UCHWAŁA Nr XXXVI/295/05
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi
integralną część strategii integracji i polityki społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów i Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/295/05
Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2005
r. w sprawie przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Złotów na rok 2006.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY ZŁOTÓW NA ROK 2006

Wprowadzenie.
Spożycie alkoholu w Polsce osiąga coraz większe rozmiary w życiu naszego
społeczeństwa. Niekorzystnym zjawiskiem jest znaczny wzrost spożycia alkoholu wśród
kobiet, młodzieży a także coraz częściej dzieci. Szkody wynikające z nadużywania alkoholu
występują w bardzo różnych obszarach polskiej rzeczywistości. Nie można ich uniknąć, ale
można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość. Do najważniejszych problemów wynikających
ze spożywania i nadużywania alkoholu w Polsce można aktualnie zaliczyć:
1. Samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu.
2. Szkody zdrowotne u nadużywających alkoholu osób dorosłych.
3. Szkody występujące u nadużywającej alkoholu młodzieży oraz dzieci.
4. Przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym.
5. Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy.
6. Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez osoby nietrzeźwe.
7. Łamanie prawa związane z handlem napojami alkoholowymi.
Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają
samorządy gmin, które na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są odpowiedzialne za rozwiązywanie
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką oraz integracja społeczna osób uzależnionych należy do zadań własnych
gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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I.

PODSTAWOWE ZADANIA PROGRAMU.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
Rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, 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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
Rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
II.

ZADANIA PROGRAMU REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

-

finansowanie zajęć programowych dla osób uzależnionych,
finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu,

-

finansowanie pracy specjalistów ( psychologów, terapeutów d)s uzależnień ),

-

dofinansowanie zajęć terapeutycznych organizowanych przez Kluby Abstynenta oraz

programów terapeutycznych prowadzonych w tych Klubach,
- finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
-

dofinansowanie wypoczynku na obozach i koloniach z programem profilaktycznym dla

dzieci z grup ryzyka alkoholowego,
-

prowadzenie w szkołach zajęć pozalekcyjnych sportowych, a także działań na rzecz

dożywiania dzieci uczestniczących w tych zajęciach,
- finansowanie programów profilaktycznych realizowanych na terenie szkół,
-

wspieranie i finansowanie działań polegających na organizacji zajęć o treści

profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
-

współudział w finansowaniu działań na podstawie zawartych porozumień o współpracy

między gminami,
- finansowanie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie , w tym
w szczególności dzieci,
-

wdrażanie procedury Niebieskich Kart w pomocy społecznej,
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-

wspieranie inicjatyw samorządów uczniowskich związanych z realizacją własnych

projektów programów profilaktycznych w szkołach,
-

włączenie rodziców do działań profilaktycznych,

-

występowanie przed sądem w sprawie podjęcia leczenia osób uzależnionych,

- interweniowanie w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości oraz występowanie przed sądem w przypadku handlu nielegalnym alkoholem lub
sprzedażą alkoholu nieletnim,
-

podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów

alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i
przestrzeganie zakazu alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Zadania ujęte w Gminnym Programie realizowane są przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej.

III.

DANE STATYSTYCZNE O ILOŚCI PUNKTÓW SPRZEDAŻY NA
TERENIE GMINY ZŁOTÓW.

Na terenie Gminy Złotów łącznie jest 37 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w tym:
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży ( detal ) – 31, z czego
-

od 4,5%-18% ( piwo i wino ) – 17
od 4,5% do powyżej 18% ( piwo, wino i wódka ) – 14
2. do spożycia w miejscu sprzedaży ( gastronomia ) - 6, z czego

-

do 4,5% ( piwo )

-1

-

od 4,5%-18% ( piwo i wino ) - 3

-

od 4,5% do powyżej 18% (piwo, wino, wódka ) – 2
Gmina liczy 9.236 mieszkańców. Jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych

przypada na 249 osób.
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IV.

PRZEMOC W RODZINIE.

Mówiąc o przemocy w rodzinie posługujemy się definicją, według której, jest to „ każde
zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie podejmowane w rodzinie przez jednego
z jej członków przeciwko pozostałym, naruszające prawa i dobra osobiste oraz powodujące
cierpienia i szkody „. Polskie prawo ściga sprawców znęcania się fizycznego lub
psychicznego nad osobami najbliższymi. Mimo, że w

ograniczanie zagrożeń życia

rodzinnego wywołanych alkoholem angażują się różne organizacje w tym również i
samorządy poprzez programy terapeutyczne a w niektórych drastycznych przypadkach
poprzez tworzenie ośrodków dla ofiar przemocy, należy wzmocnić jeszcze działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z informacji jaką Komisja otrzymała z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wynika,
że w okresie 10 miesięcy 2005 r. na terenie naszej gminy odnotowano:
- 88 interwencji domowych,
-

w 36 przypadkach wszczęto procedurę Niebieskiej Karty,

-

podczas wszczynania procedury Niebieskiej Karty policjanci ustalili 36 sprawców

przemocy domowej,
- podczas interwencji 25 sprawców było po spożyciu alkoholu, z czego 9 zostało
odwiezionych do Izby Wytrzeźwień,
-

w ramach procedury Niebieskiej Karty odnotowano 99 ofiar przemocy, w tym 61 dzieci.
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V.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY ZŁOTÓW NA ROK 2006.

Lp
1.

Przedmiot wydatków
Działalność Komisji ogółem, w tym:
diety członków komisji za udział w posiedzeniach
pokrycie kosztów badań przez biegłych sądowych dla
osób uzależnionych

kwota
ogółem
18063
1920
2400

dofinansowanie szkół prowadzących prace profilaktyczne poprzez
konkursy w tym:
a) festyn profilaktyczny „ przeciwdziałanie patologii”
organizowany przez Gimnazjum w Świętej
b) rodzinny festyn „ zabawy bez alkoholu „
organizowany przez Szkołę Podstawową w Zalesiu
c) halowy turniej piłki nożnej „ jak żyć bez uzależnień”
organizowany przez Gimnazjum w Świętej
organizacja Gminnego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej
sfinansowanie programów profilaktycznych organizowanych w szkołach
i gimnazjach

2

500
2200
2500
5343

- zakup paczek świąteczno- noworocznych dla dzieci ze świetlic

2000

Utrzymywanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z

31837

- wynagrodzenie dla wychowawców świetlic

16800

- dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach

12000

- zakup czasopism i książek dydaktycznych do świetlic
Zorganizowanie form wypoczynku z programem profilaktycznym dla
dzieci z rodzin patologicznych
4

500

- wynagrodzenie koordynatora

grup ryzyka ogółem: w tym

3

700

1037
23800

Zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych Dla
przebywających osób nietrzeźwych z terenu Gminy

RAZEM WYDATKI:

3000

76700

