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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2014 ROK
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodach na rok 2014 określa strategię w
zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania alkoholu i narkotyków
Stanowi spis zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 4a1 ustawy z dnia 26.10.1982r. ,
oraz zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działania w
ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które będą
realizowane w 2014 roku.
Celem tych działań jest integracja społeczna – poprzez leczenie, terapię i
rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc dla dzieci wychowujących się w
rodzinach z problemem alkoholowym.
Zadania zawarte w programie są w dużym stopniu kontynuacją dotychczas
realizowanych przedsięwzięć.

I. Diagnoza problemów alkoholowych.
Na dzień 31 grudnia 2013r. naszą gminę zamieszkiwało 3524 mieszkańców,
z tego 966 osób mieszkało w Brodach i 2558 w pozostałych wsiach gminy.
Gmina Brody obejmuje 19 miejscowości, w których funkcjonują 23 sklepy
posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 6 punktów
sprzedających napoje alkoholowe w gastronomii.
Na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 121 mieszkańców.
Gminna Komisja w ciągu 2013r. wezwała i przeprowadziła rozmowy interwencyjnomotywujące z 28 osobami nadużywającymi alkohol. W stosunku do 2 osób komisja
wystąpiła z wnioskiem do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz zleciła
wykonanie opinii psychologiczno – psychiatrycznej określającej stopień uzależnienia
dla 8 osób.
Komisja zaopiniowała ogółem 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego
14 dla sklepów 1 dla gastronomii oraz 11 zezwoleń jednorazowych.
Przeprowadzono 12 kontroli lokali sprzedających napoje alkoholowe.
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Z informacji Policji wynika, że w 2013r w związku z nadużywaniem alkoholu
zatrzymano 13 osób kierujących pojazdami. W ramach interwencji zatrzymano 5
osób do wytrzeźwienia.
Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół obejmujących: Szkołę
Podstawową i Gimnazjum, do których uczęszcza 316 uczniów , z tego 204 jest w
Szkole Podstawowej i 112 uczniów w Gimnazjum.
Działalność profilaktyczną prowadzą dwie świetlice opiekuńczo – wychowawcze w
Brodach i Bieczu, skupiające dzieci z rodzin patologicznych.
Rozwiązywanie problemów alkoholowych możliwe jest przy współdziałaniu
szeregu instytucji. W Gminie Brody tym problemem zajmuje się Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy pomocy Urzędu Gminy, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia, Szkół, Zespołu interdyscyplinarnego ds.
przemocy w rodzinie, Koła TPD, Posterunku Policji, klubów sportowych LZS oraz
dwóch świetlic .
Dużą pomocą służy utworzony w 2011r. Zespół interdyscyplinarny ds.
przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest opracowanie i koordynacja realizacji
planów pomocy dziecku i rodzinie służących powstrzymaniu przemocy.
Jednym z celów programu jest ograniczenie rozmiarów szkód związanych z
nadużywaniem alkoholu oraz profilaktyka związana z narkomanią.
II. Główne kierunki działania w 2014 r. skierowane będą na :
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków ,
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży uczestniczących w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
–
wychowawczych
i
socjoterapeutycznych.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie,
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
Ad. 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez:

-

prowadzenie rozmów i nakłanianie do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione,
motywowanie i zachęcanie osób uzależnionych – do terapii i rehabilitacji
kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe.
kierowanie i opłacenie kosztów za osoby zgłoszone na badania przez biegłych
specjalistów w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia ,
przygotowanie dokumentacji oraz kierowanie do sądu wniosków o poddanie
obowiązkowi leczenia odwykowego osób uzależnionych,
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-

-

wczesne wykrywanie problemu używania wśród młodzieży substancji
psychoaktywnych,
informowanie o grupach samopomocowych - na terenie innych gmin,
stały kontakt z osobami mającymi problem alkoholowy i inne uzależnienia
np. od: narkotyków, tytoniu, leków,
umożliwienie podejmowania szybkich działań i kontaktu z organizacjami i
osobami niosącymi pomoc (Niebieska linia, Policja, psychiatra, psycholog, radca
prawny).
umożliwienie osobom uzależnionym podejmowania regularnej terapii poprzez
udzielanie odpowiednich informacji oraz zwrotu kosztów za leki.

Ad. 2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży uczestniczących w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
wychowawczych
i
socjoterapeutycznych.

-

organizowanie i finansowanie wyjazdów dzieci na kolonie terapeutyczne, obozy,
organizowanie i finansowanie w okresie letnim dziecińców we wszystkich wsiach
na terenie gminy.
wspieranie działalności wolontariatu podczas zajęć i zabaw w okresie wypoczynku
dzieci,
finansowanie i organizowanie zajęć dzieciom w okresie ferii zimowych.
finansowanie spektakli teatralnych, pogadanek, warsztatów w Szkołach i
Przedszkolu,
kontynuacja- finansowania dzieciom i młodzieży udziału w ogólnopolskiej
kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł”
organizowanie imprezy profilaktycznej dla gimnazjalistów „ Marsz pieszy do
Marianki”
zakup i dystrybucja materiałów oświatowo – edukacyjnych dot. profilaktyki
alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
umożliwienie dostępności do placówek ambulatoryjnych, które nie są finansowane
przez NFZ - osób używających narkotyki.
kontynuowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych w Brodach i
Bieczu

Ad. 3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie poprzez :

-

pomoc członków komisji w Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
przeprowadzanie wstępnych rozmów i
diagnozowanie zjawisk przemocy
rodzinnej , prowadzenie wspólnie z Policją, OPS – „Niebieskich kart”.
zatrudnienie w punkcie konsultacyjnym lekarza psychiatry oraz psychologa
umożliwienie korzystania z porad prawnych w Urzędzie
współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej
diagnozy i krótkiej interwencji,
prowadzenie działalności edukacyjnej wśród rodziców służącej zmniejszaniu
zjawiska przemocy w rodzinie ( przekazywanie filmów, broszur, plakatów,
spotkania indywidualne, warsztaty dla rodziców)
zapewnienie zajęć edukacyjnych i wychowawczych we współpracy ze Szkołami,
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- zintegrowanie działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dzieciom i
rodzinie
(szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Policja, OPS)
- Interwencje w rodzinie – wspólnie z OPS umożliwienie konkretnej pomocy w
załatwianiu miejsca w domach samotnej matki, pogotowiach opiekuńczych.
Ad. 4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu
narkomanii.

-

-

koordynowanie działań komisji z instytucjami działającymi na rzecz i dla dobra
społeczeństwa (sądy, kuratorzy, Policja, szkoła, OPS, samorząd lokalny, służba
zdrowia, kościół, Centrum Pomocy Rodzinie)
współpraca i wspomaganie działań Policji w ich interwencjach przeciwko
przemocy domowej,
współpraca z Sądem, Kuratorami Sądowymi, Domem Samotnej Matki, w
sprawach kierowania na przymusowe leczenie,
organizowanie lokalnych kampanii związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości
kierowców.
inspirowanie do działań profilaktycznych szkoły, rodziny, społeczność lokalną,
dofinansowanie imprez o charakterze kulturalno-turystycznym propagującym
idee trzeźwości i zdrowy tryb życia w społeczności lokalnej.
przekazywanie dla szkół, ośrodków zdrowia, świetlic wiejskich materiałów
edukacyjnych dot. problemu alkoholowego i narkomanii,
udzielanie pomocy merytorycznej osobom fizycznym, instytucjom z zakresu
profilaktyki alkoholowej i narkomanii
udział w akcjach ogólnokrajowych dot. uzależnień od alkoholu, narkotyków

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

-

kontrole punktów sprzedaży alkoholu pod względem przestrzegania ustawy oraz
wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.
podejmowanie działań edukacyjnych wobec sprzedawców alkoholu poprzez
rozmowy i szkolenia
podejmowanie interwencji w przypadku łamania zakazu sprzedaży alkoholu dla
nieletnich
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie do organów
ścigania i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego

6. Zasady wynagradzania
służbowych członkom
alkoholowych.

i

nagradzania, oraz zwrot kosztów podróży
gminnej
komisji rozwiązywania problemów

1. Ustala się dla :
- przewodniczącego komisji za pracę i udział w każdym posiedzeniu komisji
wynagrodzenie w wysokości 130 zł. brutto.
- członków komisji za pracę i udział w każdym posiedzeniu komisji
wynagrodzenie w wysokości 106 zł. brutto.
- sekretarza komisji za pracę oraz udział w posiedzeniach komisji
wynagrodzenie w wysokości 600 zł. brutto miesięcznie.
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2. Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z
wykonywaniem funkcji członka komisji
według zasad
uregulowanych
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tyt. podróży służbowej na obszarze kraju.
( Dz. U. z 2002r nr 236 poz. 1990 z późn. zm.)

