Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/285/2013
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 28 stycznia 2013r.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminy Gogolin na 2013 rok.
Wprowadzenie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Gogolin na rok 2013 określa realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z nadużywania alkoholu. Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne
za ich realizację, określa również źródła finansowania tych zadań, przedstawia zadania
własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356)
Zasadnicze problemy spowodowane nadmiernym piciem alkoholu w naszej gminie są
takie same, jak w całym społeczeństwie. Należą do nich przede wszystkim problemy
zdrowotne osób pijących i członków ich rodzin. Chore są nie tylko osoby nadmiernie pijące,
ale i członkowie ich rodzin. Małżonkowie alkoholików cierpią na nerwice i depresje. Dzieci z
takich rodzin bardzo często są wystraszone, znerwicowane, mają niską samoocenę lub
przeciwnie: w szkole i w domu demonstrują postawy buntownicze i agresywne. Częściej niż
ich rówieśnicy z domów wolnych od uzależnień, sprawiają kłopoty wychowawcze, sięgają po
używki: papierosy, alkohol i narkotyki. W rodzinach z problemem alkoholowych nierzadko
dochodzi do awantur i aktów przemocy wobec małżonka, starszych rodziców lub dzieci.
W obecnej dobie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać osobom, rodzinom z
problemem alkoholowym a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych choroba alkoholową,
ale jak to zrobić szybciej, skuteczniej i efektywniej. Pomagać tzn. minimalizować skutki
alkoholizmu, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać,
wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną
czy konfliktową, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję.
Pomagać to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw
osobowościowych , aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi.
Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji
otoczenia.
Jak co roku, również w 2013 będą podejmowane działania, które obniżają szkody
wywołane i powodowane przez nadmierne spożywanie napojów alkoholowych..

1. Cele programu:
1. Cele Programu w roku 2013:
1) rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie gminy oraz potrzeb
lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązaniu;
2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych;

2.

3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie
gminy;
4) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi
problemami;
5) edukacja publiczna w zakresie:
a) informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu i innych używek,
b) promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celów Programu w roku 2013, jest realizacja
następujących zadań:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach
środowiskowych,
4) podejmowanie działań interwencyjnych w związku z naruszeniem przepisów w
art.
13-15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zgodnie z treścią w/w ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej a w szczególności:
- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie
motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,
- działalność wychowawczą i informacyjną,
- ograniczenie dostępności do alkoholu,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zmniejszania rozmiarów aktualnie
występujących problemów ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz
dzieci i młodzieży.
W działaniach podejmowanych na rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi organy gminy współdziałają z Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia,
placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, jednostkami systemu pomocy społecznej.
2. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów
alkoholowych.

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Zadania programu:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
1. Zapewnienie dostępu do rzetelnej wiedzy na temat istoty uzależnień.
2. Zwiększenie dostępności i udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej.
3. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii
odwykowej oraz ich rodzinom.
4. Bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem
Rodzinnym.
5. Działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe i
finansowanie badań w tym zakresie.
6. Realizowanie zadań służących zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu odbywać się będą poprzez:
1) współpracę w zakresie dofinansowania zajęć w programie dla osób uzależnionych z
terenu
gminy Gogolin prowadzonych w specjalistycznych placówkach opieki
zdrowotnej,
2) organizację specjalistycznych działań terapeutycznych i wspierających m. in.:
a) terapii młodzieży nadużywającej alkoholu, pochodzącej z rodzin z problemem
alkoholowym,
b) działania psychologiczne motywujące,
3) prowadzenie terapii uzależnień i współuzależnień,
4) prowadzenie grupy edukacyjnej dla współuzależnionych,
5) konsultacje w zakresie terapii odwykowej oraz prowadzenie grupy osób uzależnionych
i współuzależnionych,
6) pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą- zajęcia terapeutyczne dla sprawców przemocy
oraz ofiar przemocy.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w ramach pracy Poradni
Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Gogolinie.
2. Pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym poprzez:
- wspomaganie działalności świetlic środowiskowych (opiekuńczo – wychowawczych),
- finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia
socjoterapeutyczne, mających na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych,

- wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, warsztatów i przedstawień
teatralnych w szkołach oraz uczenie umiejętności służących zdrowemu życiu,
- finansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych
w placówkach oświatowych z trenu gminy Gogolin.
3. Współpraca z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie procedury "Niebieskiej
Karty".
4. Prowadzenie terapii grupowej dla ofiar przemocy i dla sprawców przemocy.
5. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których
celem jest uświadomienie negatywnego wpływu alkoholu na rodzinę.
6. Organizowanie spotkań z rodzicami dotyczących wychowywania dzieci bez przemocy.
7. Umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego dla osób z problemem alkoholowym, ich
rodzin i ofiar przemocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, a w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i
opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:
- wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, warsztatów i przedstawień
teatralnych w szkołach oraz uczenie umiejętności służących zdrowemu życiu,
- finansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych
w szkołach z trenu gminy.
2. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez instytucje, organizacje i młodzież.
3. Wspieranie rozwoju działalności wolontariatu na rzecz pomocy osobom uzależnionym,
wykluczonym społeczne oraz ofiarom przemocy domowej.
4. Współudział w organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych w szczególny sposób
eksponujących" zdrowy styl życia".
5. Włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
poprzez między innymi dofinansowanie wycieczek, obozów, kolonii, na których
realizowane są programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy wśród rówieśników.
6. Dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
7. Zakup materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu
profilaktyki uzależnień.
8. Włączenie się w akcję typu: „dzień bez papierosa", „postaw serce na nogi”, ”ciąża bez
alkoholu”.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
2. Prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży
alkoholu w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów
alkoholowych.
3. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży
alkoholu poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu.
4. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję i
reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży.

Wspomaganie działalności instytucji,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych,

służącej

1. Doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały niezbędne do realizacji tych
zadań.
2. Pokrywanie kosztów udziału w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, których tematem
jest problematyka uzależnień, ochrona przed przemocą i wykluczeniem społecznym.
3. Dofinansowanie do spotkań i imprez dla dzieci korzystających z zajęć w świetlicach
środowiskowych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności promującej spędzanie czasu wolnego od uzależnień i przemocy
dla instytucji, stowarzyszeń i Rad Sołeckich.
5. Wspomaganie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego
działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w gminie Gogolin.
6. Włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone przez szkoły,
organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, Rady Sołeckie działające na
terenie gminy Gogolin.
7. Podejmowanie innych działań profilaktycznych wynikających z bieżącej analizy sytuacji.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
1. Podejmowanie działań zmierzających do zoorganizowania na terenie Gminy Gogolin
Centrum Integracji Społecznej

Analiza dostępności alkoholu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta i gminy Gogolin wg. stanu na dzień 01.01.2013 r.
Lp. Miejscowość

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

Detal

Gastronomia

Ogółem

A

B

C

Ogółem

A

B

C

1.

Chorula

2

2

2

2

2

2

1

2

2.

Dąbrówka

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Gogolin

7

7

7

7

11

11

6

8

4.

Górażdże

2

2

2

2

2

2

2

1

5.

Kamień Śl.

3

3

2

3

6

6

6

5

6.

Kamionek

1

1

0

1

0

0

0

0

7.

Malnia

1

1

1

1

2

2

2

2

8.

Obrowiec

1

1

0

1

1

1

0

0

9.

Odrowąż

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Zakrzów

1

1

1

1

1

1

1

1

18

18

15

18

25

25

18

19

Razem:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do
realizacji w 2013 r. stanowiący część składową Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015

Kategoria zadania
I. Zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych
od alkoholu.

Zadania do realizacji

Kwota
przeznaczona na
Odpowiedzialny
realizację

1. Konsultacje w zakresie terapii odwykowej,
prowadzenie grupy osób uzależnionych
współuzależnionych.

Psycholog

2. Prowadzenie grupy edukacyjnej dla osób
współuzależnionych

Psycholog

3. Prowadzenie terapii uzależnień i
współuzależnień

Terapeuta

4. Zakup książek i materiałów pomocniczych

RAZEM:

Pracownik OPS
17.490,00 zł

II. Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w
szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie

1.

Porady psychologiczne dla dzieci z rodzin
z problemem uzależnienia.

2.

Porady psychologiczne i psychiczne dla
osób uzależnionych i współuzależnionych

3.

Przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych

Pracownik OPS

4.

Przeprowadzenie badań biegłego w celu
wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu

Biegły sądowy

5.

Koszty postępowania sądowego

Pracownik OPS

6.

Pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą

7. Pomoc prawna

Psycholog

Psycholog

Psycholog
OPS+Policja

Prawnik

28.740,00 zł

RAZEM:
III. Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii między innymi dla
dzieci i młodzieży w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i
dożywiania dzieci uczestniczących
w programach opiekuńczowychowawczych.

1. Zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach
środowiskowych.

Psycholog

2. Realizacja programów terapeutycznych

Pracownik OPS

3. Realizacja programów profilaktycznych

Pracownik OPS

4. Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin
patologicznych

Pracownik OPS

5. Realizacja programów profilaktycznych,
Akademia Wiedzy Wychowawczej.

Pracownik OPS

6. Podejmowanie działań o charakterze
edukacyjnym przeznaczonych dla
rodziców

Pracownik OPS

7. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji
członków komisji

Pracownik OPS

8. Organizacja szkolenia dla sprzedawców
napojów alkoholowych.

Pracownik OPS

9. Koszty imprez z zakresu profilaktyki
edukacji przeciwalkoholowej

Zadania własne

Pracownik OPS

37.640,00 zł.

RAZEM:
IV. Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych.

1.

Współpraca z stowarzyszeniami, których
działalność związana jest z polityką
prorodzinną.

Pracownik OPS

RAZEM:
V. Koszty organizacyjne

1.Utrzymanie świetlic środowiskowych
( pozostałe wydatki)
2. Utrzymanie świetlic środowiskowych
Pracownik OPS
(wynagrodzenia,pochodne od wynagrodzeń
Umowy zlecenia,PFRON,ZGŚS)
3. Wynagrodzenie dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
4.Utrzymanie punktu konsultacyjnego

RAZEM:
VI. Zwalczanie narkomanii

1700,00 zł.

1.

2.

Prowadzenie działalności
informacyjnej o szkodliwości
narkotyków
Zakup ulotek i plakatów

RAZEM:

116.430,00 zł.

3.000,00 zł.

205.000,00 zł

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
1.

członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości
30,00zł. za posiedzenie.
2. wynagrodzenie przysługuje jeżeli członek Komisji uczestniczy w całym posiedzeniu od
otwarcia do zamknięcia przez przewodniczącego,
3. podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności
dołączonej do protokołu.

