
                                      Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009
                                                                                         z dnia 26 marca 2009r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Podstawowym celem programu jest:
                                                                     §  1.
                                                              

1. Prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów 

alkoholowych  oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

Na miarę aktualnych  możliwości Gminy należy realizować następujące tematy:

    1) Edukacja młodzieży,  

    2) Kontrola działalności gospodarczej napojami alkoholowymi,

    3) Profilaktyczne oddziaływanie wobec młodzieży,

    4) Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych,

    5) Ochrona przed przemocą i ubóstwem w rodzinach alkoholowych,

    6) Zachowanie bezpieczeństwa na drogach i w wodzie,

          7) Wspieranie nieprofesjonalnej działalności trzeźwościowej.

Główne działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:

§  2.
1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu przez:

1)  Wskazanie  i  podanie  adresów  grup  samopomocy  (  Anonimowi  Alkoholicy,  kluby 

abstynenckie   Al.-Anon, Alateen) oraz poradni i ośrodków odwykowych,

2)  Prowadzenie  punktu  psychoterapeutycznego,

         3)  Dofinansowanie  szkoleń  dla  terapeutów  oraz  utrzymanie  punktu  psychologicznego 

              już  istniejącego,

4)  Umożliwienie  odbywania  programu  terapii  poszpitalnej,

5)  Pomoc  alkoholikowi  w  kontakcie  ze  światem  zewnętrznym  w okresie  odchodzenia  od 

     nałogu,

6)  Wyposażenie   terapeutów  w  niezbędne   materiały   do   diagnozowania   przemocy  w 

rodzinie,

7) Uruchamianie  interwencji  w  przypadku  zdiagnozowania   przemocy  domowej,



8)  Organizowanie i finansowanie zajęć z zakresu terapii uzależnień.

2.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i  

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przez:

   1)  Zobowiązanie  do  podjęcia  leczenia  odwykowego,

2)  Kierowanie  uzależnionych  na  badanie  przez  lekarza  biegłego  w celu  stwierdzenia 

stopnia  uzależnienia,

3)  Przygotowanie   dokumentacji   związanej   z   postępowaniem   sądowym,   składanie 

wniosków o  wszczęcie  postępowania  sądu  rejonowego,

4)  Dbałość  o  poprawę  zdrowia   uzależnionego od  alkoholu,

5)  Dbałość o  nieizolowanie  uzależnionego  od  otoczenia  społecznego,

6)  Rozmowy  motywujące  do  udziału  w  terapii,

7) Ochrona  rodziny  osoby  uzależnionej przed  przemocą,

8) Pomoc dla  dorosłych  członków  rodziny  z  problemem  alkoholowym,

9) Oferty  terapeutyczne  dla  dorosłych  dzieci  alkoholików,

        10) Zapobieganie  konfliktom  między  dorosłymi, a  dziećmi,

        11) Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

        12) Zlecenie Kościołowi,fundacjom,pracodawcom,osobom fizycznym i prawnym zadań z        

z zakresu pomocy społecznej oraz wspieranie ich finansowo,

        13)  Zapewnienie  pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, 

zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem,

       14) Współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu 

problemów  wychowawczych,                 

15)  Pomoc  w kryzysach  szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,    

       16)  Pomoc społeczna -  dożywianie,

       17)  Organizacja  czasu   wolnego,organizacja  zabaw, wycieczek ,współpraca ze szkołą , 

              ośrodkiem pomocy społecznej , sadem rodzinnym , Powiatowym Centrum Pomocy 

              Rodzinie,

       18) Pomoc rodzinie w rozwiazywaniu problemów, a zwłaszcza w zakresie podejmowania 

              interwencji wobec osób uzależnionych i wspóluzależnionych,

       19) Dofinansowanie działalności „ niebieskiej karty „ (policja , pomoc społeczna) oraz 

             „ pomarańczowej linii”.

     

        

       

     



        

 

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie  

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w szczególności dla  

dzieci i młodzieży przez:

1) Włączanie się do kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

2) Podawanie informacji  dotyczących  środków uzależniających i mechanizmów uzależnienia,

3) Kształtowanie  wzorców  zdrowego życia i spędzania wolnego czasu,

4)  Konsekwentne   reagowanie   na  łamanie  prawa  przez  ludzi  związanych  z  produkcją, 

importem  i handlem  napojami  alkoholowymi,

5)  Realizacja   w  szkołach  podstawowych  i   gimnazjum  programów  edukacyjnych   z 

zakresu 

     profilaktyki,

6)  Wspieranie   finansowe   i   organizacyjne   imprez  z  okazji   Dnia   Dziecka  i  Choinki 

Noworocznej   dla dzieci z rodzin zagrożonych ryzykiem uzależnień,

7)  Tworzenie programów edukacyjnych dotyczących różnych rodzajów środków 

     uzależnionych (alkohol , tytoń , narkotyki) ,

8)  Wspieranie finansowo głównych czynników chroniących silną więź rodzinną, rozwijających 

zainteresowania  nauką  szkolną  i  rozwojem,  a  także  wzmacniających  skłonności  do 

respektowania norm i wartości oraz praktyk religijnych,

9)  Uzyskiwanie wpływu na podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych takich jak: 

szkoła, rodzina, społeczność lokalna, przekazy kulturowe i medialne,

      10)  Wspieranie programów profilaktycznych i przedsięwzięć prowadzonych przez nauczycieli, 

              wychowawców,rodziców,

       11)   Wspieranie  finansowe zajęć sportowych będących elementem programu profilaktycznego,

       12)   Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych takich jak: festyny, happeningi, pikniki, 

               konkursy,itp.,

       13)  Prowadzenie działalności na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych przez:

1) Wspieranie stowarzyszeń i klubów abstynenckich jako miejsca trzeźwego i zdrowego stylu 

życia dla uzależnionego i jego rodziny,

2) Finansowanie wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę,



3) Systematyczne rozwijanie współpracy stowarzyszeń z lokalnym społeczeństwem, aktywne 

włączenie ich w realizację Gminnego Programu Profilaktycznego.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

1)  Przeprowadzenie  dodatkowych  kontroli  w punktach  sprzedaży napojów alkoholowych  w 

przypadku  zgłaszania  nieprawidłowości  w  przestrzeganiu  przepisów  o  wychowaniu  w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) Pisemne ostrzeganie sprzedawców napojów alkoholowych o konsekwencjach wynikających 

z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  w  przypadkach  powtarzającej  się  w  miejscu 

sprzedaży lub najbliższej  okolicy zakłóceń porządku publicznego w związku ze sprzedażą 

napojów alkoholowych,

3) Sprawdzanie, czy przestrzegana jest ustawa w zakresie zakazu, promocji i reklamy napojów 

alkoholowych.

6.  Wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie  Centrów 

Integracji Społecznych poprzez: 

1) Integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego,

2) Abstynencję i naukę zapobiegania nawrotom picia,

3)  Wypracowanie  motywacji do zachowania abstynencji.

7.  Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych:

1) Za  udział  w  posiedzeniach  członków  GKRPA  sześć  diet  –  diety  przysługującej 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

2) Dla przewodniczącej  komisji  za  udział  w posiedzeniach  równowartość  półtorej  diety na 

członka komisji,

3) Za prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholuw zakresie kierowania ich na 

leczenie odwykowe  sześć diet  pracowniczych,

4) Za  prowadzenie  kontroli  przestrzegania  warunków  sprzedaży  ,  podawania  i  spożycia 

napojów alkoholowych  sześć  diet  –  diety  przysługującej  pracownikowiz  tytułu  podróży 

służbowej na obszarze kraju.

  



Przepisy ogólne:
§   3.

1. Realizacja  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

odbywa się w ramach posiadanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu oraz środków pozyskanych od innych osób i instytucji.

2. Decyzję o przeznaczenie środków na realizację programu podejmuje Wójt.


