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GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2007.

Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce jest
nadużywanie alkoholu wraz ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego
zjawiska.
Problemy wynikające z picia alkoholu obejmują swoim zasięgiem całą populację,
również tych, którzy z racji wieku dopiero zaczynają stawać przed wyborami
dotyczącymi ilości i częstotliwości picia.
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
tworzy komplementarny system umożliwiający zsynchronizowanie w skali kraju
działań rządowej administracji państwowej i administracji samorządowej poprzez
tworzenie spójnej podstawy prawnej i merytorycznej. Bardzo istotną rolę w tych
działaniach pełni Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która formułuje główne cele i strategie, które powinny stanowić ramy działania dla
administracji publicznej.

Ważną przemianą, która dokonała się w dziedzinie rozwiązywania problemów
alkoholowych jest stopniowa decentralizacja zadań, uwzględniająca rosnącą
odpowiedzialność społeczności lokalnych i jej liderów.

Ze względu na fakt, że zasięg problemów alkoholowych jest rzeczywiście
rozległy, realne rezultaty mogą przynieść działania kompleksowe, zaplanowane na
szerszą skalę. Nowoczesne podejście do problematyki alkoholowej zakłada potrzebę
zaangażowania się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji,
zarówno o charakterze administracyjnym, jak i placówek służby zdrowia, a także
organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w świadczeniu usług określonego
rodzaju lub opartych na wolontariacie.

Mając na względzie wagę problemu oraz zagrożenia związane z nadużywaniem
alkoholu ustala się na rok 2007 następujące kierunki działań zmierzających do
poprawy sytuacji w tym zakresie:
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I. KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Realizowanie następujących zadań Komisji:
1)  podejmowanie działań zmierzających do spowodowania poddania się

leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami
Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu oraz w sprawie ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Świlcza,

3) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

4) kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
2. Przeprowadzenie szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na temat „Symptomy psychodegradacji alkoholowej
w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym osoby uzależnionej”.

II. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ,
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

1. Zapewnienie literatury fachowej pomocnej przy realizacji zadań związanych
z profilaktyką antyalkoholową.

2. Akcje profilaktyczne prowadzone przy pomocy plakatów, broszur, ulotek itp.

III.  ZORGANIZOWANIE FORM POMOCY DLA RODZIN ALKOHOLIKÓW
ORAZ OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

1. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy psychologicznej i prawnej dla
członków rodzin alkoholowych i ofiar przemocy w rodzinie:

1) Uruchomienie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Świlczy.
2) Zorganizowanie wakacyjnego obozu terapeutycznego.

2. Współdziałanie z policją,  pracownikami  socjalnymi,  nauczycielami,
pracownikami służby zdrowia, parafiami oraz wyspecjalizowanymi placówkami
i służbami w celu udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

3. Organizacja zajęć sportowo – terapeutycznych dla młodzieży.
4. Partycypowanie w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
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IV. UDZIELANIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GKRPA.

1. Informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się leczeniem osób
uzależnionych.

2. Wstępne motywowanie do terapii.
3. Informowanie o ruchach samopomocowych typu AA, Kluby Abstynenckie itp.
4. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczno-psychiatryczne oraz

występowanie do sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu.

V.  WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ
I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH.

1. Cykliczne badanie i systematyczne kontrolowanie problematyki alkoholowej na
terenie Gminy.

2. Wsparcie dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się statutowo
rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

3. Współpraca ze szkołą przy prowadzeniu szkolnych programów profilaktycznych
dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających.

4. Organizacja spędzania wolnego czasu poprzez urządzanie zawodów sportowych,
zajęć pozalekcyjnych itp.

VI.  KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD OBROTU NAPOJAMI
ALKOHOLOWYMI

1. Podejmowanie przez upoważnionego przez Wójta pracownika oraz Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontroli i interwencji
w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz
uchwał Rady Gminy wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Występowanie Wójta lub upoważnionego przez niego pracownika przed sądami
w charakterze oskarżyciela publicznego.

3. Kierowanie wniosków o cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w przypadkach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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VII. TWORZENIE I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH.

1. Środki na realizację gminnego programu tworzy się:
1) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy wynikających

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
2. Środki funduszu mogą być przeznaczone na:

1) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w tym:

- z tytułu diet, kosztów szkoleń i przejazdów,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą komisji.

2) prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzież, w tym:
- prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dotyczących

problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających,
- zajęć pozalekcyjnych,
- zajęć sportowych.

3) pokrycie kosztów związanych z usługami świadczonymi przez Wojewódzki
Ośrodek Terapii Uzależnień i Miejski Ośrodek Profilaktyki w Rzeszowie,

4) dotacje dla instytucji pozarządowych prowadzących działalność statutową
w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień za prace wykonane na rzecz gminy,

5) adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia świetlicy profilaktyczno –
wychowawczej w Świlczy,

6) organizację wakacyjnego obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych,

7) partycypację w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
3. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik do niniejszego programu.

VIII. WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWILCZY
USTALA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

1.  Członkom Komisji, z wyłączeniem członka będącego pracownikiem Urzędu
Gminy, za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości 120,00 zł brutto
(sto dwadzieścia złotych).

2. Za udział w kontroli przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży napojów
alkoholowych w wysokości 120,00 brutto (sto dwadzieścia złotych).

3. Członkowi Komisji będącemu jednocześnie pracownikiem Urzędu Gminy
prowadzącemu obsługę tej Komisji w wysokości 150,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt
złotych) miesięcznie.

Program niniejszy podlega okresowym ocenom przez Gminna Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Załącznik
do Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Świlcza
na rok 2007.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

Lp. Nazwa zadania Planowany
koszt

Termin
realizacji

1. Współpraca z organizacjami zajmującymi się
profilaktyką i terapią uzależnień. 10.000,00 cały rok

2. Wydatki związane z działalnością Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. 15.000,00 cały rok

3. Partycypowanie w kosztach utrzymania Izby
Wytrzeźwień w Rzeszowie. 6.000,00 cały rok

4. Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia
świetlicy profilaktyczno – wychowawczej
w Świlczy. 25.000,00 maj – czerwiec

5. Organizacja wakacyjnego obozu
terapeutycznego dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. 25.000,00 lipiec – sierpień

6. Organizacja zajęć sportowo-terapeutycznych
dla młodzieży. 34.000,00 cały rok
Ogółem 115.000,00
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