Uchwała

Nr 111/19/18

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o

samorządzie

gminnym (tekst jednolity z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia

26

października

1982r. o wychowaniu w

trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

(tekst jednolity z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.) Rada Miejska w Polanowie uchwal a, co
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
§ 3.

Uchwała

wiadomości

wchodzi w

życie

z dniem 1stycznia2019 roku i podlega podaniu do publicznej

przez wywieszenie na tablicy informacyjnej

Urzędu.
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Załącznik

do

Uchwały

Nr 111/19/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2018r. w

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania

Alkoholowych na 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Polanowie na 2019r.

Problemów

Na

podstawie

art.

18

ust.

2

pkt.

15

ustawy

z dnia

08

marca

1990

roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5
października

ustawy z dnia 26

1982r. o wychowaniu w

alkoholizmowi (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2137 z

późn.

trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

zm.) Rada Miejska w Polanowie

uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

Rozdział

1.

I - Postanowienia ogólne

Samorząd

gminy, a ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.
Podstawą

prawną

działań

związanych

profilaktyką

z

alkoholowych w gminie jest Ustawa z dnia 26
w

trzeźwości

i

rozwiązywaniem

października

problemów

1982 r. o wychowywaniu

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 2137).

Zgodnie z zapisami art.41 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do:
działań związanych

1. Prowadzenia

społecznej

oraz integracji

W

1)

szczególności

2)

zadania te

Zwiększanie

uzależnionych

osób

w

dostępności

rodzinom,

Prowadzenie

rozwiązywania

szczególności

dla dzieci i

a

także działań

na rzecz

4)

rozwiązywaniu

dla

osób

w

występują

których

szczególności

problemy

ochrony przed

działalności

dożywiania

i

uczestniczących

edukacyjnej

przeciwdziałania

w tym prowadzenie pozalekcyjnych
dzieci

pomocy

w rodzinie.

informacyjnej

problemów alkoholowych

młodzieży,

przemocą

alkoholowe,

zajęć

narkomanii,
sportowych,

w pozalekcyjnych programach

działalności

stowarzyszeń

instytucji,

osób fizycznych,

służącej

problemów alkoholowych.

zadań,

profilaktyki i
społecznej,

rehabilitacyjnej

- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Wspomaganie

2.Realizacja

pomocy terapeutycznej

profilaktycznej

w

opiekuńczo

od alkoholu.

od alkoholu.

Udzielanie

zakresie

uzależnionych

obejmują:

psychologicznej i prawnej, a w
3)

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu

rozwiązywania

problemów alkoholowych,

uchwalanego corocznie przez

radę

gminy.

2

stanowiącego cześć

strategii polityki

3.Do zadań Burmistrza zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy należy powoływanie gminnych komisji
rozwiązywania

określonym

problemów alkoholowych, w

w

ust.

1

szczególności inicjujących działania

podejmujących

oraz

czynności

zmierzające

w zakresie

do

orzeczenia

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie

2.

lecznictwa odwykowego.

Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta i gminy

Polanów

Podstawą

opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych na 2019 rok są dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i diagnoza

młodzieży

szkolnej z terenu gminy Polanów przeprowadzona

w 2016 roku przez pracowników pedagogicznych
pozarządowe

i analizę

członków

Niektóre z wniosków z tvch
•

komisji ds.

szkół,

Rozwiązywania

pracowników MGOPS, organizacje
Problemów Alkoholowych.

badań są następu;ące:

napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją

używaną

przez

psychoaktywną

młodzież;

•

po alkohol najczęściej sięgały dzieci rodziców lepiej sytuowanych finansowo;

•

wiek inicjacji alkoholowej wśród badanych to 7-9 lat (2,8 % badanej grupy);

•

spożywanie

z alkoholizowaniem
•

alkoholu przez dzieci i młodzież bardzo ściśle skorelowane jest
się

rodziców lub innych

wraz ze spadkiem liczby abstynentów wzrasta

wypijanego alkoholu przez
•

dorosłych;

co 8

częstość

picia oraz

ilość

jednorazowo

młodzież;

piętnastolatek

(13,0%) oraz co 13

piętnastolatek

uczestniczyli w

kłótni

lub

sprzeczce z powodu alkoholu;
•

12,6%

chłopców

oraz 6,3%

dziewcząt

przyznaje,

iż

w

związku

z piciem alkoholu

miało

problemy z rodzicami;
•

niemal 6% 17 letnich

dziewcząt

z powodu picia alkoholu

miało

niechciane stosunki

seksualne (badanie ESPAD);
•

średnie spożycie

alkoholu według danych PARPA wynosi 5,11 czystego alkoholu rocznie;

•

najpopularniejszym alkoholem jest piwo, drugie miejsce zajmuje wódka;

•

najmniej popularnym alkoholem jest wino;
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•

znacznie

więcej

spożywają mężczyźni

czystego alkoholu

7,61 rocznie, podczas gdy

kobiety spożywały 2,91;
kawalerowie i panny wypijają dwukrotnie więcej alkoholu niż osoby żonate i zamężne

•

(8,81 przesunięte do 4,41;
uwzględniając

•

wiek najczęściej alkohol rocznie spożywają młodzi ludzie w wieku 18-24

lata - 8,6 I a najmniej najstarsi (65r- 0,91);
biorąc

•

pod uwagę zarobki - najmniejszą ilość spożywały osoby o dochodach 1001 -

1500zł-

21, a osoby o zarobkach ponad 4000 zł 6, 7 I rocznie.

Ważnym

wnioskiem wysnuwanym przez badanych, który

poczucia

bezpieczeństwa

wśród

obywateli

zasługuje

polskich.

Im

uwagę

na

badani

jest zachwianie

starsi

(35

lat

i więcej) tym ich poczucie bezpieczeństwa słabnie. Okoliczność ta, jak i nieumiejętność

konstruktywnego rozwiązywania
ukazywana jest jako powód

3.

problemów życiowych

nadużywania

oraz presja społeczna grupy

alkoholu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

przemocy domowej oraz

finansowa podstawa realizacji programu

4.

Zadania w zakresie

kształtowanie

przez odpowiednie
1)

się

od

społecznej,

spożywania

działalności

Prowadzenie
nadużywania

3)

polityki

alkoholizmowi i przemocy domowej wykonuje

się

szczególności:

w

Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie

2)

przeciwdziałania

alkoholu w

Prowadzenie

alkoholu.

wychowawczej

szczególności

pozalekcyjnych

dla dzieci i

zajęć

dotyczącej

informacyjnej

skutków

młodzieży.

sportowych,

edukacyjnych,

kulturalnych,

socjoterapeutycznych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w tych formach.
4)

Zwiększenie dostępności

pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej dla osób mających

problem z alkoholem.
5)

Udzielanie

rodzinom,

w

psychospołecznej

których

występują

prawnej

oraz

problemy

alkoholowe,

ochronę

pomocy
przemocą

przed

w rodzinie.
6)

Wspomaganie
rozwiązywaniu

i wykluczeniu

działalności

stowarzyszeń

instytucji,

problemów

alkoholowych,

społecznemu.

4

i

osób

przemocy

fizycznych
w

służącej

rodzinie

7)

Podejmowanie interwencji w

związku

z naruszeniem przepisów

dotyczących

reklamy

napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży.
8)

Sprawowanie

kontroli

trzeźwości

w

nad

ustawy

przestrzeganiem

przeciwdziałaniu

o

uchwał

alkoholizmowi

wychowaniu
Rady

Miejskiej

w Polanowie.
9)

i

umiejętności

grup

zawodowych

pracujących

Podnoszenie

wiedzy

na

rzecz

rozwiązywania

problemów uzależnień, wykluczenia społecznego, przemocy domowej.

10} Ścisła współpraca Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z
Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Polanowie, policją, strażą miejską, sądem, Klubem

Abstynenta „Feniks" i szkołami.
11) Pomoc osobom
uzależnienie
trudności

podlegającym

wykluczeniu

społecznemu

od alkoholu i narkotyków, choroby psychiczne,

w integracji ze

ze

względu

na

długotrwałe

bezdomność,

bezrobocie oraz

środowiskiem społecznym.

12) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i mieszkańców gminy
Polanów

1.

Zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2019 rok dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości
prowadzenia

określonych

form pracy i wykonania w oparciu o posiadane zasoby

instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną ze strony podmiotów
zewnętrznych,

jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji,

fundacji i osób fizycznych. Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Polanów,
którzy spotykają się z problemem nadużywania alkoholu, przemocy domowej oraz ich
konsekwencjami

zarówno

życiu

w

prywatnym,

zawodowym,

a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
2.

Finansową

podstawą

realizacji

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, stanowią dochody uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń
na
3.

sprzedaż

napojów alkoholowych oraz dochody własne gminy.

Zadania i cele określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych koordynowane i realizowane są przez Pełnomocnika Burmistrza ds.
Profilaktyki i
Komisję

Rozwiązywania

Profilaktyki i

Problemów Alkoholowych i Innych

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

5

Uzależnień

oraz

Rozdział

li - Zadania w zakresie profilaktyki

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

1.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada następujące
cele i priorytety:

1)

Działalność świetlic środowiskowych.

Świetlice te działają w Rzeczycy Wielkiej, Kościernicy, Jacinkach, Chociminie, Nacławiu,

Sowinku, Bożenicy, Garbnie, Gołogórze, Krytnie, Karsinie, Rekowie, Świerczynie i
Polanowie.
zajęciach

W

z problemem

świetlicowych
uzależnień

biorą

udział

między

innymi

dzieci

z

rodzin

i przemocy domowej.

W ramach funkcjonowania świetlic realizowane będą takie cele jak:

a)

kształtowanie prawidłowo funkcjonującej
przełamywanie onieśmielenia,

grupy poprzez wzajemne poznawanie

budowanie poczucia

bezpieczeństwa,

grupowych i indywidualnych, rozwijanie empatii i zrozumienia,

ustalanie

się,

reguł

integrację i ciągły

rozwój grupy,
b) kształtowanie własnych postaw poprzez zmianę schematów zachowania (zajęcia
warsztatowe),

kształtowanie

poprzez

poczucia

osobowości, kształtowanie prawidłowych
dziecko-dziecko-dorosły,

c) zapewnienie

własnej

wartości,

rozwijanie

stosunków interpersonalnych w relacji

likwidowanie barier w procesie komunikacji,

indywidualnej

pracy

reedukacyjnej

poprzez

organizowanie

i prowadzenie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,

d) rozwijanie indywidualnych
kształtowanie

organizowanie
wydarzeniach

i

możliwości

wycieczek,
w

życiu

spotkań

stały

a

zainteresowań

spędzania

czasu wolnego,

uczestnictwo
także

poprzez

w

ważnych

organizowanie

zajęć

dzieci,

dzieciom

posiłku

oraz

pomocy socjalnej (m.in. zakup

kontakt z instytucjami

organizacje

świątecznych,

społeczno-kulturalnym,

f) pedagogizacja rodziców poprzez
g)

dzieci, rozwój ich

nawyków twórczego i efektywnego

rozwijających zdolności

e) zapewnienie

zdolności

włączanie

organizowanie
artykułów
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miarę

potrzeb

szkolnych),

ich do procesu wychowawczego,

wspomagającymi

pozarządowe).

w

(szkoła,

sąd,

policja, MGOPS,

2.

Popularyzowanie

informacji

konsekwencjach przemocy domowej i
potrzebujących

dla osób

a)

szkodliwości

o

rówieśniczej,

spożywania

nadmiernego
a także o

możliwości

pomocy w tym zakresie i osób wykluczonych
środków

wykorzystywanie

uzyskania wsparcia

społecznie.

masowego przekazu (prasa, TV, Internet) do

informowania o adresach instytucji i organizacji, w których osoby
rodziny, a
i

także

alkoholu,

ofiary i sprawcy przemocy

mogą uzyskać

uzależnione

pomoc

i ich

psychologiczną

prawną,

ścisła współpraca

b)

wspólnych

działań

przeciwdziałania

c)

zakup

ze szkołami podstawowymi i gimnazjum celem podejmowania

informacyjnych i edukacyjnych w zakresie problematyki

uzależnień

i

przemocy,

materiałów

promocyjnych, edukacyjnych z przeznaczeniem dla środowisk

lokalnych,
udział

d)

w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest

uzależnieniom

e)

zapraszanie

i organizacje

f)

promującym

współpracy

do

pozarządowe,

uzależnionym,

osobom

3.

i przemocy oraz

postawy abstynenckie,

organizacje

kościelne

które w ramach swojej

wykluczonym

przeciwdziałanie

społecznie,

oraz

stowarzyszenia

działalności udzielają

wsparcia

ofiarom przemocy,

uruchomienie telefonu zaufania w ramach pracy MGOPS w Polanowie

Działalność

a)

profilaktyczna dla dzieci i młodzieży.

przeprowadzanie

socjoterapeutycznych,

Cele

główne

i

zajęć

treści zajeć.

przeciwdziałanie

programów

warsztatowych dla dzieci i

edukacyjnych,

młodzieży.

programów:

zachowaniom agresywnym,

kształtowanie umiejętności

doskonalenie

profilaktycznych,

umiejętności

radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
mówienia i wyrażania

dostarczanie informacji nt. szkód i strat

własnych

związanych

z

emocji,

sięganiem

po alkohol

i środki psychoaktywne,
ograniczenie głębokości dysfunkcji poszczególnych uczestników
kształtowanie umiejętności
sięganiem

-

po substancje

pomoc w rozwijaniu

wycofania

odurzające

się

z ryzykownych

zachowań związanych

z

i alkohol,

umiejętności społecznych,

budowania udanych relacji interpersonalnych,
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zajęć,

tj. asertywnego odmawiania,

budowanie poczucia wspólnoty grupowej, atmosfery wzajemnego zaufania,
osłabienie

zachowań

czynników ryzyka poprzez dostarczanie adekwatnych skutków
ryzykownych,

zachęcanie

do realizowania

własnych

zainteresowań,

osiągania

osobistej

satysfakcji bez sięgania po środki psychoaktywne,
uświadomienie

młodzieży,

że

istnieją

uzależnienia:

i narkotykami (fazy

4

etapy

kontaktu

z alkoholem

używanie, nadużywanie,

eksperymentowanie,

uzależnienie),
kształtowanie

postaw

uświadamianie

zmierzających

do eliminowania

wpływu

w zakresie

zachowań

przemocowych,

alkoholu i narkotyków na zachowania

agresywne i przemocowe,
wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych i nieznanym im dotychczas
sposobów spędzania czasu wolnego,
aktywne uczenie uczestników zajęć nowych umiejętności psychologicznych,
nabycie

umiejętności

uświadomienie

i

Konwencję

ukazanie

dbania o bezpieczeństwo

własne

i osób

najbliższych,

praw w oparciu o powszechne kategorie praw

człowieka

Praw Dziecka,

ścisłego związku między

piciem alkoholu,

używaniem,

posiadaniem,

handlowaniem narkotykami a dokonywaniem czynów zabronionych przez prawo,
ukazanie

prawnego

obowiązujących

o

postępowaniu

odpowiedzialności

modelu

przepisów, m.in. ustawy o

prawnej

przeciwdziałaniu

w świetle

narkomanii, ustawy

w sprawach nieletnich i kodeksu karnego,

dostarczenie informacji jak

zachować się

gdy

się

jest

świadkiem łamania

przez

innych prawa,
dostarczenie informacji, gdzie skutecznie można szukać pomocy, zarówno
psychologicznej, medycznej, terapeutycznej jak i prawnej,
b) inicjowanie, wspieranie akcji
dla dzieci i
c)

młodzieży

współorganizowanie

okolicznościowych

poza
ze

w

mających

środowiskiem

środowiskami

których
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organizację

wypoczynku letniego

rodzinnym;

lokalnymi imprez kulturalnych, sportowych,

udział

dysfunkcyjnych i nie tylko.

na celu

biorą

dzieci

i rodzice

ze

środowisk

4. Wspomaganie finansowe i merytoryczne działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji
kościelnych

pozarządowych

i organizacji

alkoholowych,

narkotykowych,

organizowanie

imprez

przemocy

udział biorą

materiałów

edukacyjnych, promocyjnych,

sprzętu

żywności,

sportowego,

wyżej

rodziny z

wymienionymi problemami a

także

zakup

plastycznych, biurowych, drobnego

są niezbędne

które

poprzez

okolicznościowych,

sportowych,

artykułów

problemów

społecznemu

wykluczeniu

kulturalnych,

w których

rozwiązywania

itp. na rzecz

działań

do realizacji ww. form

profilaktycznych.
5.

Działalność

w

ramach

konsultacyjna

„Niebieskiej

funkcjonowania
Zespołu

Alkoholowych oraz

Komisji

linii"

„Pomarańczowej

oraz

Rozwiązywania

Profilaktyki

Problemów

Przeciwdziałania

Interdyscyplinarnego ds.

linii"

Przemocy

w Rodzinie.
6. Profilaktyka skierowana do osób
a)

współpraca

z policją w realizacji procedury Niebieskiej Karty,

b) wspólne organizowanie
osób i ich rodzin z
społecznemu

c)

działań

z

policją, sądem,

problematyką uzależnienia,

strażą gminną

MGOPS,

na rzecz

przemocy domowej i wykluczeniu

- udzielenie schronienia, pomocy materialnej, terapeutycznej i prawnej,

spotkania

Zespołu Szkół

dorosłych

edukacyjne

dla

rodziców

szkół

uczniów

Publicznych, Przedszkola, Liceum oraz

mieszkańców

podstawowych,

gminy Polanów.

Celem spotkań jest:
dostarczenie informacji nt.
dostępnych

ustawa

o

w

ślinie

i substancji psychotropowych

na terenie Polski,
przeciwdziałaniu

(w szczególności
prezentacja

środków odurzających

artykuły

testerów

narkomanii

wraz

z

najnowszą

nowelizacją

karne),

służących

wykrywaniu

substancji

psychoaktywnych

i moczu,

informowanie o

możliwości

lub prawnej w przypadku
substancji

uzyskania pomocy psychologicznej, terapeutycznej
wystąpienia

psychoaktywnych

lub

problemów
wystąpienia

związanych

zjawisk

z

zażywaniem

patologicznych

i przestępczych,
d)

przeprowadzenie

programów

psychoedukacyjnych

i współuzależnionych oraz ofiar przemocy.

Celem programów jest:

9

dla

osób

uzależnionych

rozpoznawanie medycznych i psychologicznych konsekwencji
pomoc w rozpoznawaniu i uznaniu

własnej

wzmocnienie

uczestników

i

motywowanie

uzależnienia,

choroby,
osiągnięcia

do

i zachowania

trzeźwości,

rozpoznawanie i korygowanie dysfunkcyjnych

zachowań,

tworzenie indywidualnych programów terapii,
poznanie mechanizmów nawrotu i metod radzenia sobie z nawrotami,
rozwijanie zdrowego stylu
g)

życia,

organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, zajęciach warsztatowych
z przeznaczeniem dla grup zawodowych (policja,

straż

gminna, kuratorzy

sądowi,

pracownicy oświaty, pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
pracownicy

MGOPS,

członkowie

Komisji

ds. Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych, pracownicy stowarzyszeń i organizacji pozarządowych itp.), których
celem jest

podnoszenie

kwalifikacji

uzależnionych, współuzależnionych,

i

rodzin

umiejętności

pracy

na

rzecz

dotkniętych przemocą domową,

osób
osób

wykluczonych społecznie, sprawców przemocy.

Zakres tematvcznv ww. form tom.in.:
uzależnienie

od alkoholu i współuzależnienie,

uzależnienie

od narkotyków i współuzależnienie,

przemoc domowa,
lokalny system pomocy dziecku i rodzinie,
istota prorodzinnej polityki

społecznej-

w

ujęciu

konstytucyjnym, ustawowym,

praktycznym,
interdyscyplinarny model pomocy dziecku i rodzinie,
podstawowe standardy praw dziecka i rodziny,
problematyka

płodowego zespołu

rozwiązywanie trudności

zaburzeniami rozwojupodnoszenie

alkoholowego FAS,

wychowawczych i edukacyjnych w pracy z dzieckiem z

zespół nadpobudliwości

umiejętności

psychoruchowej- ADHD,

wychowawczych

z

elementami

interpersonalnego,
praca z dzieckiem agresywnym wywodzącym się z rodziny alkoholowej,
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treningu

przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna wobec dzieci,
współpraca

z

rodzicami

trudnych

wywodzących

uczniów

się

z rodzin dysfunkcyjnych,
mobbing- fala przemocy w szkole, jak ją
7.

Prowadzenie

Punktu

powstrzymać?

Konsultacyjnego

Informacyjnego

dla

osób

alkoholowym i członków ich rodzin.

z problemem

zadań należy:

Do jego

•

informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia

•

organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, prowadzenie

oddziaływań motywujących

•

uzależnienia,

do podjęcia terapii,

udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej

prawnej (doradztwa) osobom

rodzinom, w których występuje problem alkoholowy
•

informowanie o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych

na rzecz profilaktyki i

•

rozwiązywania

monitorowanie

problemów alkoholowych,

w

uczestnictwa

i współuzależnienia osób

działających

korzystających

programach

z dofinansowania

terapii

udziału

uzależnienia

ze środków przeznaczonych

na realizację GPPiRPA.
8. Dotacja z

budżetu

pozarządowym

na finansowanie

zadań

powierzonych do realizacji organizacjom

i stowarzyszeniom.

a) prowadzenie świetlicy środowiskowej,
b) działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin,
c)prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym
i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

9. Miejsko-Gminna Komisja ds. Profilaktyki i
Polanowie. Do
Alkoholowych

zadań

Rozwiązywania

Problemów

należy:

osoby

działań zmierzających

uzależnione

zakończeniu

od alkoholu, a

do poddania
także

się

leczeniu odwykowemu przez

finansowanie terapii

podtrzymującej

po

leczenia - program after-care

inicjowanie
i

Problemów Alkoholowych w

Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i

a) podejmowanie

b)

Rozwiązywania

rozwiązywaniu

w

środowisku

lokalnym

działań

służących

profilaktyce

problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocowych;

c) prowadzenie lokalnej profilaktyki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny
udział

w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia;
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d) popularyzacja nowoczesnej wiedzy zakresu profilaktyki i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych;
e) opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności
lokalizacji punktu
uchwały

sprzedaży

napojów alkoholowych z zasadami

wynikającymi

z

Rady Miejskiej w Polanowie;

f) kontrola i monitorowanie podmiotów

prowadzących sprzedaż i

podawanie napojów

alkoholowych.
Wynagrodzenie

członków

Rozwiązywania

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki

Problemów

Alkoholowych:

I)

Ustala

się

wynagrodzenie za

udział

w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i

Rozwiązywania

Problemów

wynagrodzenia za

pracę, obowiązującego

Alkoholowych

w

wysokości

10%

minimalnego

od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym

wynagrodzenie jest naliczane.

2)

Podstawę

do

wypłacania

wynagrodzenia stanowi podpis

złożony

na listach

obecności

z posiedzeń komisji.
Rozdział

Ili - Realizatorzy programu

Program realizowany jest przez:
1)

Miejsko-Gminną Komisję

2)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3)

Inne podmioty, którym zlecane

2.

Funkcję

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

koordynatora

są

pełni

zadania

określone

Pełnomocnik

w rozdziale li.
Burmistrza

ds.

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień.

3. Zlecanie

zadań

na rzecz

przeciwdziałania

alkoholizmowi realizowane

przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o

działalności

będzie

pożytku

w oparciu o
publicznego

i wolontariacie.
4. Burmistrz Polanowa

składa

Radzie Miejskiej w Polanowie roczne sprawozdanie

z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.
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