a lkohol i zmu i  narkomani i '

)



Sposób reaIizacji:

- współpraca z Gmtnnym ośrodkiem Pomocy Społecznej, Po|icją,
pedagogiem szko|nym oraz nauczycie|ami szkół na terenie gminy. a takze
udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu,
- pode1mowanie czynności zmierza1ących do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uza|eznionej od a|koholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie |ecznictwa odwykowego.

|| |. Prowadzenie profi |aktycznej dziata|ności informacyj nej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów a|koho|owych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczegó|ności d|a dzieci i młodzieży.

CeI działania:

Zmniejszenie iIoŚci aIkoho|u wypijanego przez mltodziez'
Zmniejszenie nowych przypadkÓw uza|eŹnień '
ograniczenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanvch
naduzywaniem aIkoho|u i  narkotvków'

Sposób reaIizacji:

- prowadzenie na terenie szkół programów profi|aktycznych dla dzieci
i młodziezy od powiadaj ących sta ndardo m wy znaczony ch przez tech no|og ie
profi laktyczne' obejmujących :
1/ profi|aktykę pierwszorzędową - adresowaną do ogó'łu dzieci i młodzieŻy'
mającą na ce|u promocję zdrowego sty|u życia oraz opóznienie wieku
inicjacji alkoholowej czy narkotykowej, poprzez zakup spektakli
profi laktyczno - wychowawczych, których ceIem jest przeciwdziałanle
rozszerzan|U się aIkoholizmu, narkomanii, przemocy oraz innych zjawisk
patologicznych wśrÓd młodzieŻy, oraz promocja zdrowego trybu zycia'
2/ profi laktykę drugorzędową - adresowaną do grup podwyższonego
ryzyka, a więc do osób u ktorych występują |iczne |ub poważne prob|eńy
(osobiste' rodzinne' szkoIne) - w ramach świet|!c socjoterapeutycznych '- udział uczniów gimnazjow i szkÓł podstawowych w ogó|nopoIskiej
Kampanii,,Zachowaj trzezwy umysł''.
. wspieranie akcji dozywiania dzieci w szkołach' szczegó|nie dzieci
zagroŻonych na skutek aIkohoIizmu Iub innych pato|ogii występujących
w rodz in nych domach,
- pode1mowanie działan o charakterze edukacyjnym dorosłego
społeczeństwa na temat zagroŻen wynikających z uza|eŻnien od a|koho|u
i narkotyków powzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno -
edukacyjnych.



- organizowanie mu|timediaInych spotkań profi|aktycznych z udziałem
pedagoga' psychoIoga ukazujących wpływ aIkohoIu i narkotykÓw na
postawę i iycie człowieka'

|V. Wspomaganie działalności instytucji oraz osób flzycznych, służącej
rozwiązywaniu probIemów aIkoholowych.

Cel działań:

Tworzenle bazy materiaInej i organizacyjnej dIa realizacji programów
r ozwiązyw ani a p rob I e mów aI koho I owych i na rko ma ni i'

Sposób reaIizacji:

- zorganizowanie Gminnego Konkursu ,,Sztuka przeciw nałogom _ na bazie
działających ŚwietIic soc1oterapeutycznych'

- udzie|enie pomocy Zespołowi Szkół Gminnych w Starej B'łotnicy
w zorganizowaniu gminnej imprezy Sportowej, pod hasłem ,'Wybieramy
sport' ' oraz zapewnienie na ten ce| ŚrodkÓw finansowych,

- zapewnienie środkow finansowych w związku z organizowanym przez
Zespół Szkół Gminnych w Starym Gożdzie, gminnym turniejem szachowym
r warcabowym,

- pomoc w zorganizowaniu Gminnej olimpiady Spońowej d|a dzieci
k las  0-3,

. udzie|enie pomocy finansowej Zespołowi Szkół Gminnych w Starym
Goż.dzie w związku z organizowanym corocznie turniejem tenisa stołowego'
- zapewnienie środkÓw finansowych na zakup nagrÓd i organizację turnieju
piłki noznej, organizowanego corocznie przez Radę Gminy iWÓjta Gminy,

- zorganizowanie lmprezy Mikołajkowej dIa najmłodszych dzieci szkół
podstawowych,

- współudział W propagowaniu zdrowego sty|u zycia w organizowanym
przez SamodzieIny Pub|iczny Zakład opieki Zdrowotnej gminnym konkursie
d|a dzieci i młodziezy pt. 'Zyj zdrowo '

- doposażenie Gminnej Bib|ioteki Publicznej w l iteraturę fachową w zakresie
przeciwdzia'ła n ta a|koho|izmowi i narkomanii.

- f inansowanie materiałów niezbędnych do dziatania Świet|ic
socloterapeutycznych.



. f inansowanie biezących kosztÓw działaInoŚcj Gminnej Komisji
Rozwiązywania problemÓw aIkoho|owych związanych z obsługą biurową.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
okreś|onych w ań' 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości... oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskażycie|a pub|icznego'

Ce| działań:

Przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu rek|amy napojów
aIkoho|owych, ograniczenie sprzedazy osobom małoletnim, nietrzezwvm
i na kredyt lub pod zastaw.

Sposób reaIizacji:

- zorganIzowanIe szkoIenia dla sprzedawców r właścicieIi pIacówek
handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałan iu aIkoho|izmowi.

- prowadzenie okresowych kontroli p|acÓwek prowadzących sprzedaz
napojóW aIkoholowych'

Vl. organizowanie pomocy społecznej osobom uza|eżnionym i
rodzinom osób uza|eżnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym i integrowanie ze środowiskiem |oka|nym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej.

Sposób reaIizacji:

Zadanie realizowane będzie w porozumieniu z ośrodkiem Pomocv
Społecznej'

V|. Zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob|emów
A|koho|owych jest również opiniowanie wniosków o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów a|koho|owych w zakresie zgołności
|okaIizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Sprawy' organizacyjne i zasady wvnagradzania członków Komisji

Koordynacją reaIizacji zadań wynikających z Programu oraz prowadzeniem
dokumentacji związanej z pracą Komisji zajmują się dwaj członkowie Komisll
wyznaczeni przez Wójta Gminy'

Członkowie Komisji zobowiązani są do udzia'łu w szko|eniach i kursach
specja l istyczn ych W zakresie nowoczesnych metod przeciwdziałanla
al kohol izmowi i narkoman ii organizowany ch przez uprawnione pod miotv.



Za udział w posiedzeniu Komisji, potwierdzony podpisem na Iiścle
obecności, Wszyscy członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w kwocte,1 00 zł netto'
Koordynatorzy programu otrzymują dodatek za prowadzenie prac
koordynacyjnych związanych z rea|izaĄą programu W kwocie 62 zł netto'

Powyzsze wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji wykonującym inne
czynności na polecenie Przewodniczącego Komisji '

Członkom Komisji, którzy z tytułu wykonywania funkcji odbywają podróze
słuzbowe przys'ługuje zwrot kosztów de|egacji na zasadach okreś|onych d|a
pracownikÓW z tytułu podrÓzy służbowych na terenie kraju'

ZrÓdłem finansowania zadań niniejszego Programu są środki f inansowe
pochodzące z opłat za zezwo|enia na sprzedaz napojów aIkoholowych'
W przypadku nie wykorzystania w danym roku ka|endarzowym środkÓw
budzetowych przeznaczonych na rea|izację Programu przechodzą one do
rea|izaql Programu na rok następny.
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