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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki
uzależnień oraz w zakresie minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych z tych
uzależnień wynikających.
Rozpoznanie problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych dla Gminy
Radziechowy-Wieprz pozwala określić podstawowe, a zarazem najważniejsze cele i założenia
programu w roku 2012:
1. Tworzenie systemu profilaktyki gminnej angażującego społeczność lokalną: młodzież,
rodziców, nauczycieli, pedagogów, administrację samorządową, radnych gminy,
policję, straż graniczną.
2. Działalność wychowawcza, propagowanie i utrwalanie modelu trzeźwego stylu życia
oraz promocja postaw abstynenckich, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
3. Działalność informacyjna, edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń
związanych ze spożywaniem alkoholu, sięganiem po narkotyki, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
4. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie
negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, w tym przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami,
przemocą poprzez objęcie ich pomocą psychospołeczną i prawną oraz pracą socjalną.
6. Ograniczanie dostępności do alkoholu, eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przy realizacji przedstawionych zadań współpracują ze sobą:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu, Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
Radziechowach-Wieprzu,
Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Nauczyciele, Pedagodzy, Radni
Gminy, Parafie, Policja, Straż Graniczna, oraz organizacje pozarządowe, których działania
służą profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii i
przemocy w rodzinie.

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW AKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012
ROKU

ROZDZIAŁ I
PROWADZENIE
PROFILAKTYCZNEJ
DZIAŁALNOŚCI
INFORMACYJNEJ
I
EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE: W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD DZIECI I
MŁODZIEŻY.
1. Programy profilaktyki realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Udział finansowy Gminy w realizacji programów profilaktycznych w szkołach i
środowiskach organizujących młodzież (w tym program ogólnopolski „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”). Wyposażanie programów profilaktycznych w
sprzęt i materiały pomocnicze do ich realizacji.
1.2. Dofinansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych (w tym teatralnych)
opracowanych i realizowanych przez młodzież dla młodzieży.
1.1.

2. Działania o charakterze edukacyjnym z elementami profilaktyki uzależnień dla rodziców,
nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych.
2.1.

Udział finansowy Gminy w realizacji programów edukacyjnych dla rodziców w
zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych,

2.2.

Dofinansowanie szkoleń nauczycieli i pedagogów w zakresie prowadzenia działań
profilaktyczno-interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

3. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia
3.1.

Szkolenie przedsiębiorców i sprzedawców alkoholu w zakresie przepisów prawa o
obrocie alkoholem i problemach alkoholowych.

4. Programy zajęć sportowych, edukacyjnych oraz innych rozwojowych, wśród dzieci i
młodzieży promujących zdrowy styl życia.
4.1.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach
jako elementu oddziaływań w zakresie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii i przemocy. Wyposażanie w sprzęt i materiały pomocnicze do ich
realizacji.

4.2.

Prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic na terenie gminy,
realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze, w tym wyposażanie w sprzęt i
materiały pomocnicze umożliwiające realizację programów.

4.3.

finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczowychowawczych w świetlicach na terenie gminy.

4.4.

Udział finansowy Gminy w realizacji działań profilaktycznych promujących zdrowy
styl życia poprzez zajęcia sportowe, inne niż pozalekcyjne, turnieje sportowe, inne
programy rozwojowe o charakterze wokalno-tanecznym wśród dzieci i młodzieży oraz
wyposażenia w materiały pomocnicze i sprzęt do zajęć umożliwiający ich realizację.

4.5.

Udział finansowy Gminy w organizacji i realizacji działań profilaktyczno –
wychowawczych: wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji, integralna
część programów pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz opiekuńczo –
wychowawczych prowadzonych w świetlicach na terenie gminy.

4.6.

Udział finansowy Gminy w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i
młodzieży skupionej w ciągu roku w formacjach kościelnych.

4.7.

Udział finansowy Gminy w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i
młodzieży w ramach programów realizowanych przez stowarzyszenia, kluby
abstynenckie, instytucje kultury, zespoły sportowe i inne organizacje społeczne,
mające wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i
propagujące:
- trzeźwy i zdrowy styl życia,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

4.8.

Udział finansowy Gminy w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez stowarzyszenia, instytucje
kultury, kluby i zespoły sportowe oraz inne organizacje społeczne mające wyraźne
odniesienie profilaktyczne i w szczególny sposób eksponujące i propagujące:
- trzeźwy i zdrowy styl życia,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

5. Doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5.1.

dofinansowanie szkoleń i konferencji dot. zjawiska przemocy w rodzinie oraz
procedury „Niebieskich Kart” a organizowanych dla przedstawicieli zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych w gminie Radziechowy-Wieprz,

5.2.

opracowywanie, zakup materiałów informacyjnych nt przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ II
ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ,
PSYCHOSPOŁECZNEJ ORAZ PRAWNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, DLA
RODZIN, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ
PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ
PROBLEMY NARKOMANII; OCHRONA RODZINY PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ
1. Dofinansowanie programów terapii uzależnień realizowanych w placówkach
odwykowych, w zakresie ponadpodstawowym, w celu zwiększenia dostępności
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób
współuzależnionych.
2. Udział Gminy w finansowaniu programu detoksykacji chorych na zespół zależności od
środków psychoaktywnych prowadzonych przez służbę zdrowia.
3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym, narkomanią i przemocą domową:
3.1.Udostępnianie usług
współuzależnionych,

w

postaci

konsultacji

dla

osób

uzależnionych

i

3.2.Udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania
przemocy w rodzinie.

3.3.Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, nieuzależnionych, do
zmiany zachowań,
3.4.Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
3.5.Pomoc psychospołeczna dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.
3.6.Zakup materiałów pomocniczych, sprzętu i innych usług umożliwiających
realizację zadania.
4. Organizowanie, finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na obozy terapeutyczne.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5.1. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych i
współuzależnionych – Wspólnoty AA, Al.-Anon, Al.-Ateen, DDA.
5.2. Udział finansowy gminy w zadaniach z obszaru rozwiązywania problemów
alkoholowych realizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz
mieszkańców gminy.
6. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym oraz problemem narkomanii w zakresie:
interwencji, konsultacji, porad oraz działań prawno - administracyjnych wobec
przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych uzależnieniem
od alkoholu lub narkotyków.
6.1.Realizacja zadań związanych z działaniami wobec osób nadużywających alkoholu
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
szczególności:
a. realizacja ustawowych działań wobec osób uzależnionych od alkoholu i
pokrywanie kosztów realizacji tych zadań.
b. kierowanie na badanie celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu, pokrywanie kosztów realizacji tych zadań
c. kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego, pokrywanie kosztów realizacji tych zadań.
d. stosowanie procedury „Niebieskich Kart” w ramach działań
interwencyjnych,
e. kierowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnoedukacyjnym.
6.2.Realizacja zadań Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i pokrywanie kosztów realizacji tych zadań.
6.3.Zakup materiałów pomocniczych, sprzętu, szkoleń i usług umożliwiających
realizację zadań komisji r.p.a i Pełnomocnika, wynikających z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.
7. Udział finansowy Gminy w realizowaniu działań zapobiegających lub ograniczających
negatywne następstwa nadużywania alkoholu i służących przeciwdziałaniu narkomanii
i przemocy oraz ich usuwanie z wyjątkiem pomocy socjalnej.
7.1.Prowadzenie (zlecenie) badań zmierzających do zdiagnozowania problemu
alkoholowego, narkomanii i przemocy, w tym wśród dzieci i młodzieży w gminie
Radziechowy-Wieprz.

7.2.Okresowa ocena wdrażania strategii integracji i rozwiązywania problemów
społecznych gminy.
7.3.W celu realizacji zadania związanego z podejmowaniem interwencji w związku
naruszaniem przepisów art. 13.1 i 15, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy
oraz realizacji zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach
na terenie gminy - współpraca z organami upoważnionymi do egzekwowania prawa
(Policja, Straż Graniczna)
7.4.Udział finansowy gminy w realizacji działań interwencyjnych prowadzonych
wobec sprawców przemocy domowej oraz w realizacji dodatkowych programów
skierowanych do osób zatrzymanych w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym.
ROZDZIAŁ III.
ZASADY FINANSOWANIA „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 R OKREŚLAJĄ:
Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku”, Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 2011,
WWW.wydawnictwo.parpamedia.pl

