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UCHWAŁA NR 18/IV/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 8 lutego 2011 r.

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 
z późn.zm.) oraz art.41 ust.1 , 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi(Dz.U. z 2007roku Nr 70,poz.473 z póź.zm. oraz art.10. ust.1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z póź.zm.). 

Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2011 rok stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we współpracy 
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marcin Poleszczuk



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.

Załącznik nr. 1

Zalacznik1.doc


Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Narkomanii 


                        na rok 2011

Diagnoza środowiska lokalnego i sytuacji społecznej dla rozwiązywania problemów alkoholowych.


Ludność gminy ogółem: -   10 545


w wieku przedprodukcyjnym do 15 roku – 1.891 


w wieku produkcyjnym: -      6.854


w wieku poprodukcyjnym: -  6.782


stopa bezrobocia  w 2010r  w powiecie  –  6.967


bezrobotni zarejestrowani w Konopiskach  ogółem- 532,   mężczyzn-281, kobiet-251


Na terenie gminy usytuowanych jest:


- 7 placówek wychowania przedszkolnego –  275   dzieci


     w tym:  4 przedszkola


- 7 szkół podstawowych – 554  uczniów 


- 3 gimnazja  –  351  uczniów


W Konopiskach obowiązuje Uchwała Rady Gminy ( Nr 72/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003r) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 35 punktów, i Uchwała Rady Gminy NR 143/XX/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie ustalenia dla gminy Konopiska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/, do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 17 punktów oraz uchwała określająca zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.  Uchwała 194/XXVIII/93   i  Uchwała  Nr 42/V/99r


Na terenie gminy w   53 punktach sprzedaży można nabyć alkohol. 


  -  40  sklepów prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w tym:


  -  31  sklepach można nabyć alkohol powyżej 18 % a 


  -  13  punktów gastronomicznych prowadzi sprzedaż piwa  w tym:  w 5 można nabyć alkohol powyżej 18 %.


DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH






Dane GKRPA


		Wyszczególnienie

		          2008

		           2009

		          2010



		Ilość wniosków o zastosowanie leczenia w okresie sprawozdawczym

		30

		22

		51



		W tym w stosunku osób

		

		

		



		Złożonych przez:


- rodzinę


- Policję


- GOPS


- Prokuraturę Rejonową


- Kuratora Sądowego


- Psychologa PK


- Szkoły


-  inne ( Urząd)  (sąsiad)

		12


10


2


4


2


-


-

		9


8


1


1


1


-


2




		8


40


-


1


2


-





		Ilość wniosków złożonych przez komisję do Sądu

		8

		7

		9



		Ilość osób, które dobrowolnie zobowiązały się do wizyt w Punkcie Konsultacyjnym  lub u psychologa

		-

		-

		-



		Ilość osób, które dobrowolnie zobowiązały się do podjęcia leczenia w Zakładach Lecznictwa Odwykowego 

		-

		-

		-



		Nieletni – zawiadomienie Sądu Rodzinnego w sprawie używania alkoholu przez nieletniego

		-

		-

		-



		Ilość wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dziecka

		-

		-

		-



		Ilość zawiadomień do Komisariatu Policji o podejrzeniu przemocy wobec członków rodziny

		-

		-

		-



		Ilość wydanych opinii w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych

		19

		36

		32





                                 Dane  GOPS 


		Forma udzielanej pomocy




		            2009 rok

		         2010 rok


      (na dn. 31.10)



		1.  - praca socjalna


____________________________

 2. - poradnictwo, konsultacje   


     z psychologiem 


    (motywowanie do podjęcia  terapii)


   - Wnioski kierowane do  Gminnej   


  Komisji Rozwiązywania Problemów   


  Alkoholowych          


3. pomoc rzeczowa


  (obiady, bony towarowe, opał )


____________________________

4. zasiłki okresowe, celowe, 


5. powody przyznawania


    pomocy  społecznej


    - niepełnosprawność


    - bezrobocie


    - ubóstwo


    - osoby dotknięte  


      długotrwałą chorobą


    - alkoholizm


6.Struktura demograficzna beneficjentów pomocy społecznej :


  -osoby w wieku  16-21 lat


  -osoby w  wieku 41-50 lat


  -osoby powyżej  71 lat


______________________________


7.Struktura odbiorcy pomocy społecznej ze  względu na aktywność zawodową:


  - pracuje


  - nie pracuje


  - na rencie


  - pracuje dorywczo


  - na rencie


    na emeryturze


  - pracuje dorywczo 


    studiuje


  - bezrobotny, bez prawa do zasiłku




		        Osoby   220
_________________


   2


__________________

36


__________________

714


252


349


481


236


58


60


76


13


__________________

92


102


44


42


19


7


99

		        176


_________________


-----

_________________


16


_________________


674


224


235


425


192


35


72


74


16


_________________


103


109


60


47


21


7


110





Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie – zjawiska związane z problemami alkoholowymi:    dane  z  Policji

		Wyszczególnienie

		           Rok 


           2008

		           Rok 


           2009

		            Rok 


           2010


   (na dn.31.10)



		ZDARZENIA ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

		7

		12

		14



		- ilość osób umieszczonych w    


  Izbie Wytrzeźwień 

		103

		109

		83



		- nałożone mandaty karne z art. 431[1] Ust. o wychowaniu w trzeźwości 

		4

		2

		2



		- ilość sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego za wykroczenie z art. 431[1] Ust. o wychowaniu w trzeźwości

		12

		11

		9



		- ilość wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

		12

		11

		9



		- przypadki ujawnienia nieletnich będących pod wpływem alkoholu

		2

		1

		0



		- ilość nieletnich umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień

		0

		1

		0



		ZJAWISKA ZWIĄZANE Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

		

		

		



		- ilość założonych „Niebieskich kart” (procedura policyjna polegająca na przeprowadzaniu przez policjantów interwencji domowej w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie)

		18

		10

		41



		- ilość przestępstw z art. 207 kk. (znęcanie się psychiczne i fizyczne nad członkami rodzin)

		11

		19

		11



		ZJAWISKA ZWIĄZANE Z NIELETNIMI

		

		

		



		- ilość nieletnich zagrożonych demoralizacją

		3

		2

		2



		- przemoc rówieśnicza wśród nieletnich

		-

		-

		-



		- inne zagrożenia negatywne wpływające na rozwój młodzieży

		-

		-

		-



		- ilość nieletnich umieszczonych w Policyjnej Izbie Dziecka 

		2

		0

		2



		- ilość odnotowanych czynów karalnych popełnionych przez nieletnich 

		4

		2

		1



		ZJAWISKA ZWIĄZANE Z NARKOTYKAMI

		

		

		



		- ilość przestępstw związanych z posiadaniem i dystrybucją narkotyków lub innych środków odurzających

		0

		0

		1



		Inne czyny mające związek z nie egzekwowaniem norm prawnych w miejscach publicznych: zniszczenie mienia, zakłócenia, spokoju ,porządku, używanie słów nieprzyzwoitych

		-

		-

		-



		                    INNE 

Czyny mające związek z nie egzekwowaniem norm prawnych w miejscach publicznych:

		

		

		



		- zniszczenie mienia art. 288 KK

		7

		5

		2



		- używanie słów nieprzyzwoitych (art. 141 KW) Mandaty Karne

		29

		27

		19



		- używanie słów nieprzyzwoitych (art. 141 KW) Wnioski do Sądu Grodzkiego 

		4

		5

		2



		- nieobyczajny wybryk w miejscu publicznym (art. 140 kw.)

		4

		2

		1



		- zakłócenie spokoju, porządku publicznego (art. 51§1 kw) Mandaty Karne

		2

		1

		1



		- zakłócenie spokoju, porządku publicznego (art. 51§1 kw) Wnioski do Sądu Grodzkiego

		7

		6

		2



		

		

		

		





Podsumowanie wyników ankiety na temat zagrożenia alkoholizmem , nikotynizmem, narkomanią , przemocą wśród uczniów klas Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Konopiskach, Aleksandrii, Kopalni, Łaźca, Hutek i Rększowic. 


Wnioski zawarte w tej diagnozie pochodzą z analizy ankiety nt. „Co wiesz o używkach?” przygotowanej przez Pełnomocnika  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Gminną Komisję  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Konopiskach a przeprowadzonej anonimowo wśród 537 uczniów.


Zwraca szczególną uwagę fakt odpowiedzi na używanie alkoholu przez dzieci i młodzież. 44% badanych wskazuje na używanie lub już eksperymentowanie z alkoholem. Wskaźnik używających dziewcząt i chłopców jest dokładnie taki sam.


Prawie jedna trzecia badanych bo aż 28% wskazuje na kontakt z alkoholem pod postacią piwa, nieco mniejsza tylko część badanych wskazuje na spożywanie wina ( 20% )


Duży wskaźnik jest też kontaktu młodzieży z wódką ( 11% ) i innymi alkoholami ( 13,5% . 9% osób obadanych odpowiada twierdząco na pytanie o spożywanie alkoholu z rodzicami. Niemal 20% osób wskazuje na picie podczas imprez rodzinnych. 

Część z badanych sposobów zdobywania alkoholu wskazuje na współudział rodziny lub ich bierną postawę i brak reakcji na spożycie młodocianych.


Prawie jedna trzecia badanych ( 32%)  wskazuje na aprobatę rodziców wobec ich spożywania. Prym wiedzie tutaj piwo ( 16% ) jako napój traktowany dość powszechnie jako coś niegroźnego i aprobowanego. Wskazywać może na to poniekąd wynik odpowiedzi na pytanie związane z tym czy młodzież uważa piwo za alkohol. Aż ( 15% ) z nich uważa, że piwo to nie alkohol. Stosunkowo niewiele bo sześć osób wskazuje na namawianie ich do spożywania alkoholu przez rodzinę. 

Wynik więc wskazuje bardziej na bierność rodziny lub ich lekceważenie kreowania postawy wobec alkoholu niż na presję z ich strony. Znacznie wyższy wskaźnik odpowiedzi pozytywnych dotyczy jednak namawiania do spożycia alkoholu przez kolegów lub koleżanki. 7,5% osób twierdzi , że pali papierosy. 11 osób z badanej grupy nie odpowiedziało jednak na to pytanie. 

Poziom wiedzy o używkach i skutkach jego działania jest stosunkowo niski. Przeważająca większość osób twierdzi, że palenie marihuany powoduje w skutkach uzależnienie. W sposób błędny na ten temat wypowiada się jednak 19% ankietowanych. 

Niepokojąco przedstawiają się wyniki na temat używania narkotyków. 9% populacji badanej młodzieży miała już eksperymenty z narkotykami. Największy wskaźnik prób czy eksperymentowania z narkotykami ma polska heroina ( 14 osób ), leki nasenne i uspokajające (14 osób ), później marihuana i haszysz ( 13 osób ), grzyby halucynogenne ( 8 osób ). Najmniej popularne jest GHB, nowy środek na naszej scenie narkotykowej; znało go tylko 2 badanych. Nieco więcej, bo 3 respondentów stwierdziło, że używało substancje o nazwie Relevin, która tym odróżnia się od pozostałych, że w ogóle nie istnieje. Jej wymyślona na potrzeby badania nazwa została wprowadzona do ankiety po to, żeby kontrolować efekt ulegania modzie na narkotyki, bardziej na poziomie pozorów niż rzeczywistych zachowań.


Sprawa wygląda niepokojąco jeśli chodzi o temat przemocy 40% ankietowanych twierdzi, ze była świadkiem przemocy. Świadczy to o tym , że przemoc jest czymś wpisanym w życie ludzi młodych. Mały odsetek (  prawie 5% ) z nich ale jednak wspomina o tym , ze byli ofiarami tej przemocy. Wielkie znaczenie dla młodych ankietowanych ludzi ma stosunek do rodziny i do znajomych, rówieśników lub koleżanek i kolegów. W przypadku gdy dzieje im się krzywda  są w stanie usprawiedliwić używanie przemocy. W sposób twierdzący na tą kwestię odpowiedziało ponad 34% badanych. Wysokie wskaźniki uzyskują też odpowiedzi na pytanie związane z przyzwoleniem na użycie przemocy w sytuacji gdy ktoś naśmiewa się z nich ( 12,5% ), ktoś ich celowo potrąca ( 14,5% ), czy koledzy pomyślą , że jest „mięczakiem” ( 5% ). Tutaj wskaźnik jest tylko nieco niższy co świadczy tylko o tym jak w tym wieku dzieci przywiązane są do opinii ludzi o nich. Wskazanym wydaje się zastosowanie oddziaływań mających na celu podniesienie samooceny własnej badanych.


W związku z powyższymi wskaźnikami ankiety wydaje się celowe zastosowanie trójdrożnej drogi naprawy tej sytuacji. Wydają się konieczne działania na poziomie edukacji rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów , kadry nauczycielskiej oraz samych badanych.


Działania wobec grupy :


Uczniowie 

· urzeczywistnianie wartości i przestrzeganie norm społecznych, 


· uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych np.: umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej, kreowanie u uczniów pozytywnego wizerunku własnej osoby itp., 


· rozwijanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia, 


· motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień przez uczniów, 


· uczenie akceptowanych społecznie sposobów spędzania czasu wolnego, 


· przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych. 


Rodzice 

· podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców,


· współudział rodziców w określaniu kierunków działań profilaktycznych, 


· nastawienie rodziców na czynną współpracę z nauczycielem-wychowawcą, 


· rozwijanie u rodziców umiejętności wspierania dziecka w trudnych sytuacjach. 

Nauczyciele 

· prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań przez nauczycieli (i innych pracowników szkoły), 


· podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, 


· rozwijanie umiejętności dobrej współpracy nauczyciele-rodzice, 


· wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli (i innych pracowników szkoły) wobec nieprawidłowych zachowań uczniów.


Proponowane metody działań to między innymi: warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z zakresu wiadomości oraz sposobów reagowania na pojawienie się tematu używek w szkole i w środowisku uczniowskim z wykorzystaniem specjalistów terapii uzależnień, warsztaty dla rodziców z zakresu przestrzegania praw dziecka , warsztaty na temat nauki poprawnej komunikacji w rodzinie, dla młodzieży warsztaty asertywności oraz profilaktyczne z zakresu uzależnień, spotkania profilaktyczne na temat przemocy z przedstawicielami prawa : policji, kuratorów. Konieczne wydaje się zwiększenie oddziaływań pedagoga szkolnego i psychologa z uwagi na silne zagrożenie patologią młodzieży. Ponadto wydaje się zasadnym by Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Konopiskach wypracowała skuteczny plan przeciwdziałania zjawisku sprzedaży a w związku z tym dostępności dla młodzieży środków na terenie Gminy Konopiska. Ważne jest wypracowanie jak najlepszej współpracy szkół z policją. 


I.Cel programu

Celem programu profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych I narkotykowych na terenie gminy Konopiska jest określenie działań zmierzających do zapobiegania powstawania i likwidacji już istniejących negatywnych zjawisk wynikających z nadużywania alkoholu I nadużywania narkotyków


II. Działania w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży 

Na podstawie analizy problemów alkoholowych i innych uzależnień występujących na terenie zasadne jest kontynuowanie podejmowanych w latach ubiegłych zadań, kładąc szczególny nacisk na:


1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.


2. Podejmowanie działań pomocowo-interwencyjnych na rzecz osób z problemami alkoholowymi oraz pomocy psychologicznej dla rodzin a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie


3. Prowadzenie działalności profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach dofinansowanie kolonii, wycieczek 


4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń czy osób fizycznych, działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii


5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


6. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy w szczególności dzieci i młodzieży w szkołach.


7. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie pogłębiania się patologii dzieci zaniedbanych społecznie.


8. Dofinansowanie kosztów wyposażenia sal  , doposażenie w  sprzęt  sportowy   - wskazanie  dzieciom i  młodzieży  alternatywnych form  spędzania  wolnego  czasu 

III. Działania w zakresie profilaktyki dorosłych


                                      Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie gminy realizowane będą podobnie jak w latach ubiegłych przy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz w/w problemów  i obejmować będą:

- popularyzację  wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i wynikających z  


  tego zagrożeń oraz możliwości leczenia i uzyskania pomocy,


- wspieranie inicjatyw propagujących trzeźwy styl życia, podejmowanych przez    


  samorządy  mieszkańców, placówki kulturalno-oświatowe i  inne.


- edukacje osób (policjantów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i  innych) 

  zajmujących się  rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie  gminy


Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzone będą przez  Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły i  inne placówki działające na terenie gminy.


IV. Do zadań Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:


Regulamin działania  Komisji:


1. Współpraca z Pełnomocnikiem przy opracowywaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


2. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu .


3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.


4. Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, teatrów profilaktycznych dla dzieci


5. Prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych osobami wnioskowanymi o zastosowanie leczenia odwykowego.


6. Kierowanie osób na zastosowanie leczenia odwykowego. W przypadku osób nadużywających alkoholu do Sądu Rejonowego


7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


8. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów alkoholowych.


9. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzanie lokalnych inicjatyw.


10. Rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki wpływających do Urzędu Gminy                    


11. Podjęte postanowienia ,decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji.


12. Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół.


13. Przedstawienie Radzie  Gminy corocznego sprawozdania z realizacji swoich zadań.

Członkowie Komisji otrzymają wynagrodzenie dieta  za udział w posiedzeniach komisji i jej pracach zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i wynosi     90 zł brutto.


Na realizacje programu przeznacza się kwotę:  155.000,00 zł


V. Środki budżetowe na profilaktykę i  rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza  się w szczególności  na:


- pomoc w  finansowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących trzeźwy tryb życia zajęcia  sportowe, artystyczne, kulturalne


- finansowanie programów profilaktycznych dla  uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych


- finansowanie działań profilaktycznych dla dorosłych


-finansowanie kosztów związanych z adaptacja i wyposażeniem budynków użyteczności publicznej na  świetlice młodzieżowe, przeznaczone m.in. do popularyzacji wychowania w trzeźwości

- finansowanie  szkoleń dla członków komisji


- wspieranie  w organizowaniu wspólnie ze środowiskiem szkolnym, radami sołeckimi  różnego rodzaju imprez okolicznościowych , propagowanie i współorganizowanie imprez trzeźwościowych  dla młodzieży i dzieci


- zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów,  związanych z tematyka  profilaktyki

- inne  działania  związane z realizacją Gminnego programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu  Narkomanii wynikłe w trakcie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


VI. POSTANOWIENIE OGÓLNE 


 Realizacja powyższych  zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, uchwalonego corocznie przez Radę  Gminy

Działania ujęte w  Gminnym Programie są inicjowane przez  Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  powołaną przez  Wójta  Gminy Konopiska


Realizacja powyższych zadań opiera   się na następujących dokumentach prawnych:


-Ustawa z  dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu                   alkoholizmowi(tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 70 poz.473 z póź.zm)


- Ustawa  z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r Nr 180, poz.1493 z późn.zm


-Ustawa z  dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U. z 2005r Nr 179,poz.1485 z późn.zm.                      


-Ustawa z  dnia 12  marca 2004r o  pomocy  społecznej(Dz.U. z 2009r Nr 175, poz.1362 z póź.zm.)


-Uchwała Nr 280/XXX/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 22.06.2006r.


 w sprawie: Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 2006-  2013

- Uchwała Nr 415/XLIV/2010 Rady Gminy Konopiska z  dnia 9 listopada 2010r w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Konopiska w latach 2010-2016

Pod uwagę zostały również  wzięte rekomendacje, opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.


Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych


Program swym zasięgiem obejmuje szereg grup docelowych, skierowany jest do osób nadużywających alkoholu jak również do ogółu społeczeństwa ,  ale przede wszystkim do dzieci i  młodzieży, w tym młodzieży z  grupy  ryzyka 

VII ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Skuteczność realizacji programu.


Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowymi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie ściśle współpracowała ze szkołami, GOPS, Policją, służbą zdrowia.


W roku 2011 Gminna Komisja skupi się na zapobieganiu powstania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz tworzenia modelu pomocy rodzinom dotkniętych problemem narkomanii poprzez  poszerzenie katalogu działań Punktu Konsultacyjnego o zatrudnienie asystenta  rodzinnego  oraz współpracę z Poradniami Odwykowymi. Szczególnie znaczenie mają działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które realizowane będą na terenie szkół w gminie.


Objęcie oddziaływaniem profilaktycznym i publicznym tak dużej liczby dzieci i ich rodzin daje nadzieję na zmianę stylu życia wielu rodzin.


Działania te wymagają ludzi kompetentnych, stąd też niezbędna jest współpraca z istniejącymi instytucjami, które fachowo zajmują się rozwiązywaniem tych problemów.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii jest przedsięwzięciem mającym na celu konkretną pomoc uzależnionym i ich rodzinom przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia traktującego alkoholizm i narkomanię jako chorobę. Takie stanowisko pozwala odrzucić ocenę moralną a przystąpić do działań medycznych, psychoterapeutycznych i profilaktycznych w celu uzyskania zamierzonych efektów w walce z chorobą.


   Harmonogram  zadaniowy i preliminarz kosztów na 2011r do Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  


		Zadania

		Sposób realizacji

		Odpowiedzialni za realizację

		 Termin



		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych


od alkoholu  i narkotyków

		1.Diagnoza  środowiska lokalnego i sytuacji społecznej dla rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii -ewaluacja

2.Udzielanie pomocy osobom uzależnionym z problemem alkoholowym w Punkcie Konsultacyjnym


- motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,


-rozpoznanie zjawiska przemocy domowej rodzinie i udzielanie stosownego wparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy


 -zatrudnienie asystenta rodziny

3.Eksponowanie informacji w miejscach publicznych na temat form pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz na temat szkodliwości zażywania narkotyków przez  młodzież


3.Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego


4.Opłacanie kosztów związanych z kierowaniem na leczenie odwykowe-ekspertyzy uzależnionych(dla biegłych sądowych)




		GOPS, Szkoły z terenu Gminy,


Osoba zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym Psycholog


Pełnomocnik 


GKRPA

		Cały rok



		                                                            Wydatki:   30.500 zł



		Zadania

		Sposób realizacji

		Odpowiedzialni za realizację

		 Termin      



		II. Udzielanie rodzinom w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  i prawnej, a  w szczególności ochrony przed  przemocą w rodzinie

		1.Współdziałanie  Komisji z Policją  oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach przemocy domowej


-przeprowadzenie  wywiadów środowiskowych 


-podejmowanie interwencji w sytuacjach problemowych (utworzenie zespołu interdyscyplinarnego)


2.Udostępnianie bezpłatnych porad w ramach punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy

3.Prowadzenie rozmów motywacyjno interwencyjnych zmierzających do  podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.


 4.Zaciągnięcie opinii biegłych w sprawach o stwierdzenie uzależnienia.


5,Kierowanie wniosków do  Sądu  w  celu zobowiązania  do leczenia odwykowego 


6.Współpraca z organizacjami tworzącymi system pomocy  ofiarom 


przemocy  domowej w ramach Ogólnopolskiego pogotowia dla Ofiar  Przemocy Domowej – Niebieska Linia




		GOPS, Policja Pełnomocnik

		Cały rok



		                                              Wydatki:   1.000,00 zł



		Zadania

		Sposób realizacji

		Odpowiedzialni za realizację

		         Termin      



		III.Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych


przeciwdziałanie narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także  dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach


opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.

		1.Realizacja w szkołach programów profilaktycznych o szkodliwości nadużywania alkoholu i sięgania po  środki odurzające, nastawionych na promowanie zdrowego stylu  życia.


(zakupy, nagrody dla dzieci biorących  udział w konkursach o tematyce profilaktycznej)) 


2.Finansowanie zajęć i programów profilaktycznych (dofinansowanie do biletów dla  dzieci i młodzieży  uczęszczających na spotkania o tematyce profilaktycznej)


3.Dofinansowanie   działalności profilaktycznej poprzez promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez  młodzież  i  dzieci pozalekcyjne zajęcia sportowe, artystyczne, kulturalne w oparciu o zasoby bazy oświatowej w tym: - zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prowadzenia  zajęć profilaktycznych i terapeutycznych


4.Pokazanie dzieciom modelu spędzania wolnego czasu bez alkoholu, narkotyków- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach, biwakach, wycieczkach, koloniach  


5.Organizowanie spotkań z psychologiem w szkołach na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków


8.Organizowanie  wspólnie ze środowiskiem szkolnym, ośrodkiem kultury i radami sołeckimi różnego rodzaju imprez okolicznościowych mających na celu zmianę obyczajów  w zakresie spożywania napojów alkoholowych, propagowanie i współorganizowanie imprez trzeźwościowych, dla młodzieży i dzieci


-organizowanie imprez  okolicznościowych w przedszkolach, szkołach, ośrodkach kultury (przegląd kolęd i pastorałek i inne)


-Międzypowiatowy konkurs plastyczny  na kartę „Anioł” realizowany w szkołach i ośrodkach


- Organizacja turniejów sportowych w ramach Dni Konopisk, Dzień Sportu, Dożynki


-Organizacja Integracyjnego Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu z udziałem dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w ZSP im.Jana Kochanowskiego w  Aleksandrii


-Opieka nad dziećmi rodzin patologicznych, dotkniętych przemocą, organizowanie Mikołajek


- Zorganizowanie  spotkania integracyjnego  wigilijnego 



		Dyrektor GZOKSTiP,


GOPS
GKRPA


Pełnomocnik

		Cały rok


czerwiec

grudzień


grudzień



		                                                             Wydatki:      71.880 zł



		Zadania

		Sposób realizacji

		Odpowiedzialni za realizację

		 Termin      



		IV.


Wspomaganie


działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów alkoholowych




		1.Integracja dzieci z różnych warstw społecznych współpraca i spotkania  z rówieśnikami, rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań  -adaptacja i doposażenie  świetlic (zakup niezbędnych  materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych)

2.Edukacja publiczna przez  zakup i kolportaż broszur, ulotek, czy też czasopism oraz  książek  i publikacji dotyczącej przemocy,uzależnieniom od alkoholu i narkotyków zakup programów komputerowych( szkoły, ośrodku kultury)  


3.Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych 


-pokrycie kosztów dowozu  dzieci i młodzieży na zajęcia terapeutyczne


4.Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z art.18 ust.8  ustawy o wychowaniu w trzeźwości  przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również prowadzenie działalności edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych

		GOPS,


GKRPA


Ośrodek Sportowo


Rekreacyjne „Pająk”




		Cały rok



		                                                  Wydatki   31.300  zł



		Zadania

		Sposób realizacji

		Odpowiedzialni za realizację

		 Termin      



		V.Organizacja pracy Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zasady wynagrodzenia

		1.Wynagrodzenie miesięczne dlaPełnomocnika  Umowa –zlecenie


2.Wynagrodzenie dla członka komisji obsługującego czynności administracyjne komisji . Umowa-zlecenie


3.Diety dla członków Komisji za jedno posiedzenie  7x 90 = 630 x14= 8.820  zł


4.Składki na ubezpieczenie społeczne 950.00 zł


5.Składki na Fundusz Pracy   -  250.00  zł


6.Szkolenie członków Komisji Pełnomocnika   -   2.500  zł


7.Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży ustalonych dla pracowników- z wyłączeniem dojazdów na posiedzenie komisji.


Delegacje podpisuje i określa środki transportu Wójt lub upoważniona przez  niego osoba

		Pełnomocnik


Przewodniczący GKRPA

		Cały rok



		                                             Wydatki:     20.320  zł





                             Całkowity  Koszt  programu      =   155.000  zł






