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na rok 2009
w GMINIE OPINOGÓRA GÓRNA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok jest kontynuacjądziałań realizowanych przez Gminę Opinogóra Górna w oparciu o Ustawę owychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 26pażdziernika 1982 r ze zmianami oraz wprowadza zadania w oparciu o ustawęo Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych a ichadresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program, któryokreśla zadania dla Gminy.
Głównym celem Programu jest podejmowanie działań zmierzających doograniczenia spożywania napojów alkoholowych i przeciwdziałania narkomaniioraz zmiany struktury ich spożycia, zapobieganie powstawaniu nowychproblemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków orazzmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie występujących.

Lokalny program profilaktyczny skierowany jest na ograniczenieproblemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Istotą zaplanowanych działań profilaktycznych jest przeciwdziałaniezagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje sięwysoce prawdopodobne.
Skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lubograniczenia skutków zjawisk uznanych za niekorzystne i dolegliwe społecznie.Działania profilaktyczne będą koncentrowały się na zmniejszeniu ryzykaużywania substancji psychoaktywnych oraz związanych z ich używaniemproblemów poprzez niedopuszczenie do poszerzenia się kręgu osób szczególnieludzi młodych, eksperymentujących z substancjami. Będą również kierowaniena zmniejszenie strat związanych z używaniem substancji psychoaktywnychpoprzez ograniczenie do minimum potencjalnych szkód, jakich mogą doznaćszczególnie osoby młode.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemówalkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należydo zadań własnych gminy.



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii jest kluczowym aktem prawnym na podstawie
którego prowadzona jest realizacja tych zadań. W programie przewiduje się
realizację następujących zadań:

]. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

1. Współpraca z PoradniąProfilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Oddziałem
Psychiatrii Leczenia Zespołów Abstynencyjnych .

2. Zwrot kosztów podróży dla osób korzystających z pomocy społecznej a
dojeżdżających na terapię.

3. Opłacanie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.

4. Wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjum w Opinogórze Górnej w
rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności obejmujących
diagnozę problemu używania napojów alkoholowych oraz narkotyków na
terenie szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb programu
profilaktycznego.

5. Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców.

6. Rozpatrywanie przez G.K.R.P.A. wniosków dotyczących osób uzależnionych
od alkoholu i ustalenie sposobu dalszego postępowania.

7. Wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielenia informacji 0 grupach
wsparcia.

8. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia
9. Kierowanie wniosków o przymusowe leczenie do Sądu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z
uzależniem od alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy , poprzez
współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami.

2. Organizowanie aktywnych form wypoczynku (obozy, lotniska, kolonie).
4. Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży-

festyny.
5. Spotkania okolicznościowe.
6. Szkolenie dotyczące współpracy służb i instytucji zwłaszcza związanych z

wdrażaniem nowych procedur i interwencji wobec przemocy domowej np.:
„Niebieska karta”,

7. Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych zwiększających



kompetencje w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami w rodzinie
alkoholowej i z uzależnieniem od narkotyków dla osób zatrudnionych w
służbach społecznych i instytucjach stykających się w swej pracy a ofiarami
i sprawcami przemocy domowej,

. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania
pomocy w gminie Opinogóra Górna.

OO

5” Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

— wdrażanie nowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w
szkołach, z wykorzystaniem różnych form oddziaływań o charakterze
sportowym , kulturalnym w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze
psychologiczno — pedagogicznym i edukacyjno — informacyjnym w zakresie
profilaktyki uzależnień,

- organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
(konkursy, zawody sportowe, )udział w spektaklach teatralnych,

- organizowanie szkoleń dla nauczycieli, policjantów, pedagogów,
pracowników służby zdrowia i pracowników socjalnych w zakresie
realizacji programów profilaktycznych,

— pomoc w tworzeniu warunków do powstawania alternatywnych miejsc
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży — działalność świetlicy
środowiskowej w Pałukach

- prowadzenie edukacji społecznej, zakup książek, ulotek, broszur o tematyce
profilaktycznej,

- dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów, wczasów dla
dzieci i młodzieży,

- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych mających na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych,
zorganizowanie spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli ze specjalistą od
narkomanii, alkoholizmu, przemocy w rodzinie

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii

- współpraca z organizacjami pozarządowymi , stowarzyszeniem KSM w celu
prOpagowania trzeźwych obyczajów,



finansowanie zakupów i usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji
gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i działania
GKRPA.
współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS mająca na celu wyłonienie
osób uzależnionych i współuzależnionych
zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu alkoholizmu,

narkomanii, nikotynizmu, i przemocy w rodzinie dla szkół, ośrodka zdrowia,
GOPS,
współorganizowanie spotkań służących współpracy i integracji różnych
środowisk zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.

4. Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych dla
skutecznej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są
finansowane z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych oraz z budżetu Gminy,
opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna
na 2010 r.,
opracowanie budżetu w dziale 851- Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 -
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w oparciu o środki pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przekazanie
ich na w/w rozdział
oraz w dziale 851, rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomaniii w oparciu

o środki pochodzące z budżetu Gminy i przekazanie ich na w/w rozdział w
budżecie Gminy Opinogóra Górna na 2010 r.,
zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenie członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
. stworzenie możliwości pracy w tym lokalu dla komisji,
0 zapewnienie środków finansowych na szkolenia.

poszukiwanie dodatkowych środków na realizację gminnego programu
poprzez współpracę z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, oraz innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

0) 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
miesięczne zryczałtowane w wysokości 15% najniższego wynagrodzenia,
ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

2. Kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.

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

3. Sporządzanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2010.

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