
U (: H w A L A Nr V/19/2007
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 27 lutego 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Na podstawie art.4l ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147

poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

gi

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych stanowiący załącznik do uchwały.

52

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedkładania rocznych informacji o realizacji

uchwały.

5 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

54

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tworzy
podstawy systemu prawnego, na którym ma się opierać działalność władz
lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
wyznacza zadania, które są przedmiotem działania gminy. Sposób ich realizacji
określa niniejszy program. Korzyści z celowego prowadzenia działań
profilaktycznych mogą być bardzo duże. Wyrażają się one w podniesieniu
potencjału zdrowia całej społeczności, zmniejszeniu obszarów cierpienia, poprawy
sytuacji dziecka i rodziny, oszczędności na leczeniu chorób i korzystaniu z
pomocy Społecznej.

1. Ogólny zarys problemów alkoholowych.

1. Ilość istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W gminie funkcjonują 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych - wtym
14 posiada zezwolenie na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholi, 1 wyłącznie
piwa oraz 4 punktów prowadzących sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży.
Według złożonych oświadczeń w 2003 roku na terenie gminy punkty te
sprzedały alkohol na kwotę 997.925 zł, w 2004r. na kwotę 1.080.775 zł., w
roku 2005 na kwotę 1.215.952 zł. i w roku 2006 na kwotę 1.393.807 zł.

2. Wykroczenia oraz przestępstwa mające związek z alkoholem /dane z Policj i/.
- kradzieże z włamaniem — 5 w tym 4 po spożyciu alkoholu,
- kradzieże —9 ,
- znęcanie-6 w tym 4 po spożyciu alkoholu,
- groźby karalne —5,
- nietrzeźwi kierujący pojazdami- 30 ( roku 2005- 34)
— wypadki drogowe — 4 i 39 kolizji drogowych,
- zatrzymano do wytrzeźwienia 39 osób,
- interwencje 194, w tym połowa po spożyciu alkoholu,
- zatrzymano 9 praw jazdy,
- wnioski o wykroczenia skierowane do Sądu Grodzkiego— 27,
- mandaty karne — 61 na kwotę 770 zł.,
- mandaty wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości za spożywanie

alkoholu w miejscach publicznych — 12 na kwotę 1.290 zł.
- nieletni — w roku 2006 odnotowano 8 czynów karalnych popełnionych

przez 11 nieletnich w tym: 3 uszkodzenia znaków drogowych, 1 wybicie
szyb w budce telefonicznej, 1 kradzież mikrotelefonu, 1 kradzież telefonu
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komórkowego, l kradzież z włamaniem do budynku gospodarczego,
1 znęcanie się nad uczniami przez 7 nieletnich w Gimnazjum w Opinogórze.

3. Dane dotyczące udzielonej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W 2006 roku GOPS udzielił pomocy 26 rodzinom dotkniętym problemem
alkoholizmu na kwotę 29.530 zł. Pomoc ta była świadczona w naturze,
W formie zasiłków pieniężnych i pracy socjalnej.

4. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Gminna Komisja liczy 8 osób. W roku 2006 odbyła jedno posiedzenie.
Skierowano do Sądu 11 wniosków w sprawie zastosowania przymusowego
leczenia odwykowego. Na stałe współpracuje z 74 rodzinami, gdzie wcześniej
było zastosowane, z wniosku komisji, przymusowe leczenie odwykowe.
Zorganizowała i nadzorowała prace grup wsparcia dla osób
współuzależnionych, dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy
domowej. Spotykały się one jeden raz w tygodniu po dwie godziny.. W roku
2006 zorganizowano i zrealizowano w szkołach podstawowych i w gimnazjum
3 programy profilaktyczne, co dało 10 realizacji dla 720 dzieci.

11. Cele programu.

1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.
2. Zmniejszenie nowych przypadków uzależnień.
3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.
4. Zmniejszenie uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
5. Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego, szczególnie

podejmowanie działań zapobiegających przemocy domowej.
6. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
7. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
8. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.
9. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy oraz stowarzyszeń prowadzących

programy profilaktyczne i naprawcze.
10. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji

programu.

III. Zadania gminnego programuprofilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu poprzez:



0 prowadzenie Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku przy GOPS w
Opinogórze, w którym zatrudni się na 3 godziny tygodniowo specjalistę
terapii uzależnień do prowadzenia Punktu Konsultacyjno — Informacyjnego
dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz na 4 godziny tygodniowo
psychologa,

. systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób działających w zakresie
motywowania do leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,

. udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez
uruchamianie grup wsparcia

. rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie
stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania
przemocy,

.
- o zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych i sprzętu

niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych,
. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
zakresie lecznictwa odwykowego,

. wspieranie środowisk wzajemnej pomocy typu AA, AL-ANON, AL—ATEN
oraz innych,

. upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej,

. współpraca z PoradniąOdwykowąi Sądem Rejonowym w Ciechanowie.

. zwrot kosztów podróży osobom uzależnionym i ich rodzinom na leczenie W
placówkach lecznictwa odwykowego oraz na grupy wsparcia i grupy
samOpomocowe.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
. psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocąw

rodzinie:

o rozwój pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar przemocy,
. wdrożenie procedury „Niebieskich Kart” w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej oraz na Policji,
0 tworzenie warunków do powstania przy Ośrodku Pomocy Rodzinie i

Dziecku grupy wsparcia dla ofiar przemocy, _
0 prowadzenie działalności edukacyjnej na temat przemocy przez

pracowników socjalnych, policjantów i nauczycieli oraz pracowników
służby zdrowia,

. powołanie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz przemocy rówieśniczej w szkołach,

. edukacja publiczna, materiały informacyjne, ulotki, broszury,



zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu poprzez wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu
metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji / szkolenie w zakresie badań
przesiewowych AUDIT, stworzenie podręcznej biblioteczki, zaopatrzenie w
materiały do wykonywania badań przesiewowych, ustalenie wynagrodzenia
za każdego objętego oddziaływaniem pacjenta/,
pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym p0przez podnoszenie kwalifikacji osób
pracujących z dziećmi oraz udzielanie specjalistycznej pomocy
psychologicznej,
kreowanie warunków do realizacji środowiskowych programów
profilaktycznych przy szkołach podstawowych, gimnazjum i Gminnym
Ośrodku Kultury w Opinogórze.

. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży:

organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu
zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu skierowane na całą ludność
gminy.

organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy zajęć
socjoterapeutycznych,
finansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą,
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców sklepów,
organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i
młodzieży: zajęcia sportowe, rzeźba, modelarstwo, zespoły muzyczne,
koła informatyczne, wydawanie gazetek szkolnych itp.,
realizacja programów profilaktycznych w szkołach,
działalność na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez:
kampanie edukacyjne w zakresie zagrożenia jakie stwarzają nietrzeźwi
kierowcy, zwiększenie liczby kontroli kierowców, prowadzenie
programów korekcyjnych dla kierowców zatrzymanych w stanie
nietrzeźwości, interwencje policji w sytuacjach spożywania alkoholu w
miej scach publicznych.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

nieodpłatne udostępnianie lokalu na mitingi grup samopomocowych,
wspieranie instytucji poprzez przekazywanie materiałów edukacyjnych,
sprzętu komputerowego, organizowanie szkoleń, nieodpłatne udostępnianie
lokalu.



V. Zasady wynagradzania członków GKRPA w Opinogórze

1. Leczenie odwykowe
- motywowanie do leczenia odwykowego
— kompletowanie dokumentów o przymusowe leczenie odwykowe,
- współpraca z kuratorami sądowymi w sprawie realizacji postanowień sądu

o podjęciu i kontynuowaniu leczenie odwykowego.

Za prowadzenie wyżej wymienionej pracy ustala się wynagrodzenie w
wysokości 1.000 zł. rocznie.
2. Kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.

'Ustala się jednorazowe wynagrodzenie za każdą kontrolę w wysokości 15%
najniższego wynagrodzenia dla osoby kontrolującej.

3. Sporządzanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2007 oraz sporządzenie sprawozdania za rok 2006.

Ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdego członka Komisji, który
uczestniczy w tworzeniu programu w wysokości 15% najniższego wy agrodzenia.

?



HARMONOGRAM WYDATKÓW na ROK 2007

Lp. Zadanie Odpowiedzialny Koszt w zł.

1. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku przy
GOPS W Opinogórze koordynator
- dyżur specjalisty terapii uzależnień oraz prowadzenie 3500 zł
grup wsparcia i zajęć z zakresu socjoterapii dla młodzieży

gimnazjalną 4.300 zł.' iły?” Psyghojoga 2.000 zł.' te *;?” Z?” @? ki 1.000 zł.
- 2 up

axulmszczar _ . . . 3.000 zł.
- koszty leczema osob uzależmonych 1 1011 rodzm

2. Wydawanie opinii przez biegłych 6.230 zł.
sądowych w zakresie uzależnienia od koordynator

_ alkoholu

'.ł 3. Wynagrodzenie dla członków komisji:
- motywowanie do leczenia, Przewodniczący 1.000 zł

sporządzanie dokumentacji do sądu Komisji
- kontrola punktów sprzedaży 2.160 zł
napojów alkoholowych

— sporządzanie Gminnego Programu Prof. i
Rozw. Probl. Alkoh. oraz sprawozdania 2-160 Zł

4 Dofinansowanie GOK-u w Opinogórze w zakresie
organizowanie alternatywnych form spędzania czasu koordynator
wolnego przez dzieci i młodzież: 3 900 zł

zajęcia rzeźbiarskie,

5. Szkolenie dla nauczycieli 4 Szkół Podstawowych koordynator
w Dzboniu, Woli Wierzbowskiej, Opinogórze 6.800 zł
i Kołaczkowie: „Porozumienie bez przemocy”

.! 4 )( 1.700 zł
6. Szkolenie dla wychowawców w Gimnazjum koordynator 7.500 zł

w Opinogćrze: „Trening zastępowanie agresji”

7. Zorganizowanie w czasie ferii zimowych zajęć koordynator 750 zł
sportowych dla dzieci i młodzieży

8. Zorganizowanie zajęć Sportowych na hali dla dzieci koordynator 4.000 zł
i młodzieży 3 razy w tygodniu przez cały rok

9. Wynagrodzenie koordynatora koordynator 3.600 zł

10. Realizacja w szkołach podstawowych i w Gimnazjum koordynator 4.000 zł
programów profilaktycznych.

1 1. Diagnoza Gminy w zakresie przemocy koordynator 2.000 zł

Razem: 58 000
M?


