Załącznik do Uchwały Nr XXXI/ 219 /2009
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 marca 2009

r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
na rok 2009.
Wstęp – ustalenia ogólne
Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009, zwany dalej Programem, w celu wykonania zadań
gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
zwanej dalej ustawą.
W Programie zawarto teŜ zadania związane z przeciwdziałaniem innym uzaleŜnieniom oraz
zadania, wynikające z ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie, uznając ścisły związek
tych negatywnych zjawisk z występującym w rodzinach problemem naduŜywania alkoholu.
Rada Gminy uznaje, Ŝe wśród wielu zadań zapisanych w Programie, szczególny
nacisk organizacyjny i finansowy naleŜy połoŜyć na prowadzenie róŜnych form zajęć dla
dzieci i młodzieŜy, w tym zajęć popołudniowych w dni robocze , na organizowanie czasu w
dni wolne od pracy i nauki, jak równieŜ na organizowanie wypoczynku w okrasie ferii letnich
i zimowych, co pozwoli na przekazanie i utrwalenie prawidłowych wzorców spędzania czasu,
krzewienie idei trzeźwości i abstynencji.
W tym celu wspierane będą wszelkie działania osób fizycznych, jednostek i organizacji ,
zmierzające do kształtowania wśród mieszkańców gminy, a w szczególności u młodego
pokolenia prawidłowych wzorców i stylu Ŝycia wolnego od uzaleŜnień
I.
Działania informacyjno – edukacyjne:
1. Realizacja programów i innych form zajęć edukacyjno – profilaktycznych w szkołach, w
tym zakup wyposaŜenia i pomocy naukowych, niezbędnych do prowadzenie określonej
formy zajęć.
Wyboru tematyki i rodzaju zajęć dokonają Dyrektorzy Szkół w porozumieniu z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
2. Propagowanie i finansowanie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty
zajęć rekreacyjno – sportowych, edukacyjnych i świetlicowo - opiekuńczych , ze
szczególnym uwzględnieniem zajęć, w których mają moŜliwość uczestniczenia dzieci z
rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub przemocą.
3. Wspieranie organizowanych w szkołach, przedszkolach , Gminnym Ośrodku Kultury i
innych jednostkach gminy konkursów plastycznych, artystycznych i literackich o
tematyce profilaktyki uzaleŜnień, zwalczania przemocy w rodzinie, profilaktyki HIV i AIDS.
Podniesienie rangi konkursów poprzez zakupienie nagród dla uczestników i zwycięzców.
4. Wspieranie organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych , propagujących zdrowy ,
wolny od uzaleŜnień tryb Ŝycia.
Finansowanie nagród dla uczestników konkursów i konkurencji , odbywających się
podczas tych imprez pod warunkiem umieszczenia w miejscu ich odbywania się banerów
z hasłami propagującymi zwalczanie uzaleŜnień i przemocy, przygotowanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Finansowanie szkoleń nauczycieli , ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pedagogów
szkolnych , z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzaleŜnień oraz pomocy dzieciom i
młodzieŜy, naraŜonych na agresję i przemoc zarówno w rodzinie jak i poza nią.
6. Finansowanie prelegentów , przeprowadzających zajęcia i pogadanki z uczniami,
nauczycielami oraz z innymi grupami społecznymi, jeśli tematyka tych zajęć nawiązuje do
profilaktyki uzaleŜnień lub udzielania pomocy ofiarom przemocy.

7. Finansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych , policjantów , pracowników słuŜby zdrowia i poradni psychologiczno –
pedagogicznych , harcerzy i innych osób , których działalność związana jest z
prowadzeniem profilaktyki uzaleŜnień, promocją zdrowego trybu Ŝycia oraz niesieniem
pomocy ludziom dotkniętym chorobą alkoholową i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy.
8. Refundowanie kosztów podróŜy osobom delegowanym na szkolenia wymienione w
pkt.5 i 7 ,
9. Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,
10. Zakupienie oraz nieodpłatne rozprowadzanie na terenie gminy , w tym w szkołach i
bibliotekach , broszur, ksiąŜek , plakatów i innych wydawnictw związanych z szeroko
pojętą profilaktyką w zakresie uzaleŜnień i przemocy.
Prowadzenie stałego, ogólnodostępnego punktu z w/w materiałami w Urzędzie Gminy.
11. Podejmowanie innych działań , wynikających z potrzeb społecznych, w zakresie
zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.
12. Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach : „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Alkohol –
nieletnim wstęp wzbroniony”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” i innych
organizowanych w trakcie roku budŜetowego.
II.

Działania na rzecz rodzin , w których istnieje problem alkoholizmu i przemocy
oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego.
1. Kontynuowanie
działalności
Punktu
Informacyjno
–
Konsultacyjnego
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w kaŜdy pierwszy wtorek roboczy miesiąca
(w godz. od 1530 do 1700 - dyŜury dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych) jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu i ich rodzin oraz dla sprawców i ofiar przemocy.
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie
posiedzeń, organizowanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb , nie
rzadziej niŜ raz w miesiącu, mających na celu :
1) przyjmowanie zgłoszeń dot. osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz rozpatrywanie
zgłoszeń otrzymanych,
2) zapraszanie osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin ,
przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego lub
innej formy terapii oraz udzielanie informacji na temat organizacji i instytucji
świadczących pomoc w zakresie wychodzenia z nałogu oraz pomoc
psychospołeczna i prawną,
3) kierowanie osób , co do których istnieje podejrzenie o naduŜywanie alkoholu na
badanie specjalistyczne przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) w
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu oraz finansowanie tych badań,
4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego
wniosków o orzeczenie w stosunku do osób uzaleŜnionych od alkoholu
obowiązku podjęcia leczenia odwykowego,
5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z uchwałami Rady Gminy ,
6) przygotowywanie dla potrzeb sądów informacji o osobach uzaleŜnionych i ich
rodzinach,
7) rozpatrywanie planów i sprawozdań dot. popołudniowych zajęć świetlicowo –
opiekuńczych i sportowych, finansowanych w całości lub w części ze środków
przeznaczonych na realizację Programu,
8) organizacyjne przygotowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy pochodzących z
rodzin dotkniętych alkoholizmem lub przemocą, dokonanie rekrutacji dzieci
według propozycji dyrektorów szkół, akceptacja programu wypoczynku oraz
sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur , dokumentujących wydatki
związane z organizowaniem tego wypoczynku,
9) udział w spotkaniach o tematyce związanej z zadaniami realizowanymi przez
Komisję,

10) udział w szkoleniach specjalistycznych – podnoszenie kwalifikacji członków
komisji,
11) wykonywanie innych zadań wynikających z bieŜącej realizacji Programu i
przepisów prawa.
3. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieŜy , pochodzącym z rodzin ,w których istnieje
problem alkoholizmu, w tym w szczególności:
1) organizowanie i finansowanie letniego i ewentualnie zimowego wypoczynku , w
programie których uwzględniane są zajęcia : promujące zdrowy tryb Ŝycia,
obejmujące profilaktykę uzaleŜnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy,
2) współpraca z organizacjami i jednostkami grupującymi dzieci i młodzieŜ,
organizowanie spotkań z udziałem specjalistów w dziedzinie profilaktyki
uzaleŜnień i przemocy,
3) współpraca z GOPS w zakresie udzielania dzieciom i młodzieŜy niezbędnej
pomocy materialnej oraz Ŝywieniowej,
4) zawieranie umów – zleceń z nauczycielami wskazanymi przez dyrektorów szkół,
na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych i opiekuńczo –
wychowawczych w szkołach,
5) dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieŜy o charakterze świetlicowym ,
organizowanych w pomieszczeniach stanowiących mienie gminy (sale GOK, sale
wiejskie, biblioteki)
6) wspieranie Ludowych Zespołów Sportowych w gminie w zakresie pracy z dziećmi
i młodzieŜą , w tym w szczególności w propagowaniu sportowego stylu Ŝycia , bez
uzaleŜnień. Dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych, turniejów , olimpiad i
zawodów , w tym równieŜ w formie zakupu nagród dla uczestników.
4. Refundowanie osobom uzaleŜnionym (na ich wniosek) kosztów dojazdu na terapię
odwykową oraz spotkania grup wsparcia - na podstawie przedłoŜonych przez osoby
korzystające z terapii pisemnych potwierdzeń pobytu. Zasady zwrotu kosztów określa
Wójt odrębnym Zarządzeniem
5. Udzielanie osobom uzaleŜnionym od alkoholu i od narkotyków, które spełniają
warunki określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym , pomocy w znalezieniu
zatrudnienia w centrach lub klubach integracji społecznej i pokrywanie kosztów z tego
wynikających, w tym kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca
zatrudnienia socjalnego.
III.

1.

2.

3.

4.

Udzielanie osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym oraz rodzinom
dotkniętym
przemocą
pomocy
terapeutycznej
,
rehabilitacyjnej,
psychospołecznej i prawnej oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych w działaniach słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
oraz przemocy.
Udzielanie pomocy wszystkim osobom , wyraŜającym chęć podjęcia leczenia lub terapii ,
w nawiązaniu pierwszego kontaktu z Zakładem Lecznictwa Odwykowego w Opolu, ul.
Głogowska 25B wchodzącym w skład Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach
Małych lub z Zespołem Szpitali Specjalistycznych Kędzierzyn-Koźle – Branice, jako
najbliŜszymi zakładami zajmującymi się lecznictwem odwykowym , jak równieŜ z
istniejącymi w najbliŜszym otoczeniu grupami samopomocowymi.
Pokrywanie kosztów dodatkowej,
indywidualnej terapii osób uzaleŜnionych i
współuzaleŜnionych, prowadzonej na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przez uprawnione, publiczne i niepubliczne podmioty
Kontynuacja współpracy z zakładami lecznictwa odwykowego , wspieranie (w miarę
potrzeb – równieŜ finansowe w ramach porozumień z organami załoŜycielskimi ) działań
tych zakładów na rzecz pacjentów z terenu gminy Dobrzeń Wielki,
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i UzaleŜnionym w
Opolu, ul. Ks. Popiełuszki 18 w zakresie przyjmowania do izby wytrzeźwień
funkcjonującej w strukturze Ośrodka osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie gminy
Dobrzeń Wielki, oraz objęcie tych osób działaniami profilaktyczno – motywującymi.

5. Pokrywanie kosztów uczestnictwa osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych w
mityngach, szkoleniach i programach rozwoju osobistego – na wniosek tych osób,
6. Pokrywanie kosztów badań w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, przeprowadzanych
przez biegłych z listy Wojewody Opolskiego
7. Wspieranie, w tym równieŜ finansowe (w ramach
porozumienia z organem
załoŜycielskim), działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i innych
podmiotów, wspomagających gminę w udzielaniu osobom z terenu gminy pomocy
prawnej , psychospołecznej, rehabilitacyjnej oraz pomocy przed przemocą w rodzinie).
8. Współpraca z Poradnią PrzedmałŜeńska i Rodzinną w Opolu (ul. Damrota 6).
Ewentualne zawarcie umowy na kompleksowe świadczenie fachowych usług dla
mieszkańców gminy, obejmujących poradnictwo i interwencje
w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kompleksowe działania wobec osób doznających
przemocy domowej, sprawców oraz dzieci krzywdzonych).
9. Szczegóły współpracy , w tym wysokość środków finansowych przeznaczonych na
zadania określone w punktach 3,4,7 i 8 określi Rada Gminy odrębną uchwałą.
10. Finansowanie kosztów działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w tym wynagrodzeń jej członków, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów
biurowych .
11. Podejmowanie analogicznych działań określonych w punktach 1-6 w sprawach dot.
narkomanii.
IV.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują
wynagrodzenie w wysokości 20%
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy ,
ustalanego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, ze zmianami).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 przysługuje za wykonanie następujących
prac:
1) udział w posiedzeniu Komisji, potwierdzony podpisem na liście wypłaty
wynagrodzenia,
2) pełnienie dyŜuru w punkcie informacyjnym,
3) przeprowadzenie z upowaŜnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki kontroli w punktach
sprzedaŜy napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przez prowadzących
punkty zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaŜ
napojów
alkoholowych – za kaŜdy dzień kontroli.

V.

Postanowienia końcowe
1. Zadania określone Programem finansowane są w całości ze środków pochodzących
z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych, zapisanych w planie dochodów i wydatków budŜetowych gminy w
dziale 851 klasyfikacji budŜetowej.
2. Koordynację wykonania zadań określonych w Programie powierza się Wójtowi
Gminy we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dobrzeniu Wielkim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu
Wielkim.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złoŜy Radzie Gminy
sprawozdanie z wykonania zadań zapisanych w Programie w terminie do dnia
30 kwietnia 2010 r.
4. Zmiany w Programie następują w trybie jego uchwalenia.
5. Postanowienia Programu obowiązują do czasu uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

