Zafqcznik do uchwafy Nr IV/12/2015
Rady Gminy Popiel&w z dnia 29 stycznia 2015r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2015r.
I

Wstep

Gminny Program Profilaktyki i Rozwig_zywania Problemow Alkoholowych na rok 2015 jest
kontynuacja. zadari i kierunkow zawartych w programach uchwalonych w latach ubiegtych.
Stanowi catoksztatt dziatan jakie beda, podejmowane w celu ograniczenia wystepowania
choroby alkoholowej w spoteczenstwie i zapobiegania jej negatywnym skutkom.
II

Cele strategiczne programu.
1. Wsparcie dzieci i mtodziezy w realizacji potrzeb rozwojowych oraz zwiekszenie ich
zainteresowania alternatywnymi wobec zachowaii zwia.zanych ze spozywaniem alkoholu
formami spedzania czasu wolnego.
2. Rozwijanie zainteresowania nauka. szkolna,, wzmacnianie gotowosci do respektowania
norm i wartosci moralnych.
3. Ograniczanie zaburzen zycia rodzinnego i spotecznego wywotanych uzywaniem alkoholu,
przemoca. i innymi czynnikami niszcza_cymi zycie rodzinne i spoteczne.
4. Ksztattowanie silnej wiezi rodzinnej.
5. Zwiekszenie wiedzy wspolnoty samorza.dowej gminy w
alkoholowej, leczenia uzaleznienia oraz przemocy domowej.
6. Zapobieganie spozywaniu alkoholu w
negatywnych skutkow jego spozywania.

rodzinach

oraz

zakresie
zmniejszenie

problematyki
rozmiarow

7. Prawidtowa realizacja zapisow ustawy w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.
III

Sposob realizacji programu
Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, dla osob
uzaleznionych od alkoholu oraz ich rodzin poprzez
1.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w miejscowosci Popielow. Dzialalnosc
punktu konsultacyjnego obejmuje w szczegolnosci:

1) udzielanie bezptatnej pomocy osobom dotknietym problemem uzaleznieh lub przemocy
domowej oraz cztonkom ich rodzin;
2) motywowanie i informowanie zarowno o mozliwosci podjecia leczenia osob
uzaleznionych, jak i terapii osob wspotuzaleznionych;
3) motywowanie osob pija_cych ryzykowanie i szkodliwie, ale nieuzaleznionych, do zmiany
szkodliwego wzoru picia;
4) udzielanie wsparcia po zakohczonym leczeniu odwykowym;
5) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o
mozliwosci uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
6) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
7) posiadanie dobrej orientacji na temat dostepnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczegolnych stuzb i instytucji z terenu gminy, ktore moga. si$ wta.czyc w systemowa.
pomoc dla rodziny.

2.

Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepujq
psychospolecznej i prawnej.

problemy

alkoholowe,

pomocy

1) udzielanie informacji o mozliwosci korzystania z bezptatnej pomocy psychologicznej i
prawnej;
2) udzielanie dzieciom i mtodziezy z rodzin zagrozonych problemem uzaleznien pomocy
pedagogicznej i wsparcia psychologicznego.
3.

Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.

1) prowadzenie dziatalnosci edukacyjnej i informacyjnej stuza^cej zmniejszeniu skali zjawiska
przemocy w rodzinach, w szczegolnosci z problemem alkoholowym;
2) przygotowywanie i upowszechnianie ulotek i innych materiatow informacyjnych
adresowanych do mieszkancow gminy dotycza.cych oferty pomocy dla cztonkow rodzin
z problemem alkoholowym i przemocy;
3) przeprowadzenie szkolen dla nauczycieli, rodzicow oraz pracownikow socjalnych w
zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy oraz zagadnieh zwia_zanych z
przeciwdziataniem przemocy w rodzinie;
4) wspieranie programow przeciwdziatania przemocy realizowanych na terenie gminy.

4.

Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwia.zywania problemow alkoholowych i przeciwdziataniu narkomanii, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dziatari na rzecz dozywiania
dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach edukacyjnych i opiekuhczowy c h owawczy c h.

1) realizowanie w szkotach programow profilaktycznych, informacyjnych o szkodliwosci
uzywania alkoholu, nastawionych na promowanie zdrowego stylu zycia ze szczegolnym
naciskiem na nabywanie praktycznych umiejetnosci psychologicznych;
2) prowadzenie zajec swietlicowych;
3) prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy,
w tym organizacja zaj^c sportowych prowadzonych na kompleksie boisk ORLIK;
4) wspotfinansowanie programow edukacyjnych oraz opiekuriczo - wychowawczych dla
dzieci i mtodziezy, w tym programow na rzecz aktywizacji gminy w zakresie
wyrownywania szans edukacyjnych oraz rozwijania zainteresowah dzieci i mtodziezy;
5) tworzenie alternatywnych form spedzania wolnego czasu;
6) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, sportowych lub rekreacyjnych;
7) wspotfinansowanie feryjnych programow dotycza.cych wypoczynku o charakterze
rekreacyjno - profilaktycznym, w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy zyja.cych
w najblizszym otoczeniu osob uzaleznionych od alkoholu oraz w rodzinach dotknietych
wykluczeniem spotecznym lub nim zagrozonych;
8) sfinansowanie kolonii dla dzieci i mtodziezy pochodza.cych z rodzin zagrozonych
problemami alkoholowymi oraz z rodzin wymagaja.cych wsparcia;
9) zakup i rozpowszechnianie literatury, czasopism i materiatow informacyjno edukacyjnych
0 problematyce prozdrowotnej i na temat uzaleznien;
10) organizowanie konferencji i narad gminnych zwia.zanych z rozwia.zywaniem problemow
uzaleznien i przeciwdziataniu przemocy domowej oraz prowadzenie innych dziatah
informacyjno edukacyjnych skierowanych do osob dorostych;
11) przeprowadzenie szkolenia dla wtascicieli punktow sprzedazy napojow alkoholowych
1 sprzedawcow, ze szczegolnym uwzgl^dnieniem tematu sprzedazy alkoholu osobom
nieletnim;
12)dofinansowywanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie profilaktyki uzaleznien,
pracy z dziecmi, mtodzieza. i osobami dorostymi zagrozonych problemem alkoholowym
oraz w zakresie prowadzenia zajec z dziecmi i mtodzieza.;

13)organizowanie i finansowanie zajec dla rodzicow maja_cych na celu podniesienie
kompetencji wychowawczych np. warsztaty umiejetnosci rodzicielskich, programy dla
rodzicow na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, rozwia.zywanie
konfliktow;
14)udziat w ogolnopolskich, wojewodzkich i innych ponadlokalnych kampaniach
i programach Profilaktycznych, w szczegolnosci ,,Zachowaj trzezwy umyst" oraz
kampaniach promuja_cych trzezwosc kierowcow;
15)rozpowszechnianie informacji w srodkach przekazu - zwtaszcza lokalnych, o istnieniu
i dziataniu Gminnej Komisji Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych w Popielowie,
punktow konsultacyjnych i swietlic;
16)wsp6tpraca z policja., organizacjami pozarza_dowymi, kosciotem, instytucjami,
stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie dziatari na rzecz profilaktyki
i rozwia.zywania problemow alkoholowych, przemocy w rodzinie oraz narkomanii.
5. Zapobieganie negatywnym nastepstwom naduzywania alkoholu oraz ich usuwanie.
Podejmowanie czynnosci zmierzaja.cych do obj^cia leczeniem osob uzaleznionych od
alkoholu przez Gminna_ Komisj^ Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych w Popielowie,
a zwtaszcza:
1) prowadzenie rozmow motywuja.cych do podjecia leczenia;
2) przygotowanie dokumentacji zwi^zanej ze ztozeniem wniosku do sa.du rejonowego
o orzeczenie obowia.zku poddania sie leczeniu odwykowemu w zwia.zku z uzaleznieniem
od alkoholu.
6. Przestrzeganie
alkoholizmowi.
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o
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w
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Udziat w szkoleniach osob odpowiadajqcych za prawidtowa. realizacje ustawy.

IV

Realizatorzy Programu.

Petnomocnik, ktorego szczegotowe zadania okresla Wojt Gminy, przy wspotudziale:
1. Gminnej Komisji Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych, ktorej gtownym zadaniem jest
inicjowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie dziatan wynikaja.cych z programu,
2. Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Popielowie,
3. Publicznego Gimnazjum w Starych Siotkowicach,
4. Publicznej Szkoty Podstawowej w Popielowie,
5. Publicznej Szkoty Podstawowej im. Ks. Jana Dzierzona w Kartowicach,
6. Publicznej Szkoty Podstawowej w Starych Siotkowicach,
7. Przedszkola Publicznego w Popielowie,
8. Przedszkola Publicznego w Kartowicach,
9. Przedszkola Publicznego w Starych Siotkowicach,
10. Samorza.dowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
11. Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie,
12. Rad Soteckich,
13. Organizacji pozarza.dowych.

V

Termin realizacji programu.

Program realizowany bedzie w 2015 roku

VI Finansowanie zadah wynikajqcych z programu.

1. Z srodkow przeznaczonych na realizacj? programu w szczegolnosci finansowane beda;
1) wydatki zwia.zane z prowadzeniem i utrzymaniem punktu konsultacyjnego;
2) wynagrodzenia osob prowadza.cych zajecia pozalekcyjne, zajecia swietlicowe, zajecia
sportowe, pedagogow oraz wynagrodzenie pracownikow obstugi niezbednej do realizacji
programu;
3) wydatki zwia.zane z dziatalnoscia, typu sportowego, rekreacyjnego i artystycznego
nosza.ca. znamiona profilaktyki przeciw uzaleznieniom od alkoholu, narkotykow oraz
przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu, w tym koszty dowozu na zajecia;
4) wydatki zwiazane z organizacja. wypoczynku feryjnego oraz zajec edukacyjnych i
opiekuriczo - wychowawczych dla dzieci i mtodziezy;
5) wydatki zwia.zane z udziatem oraz dojazdem na szkolenia, konferencje i warsztaty
zwia.zane z profilaktyka. uzaleznien lub przeciwdziataniem przemocy w rodzinie, cztonkow
Gminnej Komisji Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych, pracownikow socjalnych,
osob zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym oraz nauczycieli;
6) wydatki zwia.zane z tworzeniem miejsc wspomagaja.cych aktywnosc ruchowa. np. zakup i
montaz urza.dzeh o charakterze sportowo - rekreacyjnym;
7) zakup niezb^dnego wyposazenia do prawidtowej realizacji programu na potrzeby Gminnej
Komisji
Rozwia.zywania
Problemow
Alkoholowych
oraz
innych
jednostek
wspotuczestnicza.cych w realizacji programu, takiego jak: meble, sprzet komputerowy
wraz oprogramowaniem, w tym specjalistyczne oprogramowanie zwia.zane z realizacja.
ustawy, sprzet biurowy, tester trzezwosci, sprzet multimedialny i RTV;
8) zakup wyposazenia niezbednego do prowadzenia zajec sportowych, w tym: wyposazenie
sitowni, sprzet sportowy;
9) zakup wyposazenia do swietlic np. meble, sprzet komputerowy, RTV, pomoce edukacyjno
dydaktyczne) jak rowniez opatu i srodkow czystosci;
10) zakup materiatow i ustug remontowych niezbednych do funkcjonowania punktu
konsultacyjnego oraz swietlic na terenie gminy;
11)wydatki zwia.zane optatami za ustugi i optaty zwia.zane z utrzymaniem tqczy internetowych
w swietlicach wiejskich oraz punktach dostepu do Internetu na terenie gminy;
12) wydatki na zakup nagrod oraz artykutow spozywczych dla dzieci i mtodziezy biora.cej
udziat w programach profilaktycznych, zajeciach lub imprezach o znamionach profilaktyki
uzaleznieri.
2. Zasady wynagradzania
alkoholowych:

cztonkow

Gminnej

Komisji

Rozwia.zywania

Problemow

1) ustala si§ wynagrodzenie Petnomocnika na kwot? 550 zt brutto (miesiecznie);
2) ustala si§ wynagrodzenie za wykonywanie czynnosci zwia.zanych z praca. Gminnej
Komisji Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych w wysokosci 100 zt brutto za
posiedzenie lub przeprowadzona. kontrole;
3) wynagrodzenie okreslone w punkcie 2 nie dotyczy Petnomocnika.

VII Postanowienia kohcowe.
Sprawozdanie z realizacji programu wraz z opisem osiqgnietych rezultatow zostanie
opracowane przez Petnomocnika wterminie do 31 stycznia 2016r.

