Załącznik do Uchwały Nr XXX/234/08
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009
W GMINIE DZIAŁDOWO.

Diagnoza środowiska lokalnego i sytuacji społecznej.
Gmina liczy 9950 mieszkańców, z tego:
- w wieku przedprodukcyjnym - 2488
- w wieku produkcyjnym - 6206
- w wieku poprodukcyjnym - 1256
stopa bezrobocia w powiecie wynosi 18,8 %
Na terenie gminy działają:
- 5 szkół podstawowych, w których uczy się 557 uczniów;
- 2 gimnazja, w których uczy się 305 uczniów ;
- 1 Zespół Szkół (podstawówka i gimnazjum), w którym uczy się 224 uczniów.

Na terenie Gminy Działdowo obowiązuje Uchwała Nr IX/82/03 z dnia 23 sierpnia 2003r. Rady Gminy Działdowo
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Działdowo miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
W 42 punktach na terenie gminy można nabyć alkohol (38 sklepów, które prowadzą sprzedaż piwa, wina i wódki
oraz 4 punkty gastronomiczne).
Limit punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej
Nr XXII/98/01 Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2001r. i wynosi 50.

4,5%

określony

został

Uchwałą

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, iż większość kompetencji i środków
finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały kompetencje do podjęcia działań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich
mieszkańców oraz dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane
do społeczności. Działania te ujęte są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ”.
Przedstawiony program adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin, do dzieci i młodzieży
oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie.
Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Wójta Gminy w Działdowie Nr 23/2008
z dnia 29.02.2008 r. na podstawie art.4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami).
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Do działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w szczególności
należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13’ i 15 ustawy oraz
występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Ograniczenie dostępności alkoholu.

CELE I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Rozdział 1
Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Rozpatrywanie wniosków osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego leczenie.
Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia
terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
Sporządzanie wywiadów środowiskowych w celu skompletowania dokumentacji do sądu.
Organizowanie i finansowanie szkoleń dla:
a) osób pracujących z osobami uzależnionymi,
b) osób pracujących z dziećmi z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,
c) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
d) nauczycieli i pedagogów
Finansowanie obozów i biwaków terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Refundacja kosztów dojazdu osób uzależnionych i współuzależnionych na leczenie do Ośrodka Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie.
Kierowanie wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu wobec osób, które nie chcą
dobrowolnie podjąć się leczenia.
Pokrywanie kosztów wykonania opinii przez dwóch niezawisłych biegłych w przedmiocie uzależnienia
osób kierowanych do sądu.

Na realizację powyższych zadań z budżecie gminy zaplanowano 24 100 zł
Rozdział 2
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Udzielanie wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym .
Podejmowanie interwencji i kierowanie spraw do odpowiednich instytucji.
Informowanie o chorobie alkoholowej i możliwości podjęcia leczenia.
Diagnozowanie sytuacji całej rodziny i proponowanie pomocy dla wszystkich jej członków
Współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie organizowania
dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występują
problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.
Współpraca w dokonywaniu naboru dzieci z rodzin alkoholowych i niewydolnych wychowawczo na formy
wypoczynku.
Wspieranie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie w zakresie pomocy ofiarom przemocy
domowej.

Na realizację powyższych zadań z budżecie gminy zaplanowano 1 000 zł.
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Rozdział 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, dotyczących alkoholizmu, przemocy dla dzieci,
młodzieży i rodziców.
Udział w finansowaniu szkolnych programów profilaktyki.
Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyka alkoholową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
Finansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i sportowych.
Finansowanie świetlic środowiskowych i szkolnych tj. wyposażanie ich w sprzęt i materiały niezbędne
do prowadzenia zajęć
Organizacja i finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle teatralno - rozrywkowe
o treściach związanych z profilaktyką uzależnień.
Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form aktywnego
spędzania wolnego czasu poprzez:
a) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych,
b) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny,
biwaki itp.
Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli – niezbędnych
do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. Współpraca z ośrodkami szkolenia
kierowców w zakresie włączenia do programów szkolenia kandydatów na kierowców problematyki
alkoholowej. Zakup materiałów edukacyjnych min. broszur, plakatów, ulotek, liczników trzeźwości.

Na realizację powyższych zadań w budżecie gminy zaplanowano 35 000 zł.
Rozdział 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1.
2.

Wspomaganie działalności Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie.
Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo,
rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym.

Na realizację powyższych zadań w budżecie gminy zaplanowano 17 000 zł.

Rozdział 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13’ i 15 ustawy.
1.

2.

Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia osób
dopuszczających się naruszaniu przepisów zabraniających reklamy i produkcji napojów alkoholowych
oraz zabraniających sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych osobom, których zachowanie
wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.
Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie odpowiednich
materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13’ i 15 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na realizację powyższych zadań w budżecie gminy zaplanowano 500 zł.
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Rozdział 6
Ograniczenie dostępności alkoholu.
1.

2.
3.
4.

Przestrzeganie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Działdowo
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia limitu punktów
ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 4,5 %.
Przestrzeganie zasad wydawania i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Organizacja i finansowanie szkoleń dla sprzedawców alkoholi.
Kontrola i przestrzeganie postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi:
a) kontrola sklepów,
b) kontrola lokali gastronomicznych.

Na realizację powyższych zadań w budżecie gminy zaplanowano 3 000 zł.

Rozdział 7
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości 70 zł brutto za pracę i udział w jednym posiedzeniu Komisji.

przysługuje

wynagrodzenie

Na realizację powyższych zadań w budżecie gminy zaplanowano 1 400 zł.

Rozdział 8
Finansowanie programu.
Środki na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci niniejszego Programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Na realizację tych zadań przeznacza się w budżecie gminy
kwotę 82 000 zł.

Rozdział 9
Realizatorzy Programu.
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
3. Policji,
4. Nauczycieli,
5. Sądu,
6. Organizacji pozarządowych,
7. Księży.

4

