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U G H W A L A Nr KHKIE'HTEHDH

Rady Gminy Gpinngórc Górna

z dnia 16 lutegu IBU-li r,

w sprawie przyjęcia Gminncgc Preglamu Prcfilaktyki i Rczwiązywania tiemńw

Alkchcicwych na rak 2006,

Na pudaiawie arŁ4' uaLi i 2 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1932 reku n

wyehnwaniu w n'zeżwnści i przeciwdziałaniu aikuhuiizmcwi ( Dz.U z suszem 14?

paz- I 231 — z późniejszymi zmianami] Rada Gminy uchwala, cn następuje:

si

Zatwierdza sie Gminny Pregram Prciiiaktyici i awiązywania Fruhicmuw

Alknhclewych stannwiacy załącznik dn uchwały.

E I

Enhnwiązujc się Wójta Gminy dn przedkładania rccznych informacji cr realizacji

uchwały.

ss
Wykunanie uchwały pcwiexza sie Wójtcwi Gminy-

5 4

Uchwała wchodzi w życie na upływie 14 dni ed dnia ngłcszenia w Dzienniku
Drzenie-wym aewńciztwa Maznwieciciegu

u- nii/'a
'Eastępca

Iii-ześ

nicząccgc Rady Gminy

a uczyń kiGrzegn
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GMINNY PRDGRAB'I PROFILAKTYKI [ RDIWĄZYWANIA
PHDBLEMDW ALHDHDLDWYCH NA HDF. 20%.

Ustawa n wwchn'Waniu w trzezwnści i przeciwdziałaniu alknhnlizmnwi twarzy
padstawy syste-niu prawa.-naga, na którym ma sie npierać działalnnść władz lnkalnych
w zakresie praiilaktyki i rnzwiazywania prablernńw alknhnlnwych uraz wyznacza
zadania, które są przedmintem działania gminy. Spnsdb ich realizacji nkreśla
niniejszy prngrarn. Knrzysci z celnwegn prawadzenia działań prnfilaktyc-znych
maga być bardzn duze. Wyrażają sie nne w pcdnieaieniu pntencjału zdrnwia całej
spałecznnścił zmniejszeniu nhszardw cierpienia, poprawy sytuacji dziecka i
rndzlny, nszczcdnnści na leczeniu chc-rób i knrzystaniu z pnmncy spnłeczz'iej.

I. Ggńfny zarys pmMen-edia niknnnłnwych..

l. Muse istniejących punktów sprzedaży napojów alkc-hnlnwych-
W gminie iilnkcj nnuje El pmikttiw sprzedazy nap-njdw alknhnaych - w tym

13 pnaiada zezwnlenic na sprzedaz wszystkich radzajdw alknhnli, l wyłącznie
piwa praz 4 punktów prawadzących sprzedaz dn sps-zycia w miejscu sprzedazy.
Według złnznnych nświadczeń w 2005 raku na tarenie gminy ptmkty te
sprzedały alknhnl na kwate- 1215.95? zł;!w reku 21304 — 133033 zł! .

2. Wyki-uczenia praz przestępstwa mające związek z alkehnlern Mane z Palicjiaf .
— kradzieże z włamaniem — ?,
— kradzieże -l4 ,
- rnzhnje i 1wymi]Es:-Eenia mzhdjnicze — l',

. - bójki i pnbicia -l,
- znęcanie- 9,
- gra-zby karalne —2.
- nietrzeźwi kierujący pnjazdami- 34,
- 1wypadki drngnwe — E 143 knlizji dragnnych ,- zatrzymana dn 1licy-trzezwienia 39 nsab,
~ interwencje IQ?, w tym pnłnwa pn spnzyciu alknhnlu.
- zatrzymane 4 prawa jazdy+
- wlac-ski n Wykrnczertia skiernwane dn Sądu Gradzkiegn — 31], z tegan 3 z

Ustawy n Wychw Trzezwnści:
- mandaty kame — ma
- sparzaclznnn 15 „Niebieskich Kart” i w związku z tym wizytnwann te

rndziny tii-1- razy.,
- ndnntc-wann 4 czyny karalne napełniane przez nieletnich w tym Zł kryminalne

i 2 inne.
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3. Dane dctyczące udzielanej pt:-macy przez Gminny Dsmdek Pcmacy

4.

Spelecznej.
W 2005 raku GDFS udzielił puma-cy 2? radzili-cm dctlcnietym prablemem
alkuhalizmu na ltwate 33.500 zł. Panic-c ta była świadczcna w naturze,
w Parmie zasiłków pieniężnych i pracy sc-cjalnej.

Działahtasc Gminnej Kcmisji Praiilalrtylti i Ruzwiazywania Prcblemńw
Alltchcicwych.
Gnńnna Kamisja liczy '? csńb. W mitu 2005 cdbyłajednc pasiedzenie.
Skiercwanc dc Sądu 12 wnicskńw w sprawie zastcscwania przymuscwegc
leczenia cdwyltawEgu. Na stałe wspó-[pracuje z 02 rcdzinami, gdzie wcześniej
była zastaaawane, z tactical-Lu kcmisji, przymuscwe leczenie cdwykawe.
Earganizuwała i nadzcrawała prace gmp wsparcia dla csńh wspńluzalezniunych
dla usńh uzaleznicnych ad slltchalu i rcdzicńw, którzy mają prcblemy
wychcwawcze z dziećmi. Sputykały się ane jeden raz w tygadniu pu dwie
godziny. W reku 2005 zcrganizawanu i zzealiznwanc w szl-talach pedstawewych
] w gimnazjtuu 5 pragramńw prciiiaittycznych, cc daic 10 realizacji dla 320
dzieci.

”. Cele przegraniu

hhh-MH—

~aaa

. Emniej szenie ilcs'ci alimhciu spczywanega przez młodzież..
- Emniej szenie ncwych przypadków uzależnień.
. Emniejszenie smiertelncscii degradacji psychatizycznej csńb uzalezninnych.
. Emniej szenie uszkodzeń zdtuwia spcwu-duwanych nadużywaniem alltchalu.
. Emniejszenie ilcsci i dulegliwaści alltchalcwyclt zaburzeń zycia rcdzinrrega

..-'pr1zeni-:nr.:yrf .
. Zmniejszenie razmiarńw naruszeń prawa na rynku alkchciczym.
. Frame-wanie pestaw spciecznych ważnych dla prefilalttyki i rczwiazywsnia

prablemńw alltchuicwych.
. Wspieranie s'rc-dcwisk wzajemnej pcmccy craz stawarzyszeń prcwadzacych
prugramy pratiIaktyczne i naprawcze.

- Twarzenie bazy materialnej, crganizacyjnej i merytawcznej dla realizacji
prcgramu.

IH. Earla”ia gadu:-iegi: pragmmrrpraftiakgilri !” mamamiwania prablemriw

l.

alkairaiawych.

Ewicitszenie dustepttuści pcmacy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla esti-i::
uzaleznicnych cd aikahclu paprzez:
!- prcwadzenie Dśrcdlta Primacy Rcdz'mie i Dziecku przy GDFS w

Dpincgńrze, w którym zatrudni sie na 3 gadziny tygcdniawu specj aliste
terapii uzaleznień craz na 4 gcdziny tygcdnicwc psychclcga,
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systematyczne podnoszenie kwaiitikacji csóh działaj acych w zakresie
motywowania do leczenia., proiilaktyki i rozwiązywania prchlcmów

alkoholowych,
"' udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykcwyrn poprzez

uruchamianie grup wsparcia
rozpoznanie w trakcie rczrncwt'yr zjawiska przemccy domowej i udzielenie
stosownego wsparcia i infcmtacji c mozliwosciach powstrzymania przemocy,
zakup i dystrybucja materiałów infonnacyjnc - edukacyjnych i sprzętu
niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyj nych i terapeutycznych,

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania wchec
oschy uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie
lecznic-twa odwykcwegc,
wspieranie śrcdcwisk wzajemnej pcmccy typu ido-a., AL—AHDH, PLL-ATEN
oraz innych,
upowszechnianie materiałów informacyjnych o chcrohic alkoholowej1
współpraca z Poradnią Ddr-rykową i Sądem Rej oncwyon w Ciechanowie.
zwrot kosztów podróży cschc—m uzależnionym i ich radziu—cm na leczenie w
placówkach lecznictwa odwykowego oraz na grupy wsparcia i grupy
samopomocowe-

2. Udzielanie redzincm, w których występują prchlemy alkoholcwe pcmccy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemccą w
rodzinie:

rozwój pomocy psychologicznej i prawnej dla ciiar przemocy,
wdrożenie prccedury „Niebieskich Kart” w Gminnym Dam-dku Pomocy
Społecznej oraz na Policji,
nyorzenie warunków do powstania przy Ośrodku Pomocy Rodzinie i Dziecka
gmpy wsparcia dla oiiar przemccy,
prowadzenie działalności edukacyjnej na temat przemocy przez pracowników
socjalnych, policjantów i nauczycieli oraz pracowników shizhy zdrowia,
powolanie inter-dyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz przemocy rówieśniczej w szkołach,
edukacja publiczna, materiały informacyjne, ulctki, broszury,
zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu
poprzez wspieranie- lekarzy picrwszego kontaktu w stosowaniu metod
wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji .i szkolenie w zakresie badań
przesiewowych AUDIT, stworzenie podręcznej I:liizrrlioteozki1 zaopatrzenie w
materiały do wykonywania badań przesiewowych., ustalenie 1.'.ryriagro-dzania
za kazdego objętego oddziaływaniem pacjenta!~
pcmoc psychologiczna i socj oterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym poprzez podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi
oraz udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicmejt
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: krecwanie wamnltdw dc realizacji śrcdewislcewych prcgrarndw
prefilaktycznych przy szkcłach pedstawcnych, gimnazjum i IGminnym
Dśrcdku Kultury w Dpincgdize.

3. Prcwadzenie prefilaktycznej działalncści infcrmacyjnej iedukacyjnej w
szczególncści dla dzieci i ndedzieży:

+ crganizcwcnie i prcwadzenie dziełalncści edukacyjnej mającej na celu
znmiejszerue ilcsci spcżywanegc alkchclu skiernwane na całą ludne—sc
swine

+ crganizcwanie i prowadzenie na terenie szkół prcgramów prefilaktycznych
dla dzieci i n'iłcdziezy, a także dla radziccnil.r

: wspieranie pre-gramów realize-wanych przez micdziez pcprzez finanscwanie
wdawania gazetek szkelnyeh audycji radicwych realizewanych w rentach
radinwezłdw azhchiych i innych,

: finanscwanie szkclen w zakresie pracy z dziecmi, młcdziezą,
: działania edukacyjne skiernwane dc sprzedawców sklepów,
: dzialalneśc na rzecz bezpieczeństwa w miej scach publicznych pcprzez:

kampanie edukacyjne w zakresie zagczeniejakie stwarzająnietrzeźwi
kierewey, zwiększenie liczby kcntrcli kiercwcdw, prcwadzenie prcgrarndw
kcrekcyj nych dla kiernwcdw zatrzymanych w statue nietrzeźwesici,
interwencje pclicji w synŁacj ach spczywania all-.:ehnlu w miej acech
publicznych.

4. Wspomaganie działalncs'ci instytucji., stewarzyszeń icseh fizycznych, służącej
mzwiązywardu prchlemdw aikchclcwych:
. niecdpiame udcsteptuanie lckalu na mitingi grup samcpcmcccwych,
I wspieranie instytucji pcprzez przekazywanie materiałów edukacyjnych.

sprzetu kemputercwegcę crganizcwanie szkcler'i, niecdpłatne udcstepnianie
lcltalu.

PZ Erisady na!!!ngredzenłe czfcnkdw GKRPA w Opinegdrze

1. Leczenie cdwykcwe
- mctjwcwanle de leczenia cdwykewegc
- kcmpletewenie dckumentdw c przymuscwe leczenie edy-rykewe,
— współpraca ;: kuraterarni sądcnymi w sprawie realizacji pcstancwien sądu c

pcdjeciu i kentjnucwaniu leczenie cdnyltcwegc.

Ee prewadzenie wyżej 1ii.-"jn'rnieniclnej pracy ustala sie wynagcdzenie miesieczne
zryczahcwane w nysckeści 15% najnizszegc 1.'.rynajgrc-dzenia, egłcszcnegc przez
Prezesa GUS w Menitcrze Pelsltim.

?. Kennele pcdmictdw gcspcdeiczych prcwadzących sprzedaz napcjew
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słkęhnlnwch.

Ustala się jędnsrssnwę wzmaga-dzenie IH każdą kuntręlę w wsęknśęi 15%
najniższa-gę uawndmrda dla usuby knutqjącęj.

3. Spumądzsnię Gminnęgu PTC-gramu Pmńlsktyki i Ręzwiwsrńs Prnblęmńw
Alknhuluwch ns mk EDIUS.

Ustala się jędnnrs'mwę ssynsgmdsęnię dla każdego ęIłnnks Kumisji. który
u-ssęsminssj.„r w Męrsęniu prugramu w wysnkusęi 15% najniżssęgę wgudzęnis.

Zastępca P
wwa-323935

Rady Emmy
- ”1 s- ' '

[]]-zegar: Kuczyński-
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„ Utworionio Dśrm'lka Pomocy Rodainio i koordynator

- dyżur instruktora torapii uzależnień Dram 123od2.3302I.112m- .
prowadsonio torapii indywidualną i gmpowąi cy = 4-320 r.! '

› dyżur pedagoga lńgo-dz.x301ł.xl0m-
- tolofon mnfania wyl-4.500 Zł.

- prenumerata omopiam 2.000 EL
- koszty Immiu oaob wolomin-nych i ich 2.500 zł

rodzin
- prowadzonio grupy wsparcia dla żon 2-000 zł.

alkoholików

2. Wyda-«yami: opinii prac:: biegłych koordymator 350 110 =3.500 EL
sądowych w rol-:roaio uzalojmionia od
alkoholu

3- Wymagmdłonio dla nauoŁyoiola opiekuna Hali
ginmaatyoznoj pray Gimnazjum w Dphrogńrao

zajęć sportowyoh dla
środowiska lokaln-tgo.

Ea pmy-fudaonio

koordynator 3.000 zł-

Ł Wymogodamie dla całonkńw komioj i:

- kontola punktow sprrodaą;
napojow alkoholowych

- sporądzmrio Gmirmogo ProgramuProf. i
RoamProhlAłoh. ora: apmwozdania

Przowodnioząoy

Komisji

2.100 23:

1.100 zł

5 Programy profilaktyczne koordynator ' 0.000 Zł.

str. 729



str. 8z9

Szkolenie dla naucza-moll, praeownlkow
socjalnych. liniel-fggoiarneln:1 policjantow
całonkow komieji

koordynator auuu :łł.

Wwagrodaseiiie dla koordynatora
'

Pm'eweeńieeąey
Komisji

S-CI'DIŻIkł

ńof'mneowenie Sitko-ł 'w ramach roaiiriaoji
szkolnych programow proiilaktyki

- Sako-ło Podstawowa w Opinogóra-E:
( realiaaeja zajeć pooalokeyjnyeh :

dziećmi)
-Szkoła Podstawowa w Dabooiu [organizaeje
raje-e lioaelauiłekeyjo:,aeh+ redagowanie gazetki
aakolliej]:

- EZkoIa Podstawowa w Trętowie Połaaoh
[realizacja kampmiii promującej Hitow
at:-fl życia „Żyjmy zdrowo i radośnie'j,

— Sekoła Podetawowa w Woli
'

Wierzbowskiej Ędoiineneowaoie tio
Zakupu rautnika.„ Emotki sakralnej meka.
zorganiaowortio konkurau plastyka-ego
„Moj urolog.r eaaa", Zakup książek i
:Zaopiam : raki-eau profilaktyki].

- Szkoła Podatawowa w Kołaoakowie
[dofinansowanie do funkcjonowania
środowiskowego koła internetowego,
redagowania gazetki eakoloeji
radiowęzła aakolnego]

- Gironaąium w Dobrogorao
[dotinaneowanie geaetlo eekolrtej
Mikser, pracowni modolarakiej .jmprea
promująejmh HITÓW? at:.d żyeia]

— Sokoła Podstawowa we Władwławowie
[realizacja kampmii promującej zdrowie
„Ceuj sie beepieemie"]

Koordynator

15m ai.

EDD ał.

5 DCI Zł.

1.5ElDeł.

1.591] zł-

lain-Dat-

SCID zł.
Dofmaileowanje

_
Katolickiego Etowarqraamia

Młodzieży kolo w Pałukaoh w eakreaie,
rorganieowaoia nunieju piłki siatkowej dla
nieie-ei.

koordynator
"

II:-DD ai.

ICI- Dońnaneoiifanie GDH-u w Dpinogorae w
kal-trenie organiaowanie alternatywnych form
spędzania eeaeu wolnego przea daieei i
młodaiea:

- Zajecia raeżbiarekie.

koordynator

B.TEDIŁ ]-
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Ill- Uahnanaawam: aparatu cyrkowe?
dlallkaardynalarPaatanmku Palicji w Upinagf-Lz»:

LUDU Łł-

Il. Sfinmmwama diagnuzy 51111113.r 01; aakr-aaia
pret-l_:mńw apałaaamfah

kaardynalar 2.000 ał-

”13. Dafmanaawania daiałalnua'ai Pulakiagu Związku
Emm, Rmaiatńw i Inwalidów — Haław
Dpinugńraa w zakresie urganimwania saaan-
walnaga 13115111 l'. mdain : problemem
alkahalawym

EaUIdynatur ”1 ma a.

14. manmsuwma?” Paradni Uzależnień w'
Ciacharmwia przy Paradni _Lakarakiaj vitamcd

kaardgmatur 1151111 a.

Canaan" 500003

Zastępca

Ęaaąwwi

Rady [31110133r
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