Projekt
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.) jak również art. 10
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm) Rada
Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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Uzasadnienie
do uchwały Nr ..../11 Rady Gminy Stanisławów z dnia .... 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Stanisławów na 2011 rok. Uchwalenie tego programu jest wymagane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i ustawą
o zapobieganiu narkomanii.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Stanisławów
z dnia .................... 2011 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY STANISŁAWÓW NA ROK 2011.
Rozdział 1.
WSTĘP
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych 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 oraz ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią tych ustaw samorządy gmin uzyskały
kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych
zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte
są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii”. Zadania i cele określone w programie inicjowane są i realizowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta. Przedstawiony program adresowany jest do
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, ich rodzin, do dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy
doświadczają przemocy w rodzinie oraz wszystkich zagrożonych uzależnieniem.
Rozdział 2.
DIAGNOZA PROBLEMU I ANALIZA POTRZEB LOKALNYCH dla Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stanisławów na rok
2011
Podstawą do przedstawionej tu diagnozy problemu są następujące źródła:
l dane zgromadzone podczas pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
w Stanisławowie,
l dane uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie,
l oraz obserwacje własne członków GKRPA.
Dane zebrane przez pracowników punktu konsultacyjnego dotyczą problemów zadawnionych, nabrzmiałych,
bardzo dokuczliwych. Zgłaszanie bliskiego z problemem alkoholowym do obcych ludzi jest dla wielu osób
bardzo krępujące i dochodzi do niego w ostateczności. Jeszcze większym wstydem jest narkoman w rodzinie.
O wiele trudniej jest zdiagnozować problem narkotykowy – człowiek używający narkotyków nie śmierdzi
alkoholem, przeważnie zachowuje się normalnie. Zaledwie jeden klient GOPS przyznał się do
eksperymentowania z narkotykami. Punkt konsultacyjny udziela około 300 porad rocznie. Liczba ta nie jest
równoznaczna z ilością alkoholików, narkomanów i współuzależnionych w gminie, jednak daje przybliżoną
orientację o skali problemu. Ludzie przychodzą wielokrotnie w tej samej sprawie, wykonuje się cykl rozmów
motywujących. Nie wszyscy zgłaszani przybywają na wezwania, wiele rodzin nie chce wywlekać swoich
problemów z czterech ścian domu. Są też tacy, którzy nie zdają sobie sprawy ze swojej sytuacji. Pokutuje
pogląd: „dziadek pił, ojciec pił, mąż pije – to normalne”.
Większość klientów punktu konsultacyjnego jest również klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Niejednokrotnie pracownicy GOPS zgłaszają problem alkoholowy. Problemy rodzinne i egzystencjalne
spowodowane są często przez uzależnienie występujące w rodzinie i na odwrót – problemy rodzinne powodują
sięgnięcie po „panaceum” - alkohol czy inne narkotyki – pozwalające zapomnieć o problemach. Nikt, po kilku
kilkunastogodzinnych kursach nie przeprowadzi rozmów motywacyjnych lepiej od doświadczonego
psychologa, szczególnie klinicznego. Podkreślane jest to na wszystkich szkoleniach dla członków GKRPA.
Klienci bardzo sobie cenią pomoc psychologa, jednak niektórzy bardziej sobie cenią porady człowieka, który
przeszedł gehennę nałogu i walczy z nim od lat. Konsultant udzielił w tym roku prawie sto porad.
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Jak wynika z powyższego świadomość rodziców i społeczeństwa gminy Stanisławów na temat uzależnień
jest stosunkowo niska, dlatego celowe jest informowanie ludzi o najczęściej popełnianych błędach
wychowawczych i innych zagadnieniach związanych z zapobieganiem nałogom na łamach prasy, jak
i bezpośrednio, na spotkaniach.
Rozdział 3.
CELE I PRIORYTETY PROGRAMU
1. Zmniejszanie ilości spożywanego alkoholu przez młodzież.
2. Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień również od narkotyków.
3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii.
4. Rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej i logopedycznej dla dzieci wychowujących się
w rodzinach alkoholowych i narkomańskich.
5. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako forma profilaktyki uzależnień promującej zdrowy,
sportowy styl życia, bez tytoniu, alkoholu i narkotyków.
6. Promowanie sportu jako formy kontrolowanego wyładowania emocji.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
8. Wspieranie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami.
9. Kontrola rynku napojów alkoholowych, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim.
Rozdział 4.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Za posiedzenie komisji każdy członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 60 zł brutto.
Zadania Komisji:
1. Koordynacja prac Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami psychospołecznymi.
2. Przygotowanie i przedkładanie gminnego
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów

3. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.
5. Kierowanie osób na zastosowanie leczenia odwykowego.
6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Rozdział 5.
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHOSPOŁECZNYMI
Do zadań Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami psychospołecznymi w Stanisławowie
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
a w szczególności:
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, logopedycznej,
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 i przeciwdziałania narkomanii.
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Powyższe zagadnienia realizowane są poprzez osoby zajmujące się problematyką alkoholową, są to:
1) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) psycholog,
3) konsultant ds. uzależnień,
4) pracownik socjalny,
5) prawnik,
6) logopeda.
Rozdział 6.
PSYCHOLOG
1. Udzielanie porad psychologicznych (diagnostycznych, terapeutycznych, informacyjnych) osobom i ich
rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowo – zdrowotnej lub życiowo – społecznej, a przede wszystkim
przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków
oraz członkami ich rodzin, a także ze sprawcami i ofiarami przemocy.
2. Udział w interwencjach domowych mających na celu zobowiązanie ww. osób do podjęcia stosownej terapii.
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych wspólnie z osobami uprawnionymi.
4. Wspieranie i inicjowanie ruchów i grup samopomocowych oraz grup wsparcia.
5. Kontynuacja prac mających na celu doskonalenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób
z problemami psychospołecznymi.
6. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, itp. w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programów społecznych realizowanych przez
Gminę.
7. Dokumentowanie ww. działalności.
Rozdział 7.
KONSULTANT DS. UZALEŻNIEŃ
1. Prowadzenie grupy wsparcia dla trzeźwiejących alkoholików.
2. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stanisławowie, w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programów społecznych realizowanych
przez Gminę.
Rozdział 8.
PRAWNIK
1. Udzielanie porad prawnych w sprawach cywilno - karnych.
2. Pomoc w przygotowaniu wniosków do Sądu.
Rozdział 9.
LOGOPEDA
1. Pomoc logopedyczna dzieciom z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
2. Profilaktyka uzależnień przez pomoc dzieciom w poprawnej wymowie – poprawa kontaktu dziecka
z otoczeniem.
Rozdział 10.
ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Gminnego Programu Zapobiegania
Narkomanii winno być dokonywane w ramach zadań własnych gminy oraz opłat pobieranych za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań związanych
z profilaktyką alkoholową i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytyczne Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przewodniki) a także ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym, przechodzą do działu – ochrona zdrowia,
rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi, na następny rok.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Stanisławów na 2011 rok będą realizowane następujące zadania:
1. Finansowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
2. . Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami psychospołecznymi, tj. osób uzależnionych,
współuzaleznionych, a także potencjalnie uzaleznionych, ofiar przemocy w rodzinie - prowadzenie dyżurów oraz
konsultacji specjalistycznych (psycholog, prawnik, logopeda, konsultant).
3. Dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym i terapią dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym i zagrożonych narkomanią oraz dofinansowania innych form wypoczynku o podobnym
charakterze.
4. Finansowanie programów informacyjno-profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych we wszystkich szkołach gminy.
6. Finansowanie programów i działalności profilaktycznej realizowanych przez stowarzyszenia, działalności
typu sportowego, (zadania zlecone).
Rozdział 11.
PLAN WYDATKÓW NA PROFILAKTYKĘ W ROKU 2011.

lp. Zadanie

Wykonawca

Działanie

Osoby

1 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
2 i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie; (art. 41 . ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia
3 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi . (Dz.U.z 2007 r. poz. 70 nr 473 z późn. zm.) oraz art. 10
4 ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. nr 179 poz.1485 z późn. zm.)).

Gminny Punkt
Konsultacyjny dla
Osób z Problemami
Psychospołecznymi
w Stanisławowie

Konsultacje

Psycholog

12000

Konsultacje

konsultant

3430

Konsultacje

Logopeda

6750

prawnik

3600

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
5 w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
6 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych; (art. 41 . ust. 1. pkt. 3 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r .nr 70 poz. 473
7 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1. pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)).

Szkoły

[nauczyciele]

3000

Konsultacje

Zajęcia dla
młodzieży
z problemami

Szkoły

Pozalekcyjne
nauczyciele
zajęcia sportowoWF
rekreacyjne

21000

Klub sportowy
wyłoniony
w konkursie

Zajęcia sportowe Zawodnicy,
trenerzy,
sędziowie.

20000

Wyjazdy
wakacyjne

8
9

ogółem

GOK

Basen

1220
10000

Finansowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów
10
Alkoholowych.

Wynagrodzenia,
zakup materiałów
biurowych,
telefon zaufania

5000

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problematyce
narkomanii; (art. 41. ust. 1. pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
Organizacje
11 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
pozarządowe
z 2007 nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1. pkt 4) ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179
poz.1485 z późn. zm.)).

Finansowanie
programów
informacyjnoprofilaktycznych
realizowanych
przez organizacje
pozarządowe

5000
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Postępowanie mające na celu sądowe zobowiązanie do leczenia
odwykowego (art. 26 p. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
12
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
(Dz.U.07.70.473 j.t. z późn. zm.)

GKRPA

Zobowiązanie
nadużywających
do leczenia
odwykowego

Razem:

1000
92000

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kopacz
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