UCHWAŁA NR 258/XXVII/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 27 LISTOPADA 2012 ROKU

w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ślesin na rok 2013
Na podstawie art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku
Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Ślesin u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Ślesin na rok 2013 w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały nr 258/XXVII/12
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 27 listopada 2012 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE ŚLESIN
NA ROK 2013
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I.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Ślesin na rok 2013 został opracowany w oparciu o następujące
akty prawne:
1. Ustawę 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.) – w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

II.

Wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmuje
następujące ustawowe działania, na podstawie których zostanie
opracowana lokalna strategia profilaktyczna:
Zgodnie z art. 1 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do podejmowania
następujących działań:
1) ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich
spożywania,
2) inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów,
3) działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
4) przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania
alkoholu,
5) wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i
zakładów pracy,
6) popierania tworzenie i rozwoju organizacji społecznych, których celem
jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływania na osoby
nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również
zapewniania warunków sprzyjających działaniom tych organizacji,
7) współdziałania również z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz
związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.
zm.) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
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1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których
zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania
alkoholu;
2) działalność wychowawczą i informacyjną;
3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji
napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju;
4) ograniczanie dostępności alkoholu;
5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;
6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich
usuwanie;
7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów
integracji społecznej.
III.

Podstawowe zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:

• Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką
•
•
•

IV.

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy
w rodzinie.
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakładzie lecznictwa odwykowego.
Opiniowanie wniosków o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja).
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania korespondujące z lokalną strategią profilaktyczną w oparciu
o uchwałę Nr 295/XXXIV/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia
14 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ślesin na lata
2010-2015.
1. Diagnoza – rejestracja i gromadzenie danych dotyczących społeczności
Gminy Ślesin w oparciu o lokalny kontekst kulturowy, społeczny
i ekonomiczny.
2. Formułowanie i wybór celów strategicznych – co chcemy osiągnąć
w środowisku szkolnym, rodzinnym, grup rówieśniczych.
3. Formułowanie zadań – planowanie, uzasadnianie i uzgadnianie metod
i sposobów działania (w oparciu o wiedzę psychologiczną, socjologiczną
i ekonomiczną) w odniesieniu do społeczności lokalnej.
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4. Projektowanie działań oraz uzasadnianie ich doboru (określenie
realizatorów odpowiedzialnych za wdrożenie projektowanych zadań oraz
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich realizację).
5. Ocena procesu budowania strategii i jej przewidywanej skuteczności
(ewaluacja procesu i wyniku).
6. Zatwierdzenie strategii przez władze lokalne. Strategia jako wyraz
aktywności społeczności lokalnej przy poparciu władz lokalnych.
Potencjalni realizatorzy strategii lokalnej:
placówki oświatowe,
placówki pomocy społecznej,
służba zdrowia,
policja,
organizacje pozarządowe.
Obszary działań profilaktycznych:
informacja i edukacja,
zajęcia alternatywne,
wczesna interwencja,
opieka społeczna,
pomoc i opieka specjalistyczna,
readaptacja społeczna.
Adresaci działań profilaktycznych:
dzieci i młodzież,
rodzice,
nauczyciele,
policjanci,
pracownicy socjalni,
władze lokalne.
Skoordynowanie programu profilaktycznego z celami strategii lokalnej, której
intencją jest: mobilizacja zasobów społeczności lokalnej do przeciwdziałania
uzależnieniom w Gminie Ślesin poprzez koordynację i integrację działań
profilaktycznych.

I. CELE STRATEGICZNE:
1. Promowanie postaw społecznych ważnych dla przeciwdziałania uzależnieniom
na terenie Gminy Ślesin.
2. Zwiększanie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie
Gminy oraz opanowanie aktualnie istniejących.
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II. CELE OPERACYJNE:
1. Tworzenie bazy materialnej i merytorycznej dla realizacji Programu
Profilaktyki będącego częścią składową długofalowej strategii lokalnej.
2. Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom.
3. Objęcie jak największej grupy dzieci i młodzieży alternatywnymi formami
organizacji czasu wolnego promującymi zdrowy styl życia, w ramach lokalnych
działań profilaktycznych.
4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy wynikające
z nadużywania alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie.
5. Wspieranie i koordynowanie działań instytucji pozarządowych prowadzących
działalność
edukacyjno-wychowawczą,
profilaktyczno-społeczną,
w szczególności działania socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.
6. Współpraca ze szkołami w zakresie diagnozy problemu uzależnień wśród
dzieci i młodzieży.
7. Współpraca z placówkami wspierającymi działania profilaktyczne, w tym:
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Policją, Przychodnią Leczenia Uzależnień, Przychodnią
Zdrowia, Sądem Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Ośrodkiem Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz Licheńskim Centrum
Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
8. Szkolenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

III. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE
ZADANIA:
1. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.
2. Dofinansowanie szkoleń przedstawicieli różnych placówek zajmujących się
uzależnieniami i profilaktyką.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej poprzez: wspieranie
programów i różnego rodzaju przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych w
szkołach i innych placówkach zajmujących się problemem uzależnień, w tym
dofinansowanie w/w działań, szkoleń i kursów specjalistycznych.
4. Prowadzenie szkoleń i edukacji właścicieli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy.
5. Opiniowanie wniosków co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza
miejscem sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
6. Przeprowadzanie kontroli sprzedaży napojów alkoholowych w punktach
sprzedaży oraz na jednorazowych imprezach kulturalno – rekreacyjnych
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organizowanych na terenie gminy, mających na celu respektowanie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Wspieranie działań grupy Anonimowych Alkoholików „Nowe Życie”
i grupy AL – ANON „Nadzieja” na terenie Gminy Ślesin.
8. Kierowanie osób uzależnionych na badania i leczenie do ośrodków i poradni
specjalistycznych.
9. Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach
zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
10. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez PARPA.
12. Prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie pomocy dla rodzin
z problemem alkoholowym w punkcie konsultacyjnym.
13. Zachęcanie do korzystania z pomocy Niebieskiej i Pomarańczowej Linii
oraz organizacji pomocowych zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy.
14. Pomoc rzeczowa w szczególnie uzasadnionych przypadkach dla dzieci
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym w postaci zakupu
podręczników szkolnych.
15. Monitorowanie stanu problemów alkoholowych w Gminie Ślesin.

IV. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I SAMOPOMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ NA
RZECZ OSÓB UZALEŹNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
1. Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
trzeźwościowych, abstynenckich i charytatywnych działających na terenie
Gminy Ślesin i skupiających osoby z terenu Gminy Ślesin.
2. Dofinansowywanie działalności rekreacyjno-sportowej wspomagającej
profilaktykę uzależnień. Promowanie zdrowego stylu życia, wypracowanie
umiejętności prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego na zajęcia
sportowe, które stanowią „antidotum” dla uzależnień.
V.

WYNAGRODZENIE GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Ślesinie za realizację zadań w Programie ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto
w wysokości:
- dla Przewodniczącego Komisji - 500,00 zł,
- dla członka Komisji za obsługę administracyjną Komisji - 500,00 zł,
- dla członków Komisji - 350,00 zł.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbycie co najmniej jednego
posiedzenia plenarnego w miesiącu.
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