
UCHWAŁA NR XV'l/73/08 ,
RADY GMINY OPINOGORA GORNA

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problcmow Alkoholowych na rok 2008.

Na podstaw-'to art. 4 ust. l 1 2 ustawy z dnia 26 pazdmcrmka 1982 roku o
wychowaniu w trzcżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 30021”. Nr 147 poz..

1231 z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala. co następuje:

«5 ].

Zatwierdza się Gminny Program Protilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

stanowiąc y załączn i |«; do uchwal y.

5 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do prxcdkladania rocznych informacji o rcalizacji uchwały.

15 3.

Odpowiedzialny-”m za wykonanic uchwały czyni się Wójta Gminy.

@” 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008.

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.

[. Ogólny zarys problemów alkoholowych.

]. Ilość istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W gminie funkcjonują 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych - w tym 17
posiada zezwolenie na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholi, 2 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 l.080.775 zł., w roku 2005 na kwotę
1.215.952 zł, w roku 2006 na kwotę l.393.807 zł, i w roku 2007 na kwotę
l.407.813 zł.

2. Wykroczenia oraz przestępstwa mające związek z alkoholem /dane z Policji/ .
- kradzieże z włamaniem — 6 w tym 1 po spożyciu alkoholu,
- kradzieże -l 1 w tym 2 po spożyciu alkoholu ,
- znęcanie—13 w tym 13 po spożyciu alkoholu,
- groźby karalne —4 w tym 4 po spożyciu alkoholu,
— nietrzeźwi kierujący pojazdami- 27 ( roku 2007— 30)
- skierowano do Sądu Grodzkiego ogółem 27 wniosków, w tym za

wykroczenia popełnione po spożyciu alkoholu 25,
- interwencje 233, w tym domowych 101 z tego po spożyciu alkoholu 97
- zatrzymano 1 lpraw jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu,
- nałożono mandatów karnych ogółem 103 na sumę 10.750 zł. w tym 62 na

sumę 6.200 zł. z art.43 Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i
Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

— zarejestrowano 3 osoby nieletnie zagrożone demoralizacją, 2 osoby
nieletnie, które dopuściły się czynów karalnych,



- przeprowadzono 1 postępowanie za nielegalny handel alkoholem,
zakończone aktem oskarżenia.

3. Dane dotyczące udzielonej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W 2006 roku GOPS udzielił pomocy 17 rodzinom dotkniętym problemem
alkoholizmu na kwotę 25.000 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 2007 odbyła jedno posiedzenie.
Skierowano do Sądu 17 wniosków w sprawie zastosowania przymusowego
leczenia odwykowego. Na stałe współpracuje z 84 rodzinami, gdzie wcześniej
było zastosowane, z wniosku komisji, przymusowe leczenie odwykowe.
Zorganizowała i nadzorowała zajęcia sportowe na hali przy Gimnazjum w
Opinogórze dla młodzieży i osób dorosłych w dni wolne od pracy oraz w
godzinach popołudniowych 3 razy w tygodniu Zorganizowano i zrealizowano w
szkołach podstawowych i w gimnazjum 3 programy profilaktyczne. Ponadto dla
nauczycieli szkół podstawowych zorganizowano szkolenie z zakresu
zapobiegania przemocy w szkole „Porozumienie w szkole” przeprowadzone
przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno—Pedagogicznej w
Warszawie. Szkolenie było poświęcone zastosowaniu metody „Porozumienie
bez przemocy” M. Rosenberga w budowaniu bezpiecznego klimatu w szkole.
Dla nauczycieli Gimnazjum w Opinogórze zorganizowano szkolenie z zakresu
„Trening Zastępowania Agresji” zrealizowanego przez Instytut „Amity” w
Warszawie. Założeniem szkolenia było przygotowanie 16 nauczycieli do
wdrożenia i samodzielnego prowadzenia szkolnego programu profilaktyki
agresji i przemocy uczniowskiej. Przez cały rok czynny był Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, raz w
tygodniu przez 3 godzinny dyżur specjalisty terapii uzależnień.

II. Cele program u.
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Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.
Zmniejszenie nowych przypadków uzależnień.
Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.
Zmniejszenie uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń Życia rodzinnego, szczególnie
podejmowanie działań zapobiegających przemocy domowej.
Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
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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

prowadzącychprogramy profilaktyczne1 naprawcze.
10. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji

programu.

III. Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

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

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 3 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,
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 Poradnią Odwykowąi 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
psychospołecznej1 prawnej, a w szczegolności ochrony przed przemocą w
rodzinie:



rozwój pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar przemocy,
wdrożenie procedury „Niebieskich Kart” w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej oraz na Policji,
tworzenie warunków do powstania przy Ośrodku Pomocy Rodzinie i
Dziecku grupy wsparcia dla ofiar przemocy,
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,

pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym pcprzez 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 szkoleń w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą,
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców sklepów,
organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i
młodzieży: zajęcia sportowe, rzeżba, modelarstwo, zespoły muzyczne,
koła informatyczne, wydawanie gazetek szkolnych itp.,
realizacja programów profilaktycznych w szkołach,

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

nieodpłatne udostępnianie lokalu na mitingi grup samopomocowych,
dofinansowanie Opinogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w
Opinogćrze w zakresie realizacji działań profilaktycznych.



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 oraz sprawozdania w wysokości 15%
najniższego wynagrodzenia.



HARMONOGRAM WYDATKÓW na ROK 2003

Lp. Zadanie Odpowiedzialny Koszt w zł.

Utworzenie Ośrodka. Pomocy Rodzinie i

Dziecku przy GOPS w Opinogórze
- dyzur instruktora terapii uzależnień oraz

prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
- dyzurpsychologa
- telefon zaufania

— koszty leczenia osób uzależnionych i ich

rodzin

koordynator

lZgodzzmzllm-

cy : 4320 zl

l2godz.z30zl.xl0m-

cy=3.600 zl.

2.000 zl.

l.500 zl

lui Wydawanie opinii przez bieg-łych.

sądowych w zakresie uzależnienia od

alkoholu

koordynator 404 zl? =().868 zl.

Wymagrodzenie dla członków komisji:
- motywowanie do leczenia,

sporządzanie dokumentacji do sądu
— kontrola punktów sprzedaży

napojów alkoholowych
- sporządzanie Gminnego ProgramuProf. i

RosrobLAlkoh. oraz sprawozdania

Przewodniczący

Komisji

1.000 zł

2.244 zl

2.246 zł

Wynagrodzenie dla koordynatora Przewodniczący

Komisji.

3.600zl

Dolinansowanie szkół w ramach. realizacji

szkolnych programów profilaktyki

Szkoła Podstawowa w Opinogórze

]. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci

poprzez organizacje:

Koordynator



- zajęć rekreacyjno-sportowe w czasie ferii

zimowych
- zajęć chóru szkolnego
- zajęc rytmiczne taneczne i gimnastyczne
- zajęć żeńskiej drużyny pilki siatkowej
- kolo teatralne: nauka języka angielskiego

przez sztukę

- spektakle teatralne o tematyce

profilaktycznej

Szkola Podstawowa w Opinogorze Filia we

Władysławowie.

1.Rea1izacja autorskiego programu

profilaktycznego .. Stop agresji”.

Szkola Podstawowa w Dzboniu

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych:

- kólko plastyczne
— kolo dziennikarskie

2. Realizacja autorskich programów

profilaktycznych i prozdrowotnych:
- Stres i jego przyczyny i sposoby jego

zapobiegania
- Przeciw agresji

Szkola Podstawowa w Kołaczkowie

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci

pnprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych
- kol-o dziennikarskie
- koło internetowe

2.Prograrn profilaktyczny „Przyjaciele

Zippiego”

3.Spcktak1e teatralne o tematyce profilaktycznej.

Szkola Podstawowa w Woli Wierzbowskiej

1.0rganizacja Gminnego konkursu

multimedialnego pod hasłem „W drodze ku

1.000 zl.

1.550 zł.

1.000 zł.

1.000 zł

1.000 zl

250 zl.

750 zl.

400 zł.

400 zl.

360511.

360 zl.

1400 zl

1200251

400 zl”

500zl

400 zl



wartościom”

2.0rganizacja konkursu plastycznego pod

hasłem „ Zdrowie największą wartością — 300 zl

zapobieganie uzaleznieniom”

3.0rganizacja rodzinnego festynu

okolicznościowego pod hasłem „ Zdrowie 1000 zł

największą wartością” oraz inscenizacja dla

dzieci : Miłość i przyjaźń największąwartością.

4.Konferencja podsumowjąca Gminny konkurs 2.000 zł

„W drodze ku wartościom”

Gimnazjum w Opinogorze

l. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów:
— wydawnictwo szkolnej gazety „Mikser” 1.000 zł
— organizowanie zajęć sportowych poza 1.000 zł

lekcyjnych
- organizowanie ferii zimowych na 800z1

sportowo

2. Przygotowanie imprezy środowiskowej o 500 zł
tematyce profilaktycznej.

3. Zakup sprzętu i przyborów sportowych. 1.000 zł
4. Spektakle teatralne o tematyce

profilaktycznej. 500 zł

Dofinansowanie GOK-u w Opinogórze w koordynator
zakresie organizowanie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego przez dzieci i 390021,

młodzież:

- zajęcia rzeźbiarskie,

Zorganizowanie zajęć sportowych na hali przy

gimnazjum w Opinogćrze w godzinach 6.000 zł
popołudniowych oraz w niedziele.



Dofinansowanie Opinogórskiego

Stowarzyszenia inicjatyw Społecznych w 3050 zł
zakresie realizacji działań profilaktycznych we

wsi Pałuki.

Realizacja progTamów profilaktycznych w

Gimnazjum w Opinogórze 2.602 zł.

Razem: 63.0002ł


