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PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY CZERWIN
w 2012 roku

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych służy
realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program został opracowany z uwzględnieniem prowadzenia działalności edukacyjnej i
rehabilitacyjnej w dziedzinie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
ochrony przed przemocą w rodzinie.
Do głównych zadań realizowanych przez gminę w ramach Programu należą:
I.
W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe:

a. dalsze utrzymanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Urzędzie Gminy,
którego zadaniem jest informowanie o chorobie alkoholowej, możliwościach
leczenia osób uzależnionych, motywowanie ich do terapii oraz pomoc
rodzinom z problemami alkoholowymi,
b. utrzymanie telefonu zaufania w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym,
c. podejmowanie działań zmierzających do dobrowolnego podjęcia leczenia
odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu oraz podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
d. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.

II.

W zakresie edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w
temacie problemów alkoholowych:

a. realizacja szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy dla funkcjonariuszy policji, pracowników pomocy społecznej i
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b. dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi,
młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych
dla nauczycieli, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z
dziećmi i młodzieżą, zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie
gminy,
c. udział w przeprowadzeniu programu profilaktyczno – edukacyjnego
zorganizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych lub inne organizacje.
III.

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla młodzieży promującej wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczącej
umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu:

a. organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych (koncerty, festyny,
heppeningi, zawody sportowe) dla dzieci i młodzieży bez udziału alkoholu i w
szczególny sposób eksponujących ten fakt poprzez specjalny program lub
zaproszonych gości,
b. wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i
realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych
(pogłębiające wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki uzależnień i
promocji zdrowia),
c. udział w finansowaniu powstających miejsc, w których młodzi ludzie mogą
spędzać czas bez alkoholu jak kluby, świetlice wiejskie i młodzieżowe, siłownie
itp.,
d. współpraca z kuratorami prowadzącymi osoby poddane leczeniu,
e. zakup sprzętu RTV (oraz innego sprzętu ) dla szkół podstawowych i gimnazjum
do realizacji programów związanych z problematyką uzależnień wśród
młodzieży,
f. realizowanie w szkołach programów edukacyjno – profilaktycznych z zakresu
profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
g. kontynuowanie przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum działań na
rzecz wychowania w trzeźwości poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych
(kół zainteresowań, dyskotek, konkursów, zawodów sportowych, itp.),
h. zorganizowanie przez Gminną Bibliotekę lub Placówki Oświatowe konkursu
plastycznego o problematyce przeciwalkoholowej,
i. dofinansowanie wypoczynku letniego (obozy, wycieczki itp.) połączonego z
realizacją programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin, w których
występuje problem alkoholowy,

j. zorganizowanie dydaktycznych spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży lub
innych inicjatyw kulturalno – rozrywkowych służących profilaktyce
alkoholowej,

IV.

W zakresie pomocy osobom uzależnionym:

a. organizacja leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,
b. motywowanie do leczenia osób uzależnionych,
c. pomoc finansowa na pokrycie kosztów dojazdu dla osób podejmujących
leczenie odwykowe w ośrodkach lecznictwa odwykowego,
V.

W zakresie wspomagania (finansowego) działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

a. dofinansowanie ośrodków terapii i lecznictwa odwykowego,
b. dofinansowanie organizacji młodzieżowych i innych instytucji na terenie
naszej gminy realizujących zdania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
c. zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia za udział w
posiedzeniach i szkolenia członków Komisji RPA,
d. finansowanie powstających inicjatyw społecznych w zakresie krzewienia
trzeźwości wśród lokalnej społeczności jak również w szkołach i organizacjach
społecznych i młodzieżowych np. koncerty, heppeningi, zawody sportowe dla
dzieci i młodzieży,
e. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
f. współdziałanie z Komisariatem Policji w związku z interwencjami domowymi i
zjawiskami przemocy.
VI.

Kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu alkoholami określonymi w uchwałach
Rady Gminy i ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi:

a. przeprowadzanie bieżących kontroli w punktach sprzedaży napojów
alkoholowych w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży tych napojów
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz przepisach prawa
miejscowego,
b. przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,

c. opiniowanie podań o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydawanie postanowień w tych sprawach,
d. w przypadku wystąpienia zagrożeń, wprowadzanie przez Radę Gminy
czasowych lub stałych zakazów sprzedaży napojów alkoholowych.
VII.

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji, w wysokości 10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, które reguluje rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141).

Realizatorami programu są:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. szkoły podstawowe, gimnazjum,
ośrodki zdrowia, posterunek Policji

