UCHWAŁA NR XXVIII/248/2017
RADY GMINY ŚWIĄTKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zapobiegania Narkomanii w Gminie Świątki w 2018 roku.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 487), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 783 z późniejszymi
zmianami) oraz art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Świątki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się:
1. ,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii
w Gminie Swiątki w 2018 roku” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. "Harmonogram wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świątki na 2018 rok" stanowiący załączniki nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.
§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Świątki
Tomasz Szewczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/248/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 28.12.2017 r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świątki
na 2018 rok

Świątki, dn. 28 grudnia 2017 r.
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WPROWADZENIE
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Świątki na 2018 rok, zwany dalej Programem określa gminną strategię w zakresie
profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu
i narkotyków. Stanowi on dokument wyznaczającym cele i sposoby rozwiązywania problemów uzależnień oraz
związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych jak i społecznych na terenie gminy Świątki.
Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j:Dz.U. 2017 poz. 1875), a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio
z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j: Dz.U. 2016 poz. 487 ze zm.). Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

1. tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do
powstrzymania się od spożywania alkoholu;

2. działalność wychowawczą i informacyjną;
3. ograniczanie dostępności alkoholu;
4. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
5. zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii, zawarte w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j: Dz.U. 2017 poz. 783,1458). Zadania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności przez:
- działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
- ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
- nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
- zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których
używanie może prowadzić do narkomanii.
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości
prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby finansowe, instytucjonalne i osobowe.
Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Świątki opiera się na
systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy
z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania te odzwierciedla niniejszy
Program, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i
środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem.
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Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z „Rekomendacji
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku”.
Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych oraz
tworzy integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świątki na lata 2016 – 2025.
Kierunki działań zawarte w programie są zgodne z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016 -2020 oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2018-2022 oraz z Narodowym Programem Zdrowia na lata 20162020.
.
I.

PODSTAWY PRAWNE

Obowiązek corocznego uchwalania niniejszego Programu wynika wprost z art. 41 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j:Dz.U. 2016 poz.
487 ze zm.) a także z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j:Dz.U. 2017 poz.
783,1458). Istotną podstawą prawną jest również

integralna część Ustawy z dnia 11 września 2015 r.

o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) w formie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.
II. OPIS SYTUACJI W ZAKRESIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE ŚWIĄTKI
Diagnoza i analiza problemów społecznych jest podstawą opracowania celów głównych, szczegółowych
i konkretnych zadań Programu. W miesiącach czerwiec – lipiec zostały przeprowadzone badania na terenie
Gminy Świątki dot. zagrożeń społecznych. Wynikiem tychże badań jest dokument pt. Diagnoza lokalnych
zagrożeń społecznych w Gminie Świątki. Ponadto diagnoza problemów w zakresie uzależnień opiera się także
o dane uzyskane w badaniach jakościowych, które są wynikiem rozmów i zgłaszanych problemów przez:
nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, pracowników socjalnych, dzielnicowych, członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych osób
pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Źródłem wiedzy stały się także
zajęcia profilaktyczne w Zespole – Szkolno –Przedszkolnym oraz Publicznym Gimnazjum w Świątkach,
„Diagnoza sytuacji wychowawczej w Szkole Podstawowej w Świątkach” oraz „Analiza wyników badań
dotyczących rozpoznania środowiska rodzinnego uczniów Szkoły Podstawowej w Świątkach” opracowana
przez pedagoga szkolnego p. D.Szczerbę. Do diagnozy wykorzystano także dane dot. punktów sprzedaży
napojów alkoholowych w Gminie Świątki.
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Z Diagnozy przeprowadzonej na zlecenie wynika, że problem alkoholowy jest postrzegany jako
poważnie dotykający społeczność gminy Świątki. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w skali spożycia
alkoholu przez dorosłych, jak i młodzież i dzieci z gminy Świątki. Dorośli respondenci dosyć często spożywają
alkohol, szczególnie piwo. Spora część mieszkańców zna kogoś, kto jest uzależniony od alkoholu, co świadczy
o skali tego problemu. Zdarzają się sytuacje spożywania alkoholu w miejscach publicznych, co narusza
regulacje prawne. Część osób jest przekonana, że alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż w innych napojach,
co może prowadzić do pomniejszania znaczenia spożywania go przez młodzież.
Zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, podobnie odpowiadali na pytania dotyczące
okoliczności i motywacji picia alkoholu przez osoby w ich wieku. Sytuacje takie mają miejsce głównie podczas
imprez i dyskotek oraz na świeżym powietrzu. Niepełnoletnie osoby chcą poprzez picie przede wszystkim
zaistnieć w grupie i lepiej się bawić. Napoje kupują im najczęściej starsi koledzy i obce dorosłe osoby, których
o to proszą. Młodzież żywi ryzykowne przekonania dotyczące alkoholu – pomaga w radzeniu sobie
z problemami, nie każdy może się uzależnić, picie nie jest szkodliwe. W przypadku kłopotów z alkoholem
młodzi ludzie najchętniej zwróciliby się do rodziców oraz pedagoga, choć spora część nie poszukiwałaby
u nikogo pomocy.
Natomiast, narkotyki w ocenie respondentów (zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży) są ważnym
problemem w gminie. Wszyscy uważają, że dostęp do środków psychoaktywnych jest dość trudny w gminie
Świątki, ale młodzież jest narażona na kontakt z nimi. Są uczniowie, którzy znają osoby zażywające narkotyki.
Część osób opowiada się także za legalizacją pewnej grupy środków psychoaktywnych. Niepokojące jest
jednak to, że część przekonań młodzieży może nieść ryzyko eksperymentowania z narkotykami (np. że miękkie
narkotyki są bezpieczne, a marihuana to nie narkotyk). Co więcej, spora grupa uczniów nie posiada rzetelnej
wiedzy dotyczącej zagrożeń, jakie niosą ze sobą te substancje – albo nie jest tym zainteresowana, albo czerpie
ją z niepewnych źródeł, takich jak Internet czy telewizja.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zdaniem dorosłych mieszkańców Gminy Świątki przemoc
w rodzinie jest bardzo ważnym problemem w gminie, zaś przemoc w szkole jest średnio poważnym
problemem. Przemoc w szkole (zarówno wśród młodzieży gimnazjalnej, jak i ze szkoły podstawowej)
najpowszechniej zdarza się w formie agresji werbalnej (obgadywanie, przezywanie kolegów). Najczęściej
dzieje się to na korytarzu lub poza szkołą. Nauczyciele w szkole podstawowej częściej dowiadują się o tego
typu zajściach niż ci w gimnazjum, ale za każdym razem podejmują interwencję (najczęściej odsyłają do
dyrektora lub pedagoga oraz starają się wyjaśnić sytuację). Na uwagę zasługuje fakt coraz częściej obecnej
cyberprzemocy.
Z informacji uzyskanych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach i Zespołu
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Świątki wynika, że do 30 września 2017r. na
ogólną liczbę mieszkańców wynoszącą 4109 osoby ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 375 rodzin,
co stanowi 637 osób (15,5% wszystkich mieszkańców gminy). 1 Pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka
1

Liczba mieszkańców na dzień 30.09.2017r – 4109. Dane pochodzą z ewidencji ludności Gminy Świątki.
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Pomocy Społecznej w Świątkach wskazali, że spośród 375 rodzin korzystających z pomocy społecznej
w ok. 60 rodzinach zauważalny jest problem nadużywania alkoholu (ok.16% wszystkich rodzin objętych
pomocą GOPS-u). Należy pamiętać, że w skład tych rodzin często wchodzą dzieci, osoby starsze. Mając to na
uwadze problem ten dotyka znacznie szerszego grona tj.ok.180 osób. W 2017r. pracą asystenta rodziny było
objętych 8 rodzin. (61 osób w tym 30 dzieci).
Z danych GOPS w Świątkach wynika, że w związku marnotrawieniem pomocy finansowej 11 osób
otrzymywało zasiłek na konto sklepu, a w przypadku świadczeń rodzinnych 1 rodzina.
Pracownicy socjalni wskazują, że zagrożenie alkoholizmem i przemocą w rodzinach jest duże. Rodziny
dotknięte problemem alkoholowym i przemocą nie zawsze są gotowe do rozmów na ten temat, a jeszcze
rzadziej są gotowe do podjęcia konkretnych działań, a jeśli już je podejmują są w nich niekonsekwentne.
Specyfika uzależnienia i współuzależnienia powoduje to, że efekty pracy w tychże rodzinach są znikome,
budzą wiele kontrowersji, wątpliwości i są niewymierne w stosunku do występującego problemu i wkładu
pracy pracowników GOPS-u. Niezwykle trudna jest także praca z rodzinami z problemem alkoholowym,
w których są także problemy natury psychicznej.
Z danych ZI na dzień 01 grudnia 2017r. wynika, że w 2017r. było prowadzonych 30 Niebieskich Kart,
z czego 15 procedur Niebieskiej Karty zostało wszczętych w 2017r. Pozostałych 15 było kontynuacją
procedury wszczętej w 2016r. Z danych ZI wynika, że w 2017r. 7 Niebieskich Kart zostało założonych przez
Policję, 6 przez GOPS oraz 2 przez GKRPA. W niektórych rodzinach procedura była wszczynana kilka razy.
W trakcie 2017 r. ZI podjął decyzję o zamknięciu 24 kart i na dzień 01.12.2017r. aktywnych kart było 6.
Placówki edukacyjne z terenu Gminy Świątki w 2017r. prowadziły zajęcia profilaktyczne z zakresu
problematyki uzależnień, przemocy, agresji w oparciu o opracowane wewnętrzne programy profilaktyki.
W ramach współpracy z Pełnomocnikiem oraz GKRPA uczniowie brali także udział w warsztatach z zakresu
profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, były organizowane tzw. wywiadówki profilaktyczne dla rodziców.
W 2017r. nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świątkach zostali przeszkoleni do realizacji
rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Pogram Domowych Detektywów”. We współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną w Świątkach zostały zorganizowane w ramach letniego wypoczynku warsztaty
artystyczno – profilaktyczne pn. „Wakacyjny Kuferek Emocji”. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 69 dzieci,
w tym:
- 22 dzieci z rodzin objętych wsparciem GOPS w Świątkach,
- 11 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- 7 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny,
- 2 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
Z danych GKRPA i Punktu Informacyjno Konsultacyjnego wynika, że w 2017r. zespół motywujący
GKRPA w Świątkach na rozmowę zaprosił 14 osób. Niektóre osoby były zaproszone kilkakrotnie. Zespół
odbył 4 posiedzenia – raz na kwartał. Odbyło się posiedzenie zespołu ds. profilaktyki. GKRPA w 2017r. odbyła
także spotkania w pełnym składzie. W 2017r. nie złożono ani jednego wniosku do sądu o tzw. leczenie
przymusowe, co oznacza, że nie poniesiono kosztów badań przez biegłych. Skupiono się na motywowaniu
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osób z problemem alkoholowym do kontaktu z konsultantem, do uczestnictwa w grupie AA oraz do
dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. Do 01.12.2017r. 11 osób podjęło dobrowolne leczenie
odwykowe, 8 osób uczęszczało na spotkania AA. W 2017r. do PIK zgłosiło się 80 osób. Niektóre z nich
kilkakrotnie. Wiele osób ze swoimi problemami przyszło z własnej inicjatywy. Wśród osób zgłaszających się
do Punktu byli także członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym, współuzależnione (31 osób), a także
małżeństwa w związku z kryzysem małżeńskim oraz rodzice borykający się z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi. Z poradnictwa psychologa w PIK skorzystało 17 osób (niektórzy kilkakrotnie, dwie osoby
zapisały się na spotkanie, ale nie zgłosiły się w umówionym dniu). Z poradnictwa prawnego skorzystało
20 osób.
Z analizy sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2013-2016 wynika, że sprzedaż alkoholu od
2014r. na terenie Gminy Świątki ma tendencję wzrostową.

Rok

A (PIWO)
Dla napojów alkoholowych zawierających do
4,5% alkoholu

B (WINO)
zezwolenie na
sprzedaż i
podawanie napojów
alkoholowych
zawierających od
4,5% do 8%
alkoholu

C (WÓDKA)
zezwolenie na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej
18% alkoholu

Razem
(zł)

2013

1 107 436,16

195 422,33

1 109 661,70

2 412 520,00

2014

1 132 253,00

120 759,11

524 523,67

1 777 535,78

2015

1 340 582,00

157 990,82

571 803,32

2 070 376,14

2016

1 379 846,00

248 508,49

655 892,97

2 284 247,00

Razem (zł)

4 960 117,00

722 680,75

2 861 881,66

8 544 679,41

II.

CELE I ZADANIA PROGRAMU

Cel główny
Celem głównym Programu jest wzmocnienie działań profilaktycznych i wdrożenie skutecznych
rozwiązań problemów związanych z używaniem z alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innymi
zachowaniami ryzykownymi.
Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
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2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków i innych zachowań ryzykownych .
3. Zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem
uzależnienia i uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp. m.in. poprzez organizację letniego wypoczynku, dofinansowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień na świetlicach wiejskich.
4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
5. Zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków ich rodzin.
6. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci, młodzież oraz dorosłych.
7. Wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in pracowników pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkotykowych, uzależnień behawioralnych, przemocy w rodzinie, przepisów prawa, podejmo wania interwencji w sytuacjach problemowych poprzez organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń, monitorowanie i diagnozowanie sytuacji związanej z rozmiarem uzależnień i zagrożeń społecznych w gminie.
8. Wspieranie środowisk anonimowych alkoholików m.in. poprzez zakup materiałów edukacyjnych.
Integralną częścią programu jest rozpoznanie środowiskowe uwzględniające diagnozę problemów lokalnych
oraz zasobów w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień beha wioralnych, jakimi dysponuje gmina. Bezpośrednio z diagnozą łączy się systematyczne monitorowanie zmian
i trendów w zakresie problemów i postaw związanych z problemami obejmującymi wszystkie obszary gminne go programu w tym: profilaktykę szkolną, środowiskową, lecznictwo odwykowe, przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, edukację publiczną oraz rynek napojów alkoholowy
Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i substancji psychoaktywnych
Działania:
1) Organizowanie pomocy terapeutycznej w formie programu psychoterapii, edukacji grupowej i indywidualnej
prowadzonej przez kompetentne organizacje i osoby fizyczne zajmujące się problemem przeciwdziałania alko holizmowi i narkomanii,
2) Rozwijanie i wspieranie działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego między innymi poprzez:
a) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowa nie do leczenia specjalistycznego,
b) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie o zmiany szkodliwego wzoru picia,
c) udzielanie i gromadzenie informacji formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oso bom uzależnionym i współuzależnionym na terenie gminy, powiatu, regionu, województwa,
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d) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
e) inicjowanie interwencji kryzysowej,
f) udostępnianie materiałów informacyjnych na tematy związane z uzależnieniami od alkoholu, środków psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi,
g) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
3) finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień.
Wskaźniki:
1. liczba przeprowadzonych rozmów interwencyjno - motywacyjnych przez Komisję,
2. liczba osób skierowanych na leczenie;
3. liczba osób podejmujących dobrowolnie leczenie odwykowe;

4. liczba udzielonych porad w punkcie informacyjno - konsultacyjnym
Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz inne uzależnienia pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Działania :
1) Działania na rzecz rodzin z problemem przemocy:
a) upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk przemocy w szczególności w rodzinach

z

problemem

alkoholowym: działania informacyjno-edukacyjne, społeczne i medialne kampanie edukacyjne
b) udzielanie pomocy poprzez poradnictwo, wsparcie psychologiczne, edukację, psychoedukację,
psychoterapię, konsultacje specjalistyczne, mediacje rodzinne, socjoterapię
c) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych związanych
z problemem przemocy w rodzinie poprzez: zajęcia edukacyjne, warsztaty umiejętności życia w rodzinie,
uczestnictwo w Szkole dla Rodziców, poradnictwo oraz wykłady
d) prowadzenie edukacji publicznej zwiększającej świadomość rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci
i młodzieży, korygującej postawy rodzicielskie
e) rozwijanie systemu edukacji zwiększającego wiedzę i umiejętności profesjonalistów oraz rodziców z zakresu
przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
f) współpraca z GOPS i Zespołem Interdyscyplinarnym przy realizacji założeń Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jako zadania własnego gminy, wynikającego z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem substancji
psychoaktywnych poprzez poradnictwo, wsparcie psychologiczne, edukację, konsultacje specjalistyczne.
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3. Finansowanie różnych form pomocy dla dzieci oraz rodzin, w których występują problemy w związku
z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie, poprzez organizację czasu wolnego
i wypoczynku.
Wskaźniki:

1. liczba udzielonych konsultacji przez terapeutę/psychologa;
2. liczba udzielonych porad przez prawnika;
3. liczba udzielonych porad przez konsultanta;
4. liczba osób zgłaszających się po pomoc;
5. liczba rodziców w zajęciach edukacyjnych/warsztatach;
6. liczba działań interwencyjnych zespołu interdyscyplinarnego;
7. liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach wiejskich,
wypoczynku letnim itp.
Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, uzależnień behawioralnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności dla dzieci i młodzieży
Działania:
1)Tworzenie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej i wskazującej profilaktyki problemowej obejmującej dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz inne grupy społeczne mające wpływ na kształtowanie polityki trzeźwościowej:
a) współpraca z placówkami oświatowymi oraz placówkami opiekuńczo wychowawczymi,
b) współpraca z grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział w kreowaniu polityki trzeźwościowej na terenie gminy,
c) działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich,
d) wdrażanie programów profilaktyczno –interwencyjnych dla młodzieży upijającej się,
e) działania edukacyjne i informacyjne skierowane do całej populacji miasta i gminy, wdrażanie ogólnopol skich kampanii,
f) Realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji programów z zakresu profilaktyki uzależnień
promocji zdrowia na wszystkich trzech poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej,
w tym: programów o potwierdzonej skuteczności ujętych w systemie programów rekomendowanych,
programów informacyjno-edukacyjnych,

programów środowiskowych,

programów rówieśniczych,

programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii, programów
adresowanych do tzw. ,,grup ryzyka", m. in.: realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży
i rodzin z problemem alkoholowym, programów alternatywnych z uwzględnieniem pozalekcyjnych zajęć
sportowych, programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem skutecznych strategii
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profilaktycznych a także rozwiązań nowatorskich, programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, w tym podczas ferii oraz wakacji.
2) Prowadzenie i wspieranie działań profilaktycznych wspartych różnymi przedsięwzięciami sportowo – rekre acyjnymi i edukacyjnymi.
3) Edukacja zdrowotna: prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym: kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia, prowadzenie
działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży, upowszechnianie wiedzy na temat uzależnień behawoirlanych,4)Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
5) Organizowanie i współorganizowanie szkoleń, konferencji, spotkań podnoszących poziom kwalifikacji reali zatorów działań z zakresu profilaktyki,
6) Monitorowanie zagrożeń i problemów społecznych związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie.
7) Opracowywanie, wykonywanie materiałów służących realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
8) Zakup materiałów, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki uzależnień.
9)Inne działania z zakresu profilaktyki.
Wskaźniki:

1. ilość realizowanych, finansowanych, dofinansowanych programów z zakresu profilaktyki uzależnień
promocji zdrowia na wszystkich trzech poziomach: profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej,

2. liczba uczestników objętych programami profilaktyki,
3. ilość przeprowadzonych szkoleń,
4. liczba osób uczestniczących w szkoleniach,
5. ilość grup zawodowych oraz osób uczestniczących w szkoleniach,
6. liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dla społeczności lokalnej,
7. ilość przeprowadzonych akcji edukacyjnych w ramach kontroli placówek handlowych,
8. ilość periodyków i szkół korzystających z prenumeraty,
9. ilość placówek współpracujących w zakresie profilaktyki,
10. ilość osób korzystających z biblioteczki tematycznej,
11. ilość akcji/kampanii profilaktycznych,
12. ilość opracowanych materiałów z zakresu profilaktyki.
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Zadanie 4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów uzależnień
Działania:
1) Udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.
2) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania w zakresie profilaktyki uzależnień, organizowania imprez promujących zdrowy styl życia bez używek
3) Współpraca z ruchami samopomocowymi.
4) Udostępnienie lokalu, zwolnienie z opłat eksploatacyjnych dla grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików czy Al –ANON.
Wskaźniki:

1. ilość porad merytorycznych/organizacyjnych,
2. liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień,
3. ilość grup Anonimowych Alkoholików,
4. liczba uczestników spotkań grupy AA,
5. ilość innych grup samopomocowych,
5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym związanych oraz
kosztów innych działań Gminnej Komisji.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
IV. ADRESACI DZIAŁAŃ PROGRAMU
Program adresowany jest do:
a) mieszkańców Gminy Świątki,
b) dzieci, młodzieży i ich rodzin,
c) kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów szkolnych,
d) organizacji pozarządowych,
e) lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,
f) osób uzależnionych oraz pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin,
g) pozostałej społeczności lokalnej.
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V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy Świątki
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 2
ustawy). Dodatkowym źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne środki,
pozyskiwane zarówno przez Gminę, jak też realizatorów i partnerów Programu.
VI. REALIZATORZY PROGRAMU
Za koordynację i realizację Programu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Program realizowany jest we współpracy z innymi podmiotami, w tym:
- komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Świątkach oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Świątki,
będącymi dysponentami środków finansowych na realizację powierzonych zadań,
- szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi,
- placówką służby zdrowia,
- podmiotami i instytucjami realizującymi zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień w ramach swoich zadań statutowych,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątkach,
- organizacjami pozarządowymi,
- organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi.
VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w ŚWIĄTKACH (GKRPA)
Zasady wynagradzania
a) udział w pracach GKRPA – posiedzenie całego składu GKRPA – 2 x w ciągu roku
- przewodniczący GKRPA – 250,00 zł brutto
- sekretarz GKRPA – 200,00 zł brutto
- członek GKRPA – 150,00 zł brutto,
b) za udział w pracach zespołu motywacyjnego – 100,00 zł brutto,
c) za udział w pracach zespołu ds. profilaktyki – 100,00 zł brutto,
d) za udział w pracach zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży alkoholu – 100,00 zł brutto,
e)wynagrodzenie, o którym mowa wyżej wypłacane będzie po przedłożeniu przez przewodniczącego komisji
podpisanej listy obecności potwierdzającej udział w pracach komisji na konto osobiste członka GKRPA.
3)

Przy

podróżach

poza

teren

Gminy

członkom

komisji

skierowanym

na

szkolenia

z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje zwrot kosztów według zasad obowiązujących
przy podróżach na terenie kraju.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/248/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 28.12.2017 r.

Harmonogram wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świątki
na 2018 rok
Spodziewane przychody z opłat za zezwolenia /sprzedaż alkoholu 53 672,00 zł
Wydatki:
§ 3020 – diety GKRPA
§ 4110 – składki ZUS
§ 4170 – umowy zlecenia
§ 4300 – usługi pozostałe
§ 4210 – zakup materiałów
§ 4410 – delegacje
§ 4700 – szkolenia
85153§4300 - zwalczanie narkomanii

–
–
–
–
–
–
–
–

7200 zł
400 zł
18000 zł
15000 zł
7672 zł
900 zł
3000 zł
1500 zł

Razem: 53 672,00 zł
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ar. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z
profilaktyką oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałanie
narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii w Gminie Świątki.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zapobiegania Narkomanii w Gminie Świątki w 2018 r. jest kontynuacją działań rozpoczętych w
minionych latach. Został on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami
występującymi na terenie Gminy Świątki, co pozwoli na zajęcie się problematyką alkoholizmu i
narkomanii w sposób zorganizowany i kompleksowy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii w Gminie
Świątki w 2018 r. jest zasadne.
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