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Pan Edward Paciorek
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432 i 2500) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. dla Gminy
Zdzieszowice wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały na komisjach i Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach referować będzie
Kierownik Ośrodka i Profilaktyki i Wspierania Rodziny - pani Marzena Wiśniewska.

OPi WR.8141.24.2018

W myśl art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych gminy a realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym przekazuję w załączeniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. dla gminy Zdzieszowice.

mgr Marzena Wiśniewska

Projekt

KAUCA

z dnia 18 grudnia 2018 r.
A/
Zatwierdzony przez ■.-EUbim-Mm
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t-Pakura

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia

2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. dla gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669) Rada Miejska uchwala
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla gminy Zdzieszowice w brzmieniu stanowiącym Załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii na 2019 rok dla gminy Zdzieszowice jest realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Wspierania
Rodziny w Zdzieszowicach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r ....................
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z d n ia.................... 2018 r.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzieszowice na rok 2019
Podstawowe dane o gminie Zdzieszowice.
W 2018 r. (wg stanu na dzień 30.09.2018 r.) miasto i gminę Zdzieszowice zamieszkiwało
15 012 mieszkańców, z czego 7 595 to kobiety a 7 417 to mężczyźni. N a populację gminy
Zdzieszowice składało się 2 549 osób w wieku przedprodukcyjnym, 9 653 osób w wieku
produkcyjnym oraz 2 810 osób w wieku poprodukcyjnym.
Na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonuje 5 przedszkoli (na terenie miasta 4 placówki,
na terenie wiejskim 1 placówka), 6 szkół podstawowych, publiczne gimnazjum i zespół szkół.
Na terenie gminy Zdzieszowice funkcjonuje Komisariat Policji, podmioty świadczące usługi
medyczne: NZOZ Medica Ośrodek Zdrowia w Krępnej, NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza
Rodzinnego, NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej oraz Gabinet Lekarski „Wilkosz Med.”
w Zdzieszowicach.
Mieszkańcy gminy korzystają z pomocy Poradni Odwykowych w Kędzierzynie -Koźlu,
Krapkowicach, Strzelcach Opolskich oraz szpitali lecznictwa odwykowego w Branicach,
Woskowicach i Toszku.
Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Zdzieszowice
wykonuje Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
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Diagnoza
Przystępując do diagnozy mieszkańców gminy Zdzieszowice warto (za Państwową Agencją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy) uświadomić sobie, że problemy związane
z alkoholem dotyczą różnych sfer życia ludzkiego i powodują różne szkody (społeczne, zdrowotne
czy ekonomiczne) zarówno te wymierne, związane na przykład z opieką zdrowotną, wypadkami
drogowymi czy przestępczością, jak i te niewymierne (cierpienie i ból). Szkody te dotyczą zarówno
kraju, społeczności lokalnej, jak i konkretnej rodziny.
Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych liczbę
osób uzależnionych w Polsce można oszacować na 700 - 900 tys., zaś osób pijących alkohol
ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 - 4 min. Z ogólnopolskich badań wynika również, że 2/3
uzależnionych mężczyzn to sprawcy przemocy, a wśród uzależnionych i współuzależnionych kobiet
- 2/3 to ofiary przemocy.
Działalność Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny obejmuje profilaktykę informacyjną
i działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków, osób
pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy, pracą z konkretną rodziną. Uwaga jest szczególnie
skoncentrowana na objęciu pomocą oraz wsparciem psychologicznym członków rodziny osoby
uzależnionej od alkoholu oraz osobom stykającym się w życiu społecznym z problemami
uzależnień czy szkód alkoholowych.
W związku z takimi założeniami Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w roku 2018
do dnia 30 listopada udzielił łącznie porad, konsultacji, interwencji i rozmów informacyjnych
mieszkańcom gminy Zdzieszowice, w tym:
- 1195 profilaktycznych porad, konsultacji motywujących osoby zgłaszające się z problemem
alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, terapii związanych z problemami rodzinnymi,
małżeńskimi, osobistymi, wychowawczymi i przemocą w rodzinie.
- 1003 wstępnych interwencji rodzinnych związanych z problemem alkoholowym oraz porad
psychologicznych, pedagogicznych, profilaktycznych związanych z problemami osobistymi,
rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi z dziećmi, demoralizacją
- 196 porad i konsultacji terapeuty uzależnień udzielonych osobom nadmiernie pijącym, pijącym
w sposób ryzykowny i szkodliwy, uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji
oraz ich rodzinom
- 78 porad pedagogiczno-logopedycznych, zajęć kompensacyjno-wyrównawczych dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych uzależnieniami
- 68 porad prawnych osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych, z problemem uzależnień,
dotkniętych przemocą, ubóstwem. Oprócz tego w Ośrodku działa także w ramach ustawy
codzienny Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej dla osób uprawnionych.
- W Ośrodku odbywały się również zajęcia grupowe edukacyjno-terapeutyczne dla osób
uzależnionych od alkoholu, nadmiernie pijących - przy współpracy z MGOPS. Ośrodek
Profilaktyki skupił się również na interdyscyplinarnej współpracy między instytucjami
pomocowymi: opieką społeczną, policją, kuratorami sądowymi, szkołami, przedszkolami w
celu zintensyfikowania skutecznej pomocy mieszkańcom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w 2018 r. miał 14 rodziny
objęte pomocą z powodu problemu alkoholowego, w rodzinach tych znajdowało się 5 dzieci.
Liczba rodzin ze zdiagnozowanym zjawiskiem przemocy - 17. Liczba założonych Niebieskich Kart
- 1 7 . Wysokość nakładów finansowych MGOPS na rzecz rodzin z problemem alkoholowym
wyniosła: 18 856.85 zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 (do 30.09)
wezwała 70 osób uzależnionych, pijących nadmiernie na posiedzenia Komisji, przeprowadziła 20
rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobami pijącymi nadmiernie, uzależnionymi od
alkoholu, sprawcami przemocy, GKRPA skierowała 0 wniosków do Sądu Rejonowego w
Kędzierzynie-Koźlu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu. Otrzymała natomiast łącznie 9 te wnioski do rozpatrzenia od zespołu
interdyscyplinarnego.
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Komisariat Policji w Zdzieszowicach odnotował 27 przypadków odwiezienia do izby
wytrzeźwień osób będących mieszkańcami gminy Zdzieszowice, a zatrzymanych nietrzeźwych w
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych było 25. Nieletnich przewiezionych do policyjnej izby
dziecka było 2 osoby.
Diagnozę na temat używania różnych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży
oparto na własnych badaniach ankietowych przeprowadzonych przez pracowników OPiWR w
październiku 2018 r. w VI klasach szkół podstawowych z terenu miasta Zdzieszowice.
Wyniki badań ankietowych są następujące:
W anonimowych badaniach ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki i
Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach udział wzięło 96 uczniów klas VI szkół podstawowych,
Alkohol VI klasy SP
Ankiety przeprowadzono w październiku 2018r. wśród 96 uczniów klas 8 szkół
podstawowych z terenu gminy Zdzieszowice. Uczniowie byli w wieku 13-15 lat. Ankiety wypełniło
48 dziewczyn i 48 chłopców. Ankietowanym zapewniono anonimowość.
Pierwszym problemem diagnozowanym wśród uczniów było narażenie na problem alkoholowy w
postaci pytań o skalę zjawiska picia wśród młodzieży i indywidualny kontakt z alkoholem.
Na pytanie “Czy osoby w Twoim wieku piją alkohol?” 73% uczniów odpowiedziało, że tak.
Jest to pytanie o rozpowszechnienie picia alkoholu wśród młodzieży. Uczniowie zauważają, że ich
rówieśnicy piją alkohol. Dziewczęta widzą to nawet w większym stopniu (81%) niż chłopcy (65%).
Natomiast pytani o spożywanie alkoholu przez nich samych już odpowiadają inaczej. Wykres 1.
pokazuje, że po inicjacji alkoholowej jest 23% 14-letnich dziewczyn oraz 46 % chłopców w tym
wieku.
Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie „Czy kiedykolwiek piłeś/aś alkohol?”

Czy kiedykolwiek piłeś/piłaś alkohol?
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Na pytanie “Czy w ostatnim miesiącu piłeś/piłaś alkohol?” TAK odpowiedziało 10,4 % dziewczyn
oraz 8,3 % chłopców. Sugeruje to, że co dziesiąty 14-letni uczeń ma poważny problem z piciem
alkoholu (są niepełnoletni i picie alkoholu w tym wieku jest niezgodne z prawem).
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Wykres 2. Odpowiedzi na pytanie „Czy w ostatnim miesiącu piłeś/aś alkohol?”

Osoby, które już próbowały alkoholu wskazują, iż próbowały go na wakacjach, w domu i na
imprezie rodzinnej (chłopcy) oraz na wakacjach i w czasie wolnym (dziewczyny). To pokazuje, w
jakich sytuacjach młodzi ludzie sięgają po alkohol.

Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie „W jakiej sytuacji po raz pierwszy piłeś/aś alkohol?”

A na pytanie: “Jak młodzież w Twojej okolicy może zdobyć alkohol?” ankietowani odpowiadają, że
nie wiedzą (5 5 ,2 % ), że kupują im starsi koledzy (3 5 ,4 % ), że proszą obcych ludzi pod sklepem o
zakup (1 1 ,4 % ), że sami sobie mogą kupić (8,3%) oraz że młodzież podkrada rodzicom w domu (5,2%).
Część pytań w ankiecie próbowała sprawdzić, czy sprzedawcy w sklepach są skłonni
sprzedawać alkohol nieletnim. Większość ankietowanych uczniów w ogóle nie próbowało
samodzielnie kupić alkoholu w sklepie lub barze na terenie naszej gminy (67% dziewczyn i 58,3%
chłopców). Z pozostałych osób, którzy próbowali kupić alkohol udało się to dwóm 14-letnim
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chłopcom, między innymi dlatego, że sprzedawca nie poprosił ich o okazanie dowodu osobistego.
Sprzedawca ma możliwość poproszenia o okazanie dowodu, by sprawdzić pełnoletniość osoby
chcącej zakupić alkohol.
Pozostała część ankiety dotyczyła rozpowszechnienia wśród uczniów klas ósmych innych środków
(papierosów i narkotyków).
Po inicjacji papierosami jest 17% dziewczyn i 27% chłopców. Jest to wynik niższy niż w przypadku
alkoholu.
Wykres 4. Odpowiedzi na pytanie „Czy kiedykolwiek paliłeś/aś papierosy?

Czy kiedykolwiek palileś/paliłaś papierosy?
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Na pytanie o narkotyki i dopalacze nikt nie odpowiedział twierdząco, co oznacza brak
deklarowanej inicjacji narkotykowej wśród grupy 14-letnich uczniów. Natomiast w przypadku
rozpowszechnienia używania narkotyków czy dopalaczy wśród młodzieży, uczniowie zgłaszają
większe natężenie. Na pytanie: “Czy ktoś z Twoich znajomych próbował narkotyków/ dopalaczy?”
twierdząco odpowiedziało 27% dziewczyn i 19 % chłopców.
Na pytania dotyczące dostępności narkotyków na terenie naszej gminy odpowiedzi były
następujące: 12,5 % młodzieży uważa, że tak - łatwo kupić na terenie Zdzieszowic środki
odurzające. A na pytanie czy wiedzą gdzie lub od kogo można je kupić, twierdząco odpowiedziało
17% uczniów.
Na koniec pytano również o sposoby radzenia sobie z problemami przez młodzież. Na
najbardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie ze zmartwieniami czy kłopotami wskazuje 44%
ankietowanej młodzieży. Są to odpowiedzi, w których zwracają się o pomoc i wsparcie do osób
dorosłych - 30% (rozmawiam z rodzicami i rodziną, wychowawcą lub pedagogiem); takie, w
których rozmawiają z przyjaciółmi i znajomymi - 9 % oraz takie, gdzie aktywność sportowa
pozwala na walkę z kłopotami - 5%. Część osób samemu rozwiązuje swoje problemy (11,5%),
płacze (2%). Część osób zgłasza, że nie ma żadnych problemów (7,3%).
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Z powyższej diagnozy zakłada się następujące zadania do realizacji gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla
gminy Zdzieszowice na 2019 r.
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii dla gminy Zdzieszowice na rok 2019
Cele programu:
1) zapewnienie mieszkańcom gminy Zdzieszowice możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej
pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania alkoholu w rodzinie oraz
przemocy w rodzinie;
2) tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych i wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki
w szczególności do dzieci i młodzieży;
3) promowanie postaw społecznych i propagowanie trzeźwego stylu życia ważnych dla profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;
4) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.
ROZDZIAŁ I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzona jest poprzez
realizacje następujących działań:
1) konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych, osób nadmiernie pijących oraz
pijących w sposób ryzykowny;
2) współpraca z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w zakresie
programów motywujących i edukacyjnych dla bezrobotnych, wykluczonych społecznie mających
problemy alkoholowe kierowanych przez pracowników socjalnych MGOPS w Zdzieszowicach.
2. Zadania z ust. 1 realizują kierunki działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

1) 3.2.1. Profilaktyka uniwersalna;
2) 3.2.2. Profilaktyka selektywna;
3) 3.2.3. Profilaktyka wskazująca;
4) 3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.
ROZDZIAŁ II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1. Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe udziela się pomocy poprzez:
1) prowadzenie i działalność Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny zgodnie ze statutem placówki,
w tym:
a) zatrudnianie pracowników merytorycznych i obsługi,
b) finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki - koszty utrzymania, eksploatacji,
c) doposażenie w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności placówki,
d) organizacja szkoleń dla osób zatrudnionych w Ośrodku - zwrot delegacji, szkolenia;
2) w ramach działalności pracowników merytorycznych OPiWR prowadzi się:
a) pomoc psychologiczno - pedagogiczną rodzinom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
pomoc w sytuacjach kryzysowych,
b) diagnozowanie problemów rodzinnych,
c) działania psychologiczno - motywujące,
d) terapia rodzinna i małżeńska,
e) poradnictwo w sprawach trudności wychowawczych dzieci i młodzieży,
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f) wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych przemocą domową oraz specjalistyczne
konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,
g) prowadzenie profilaktyki rodzinnej poprzez realizację programów dla rodziców uczących wspierania
prawidłowego rozwoju dzieci oraz rozwijających umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat
używek,
h) pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, dla dzieci i młodzieży
z trudnymi zachowaniami,
i) pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo, z dziećmi nadużywającymi alkoholu i środków
psychoaktywnych,
j) pomoc rodzinom i osobom z problemem alkoholowym w tym po leczeniu odwykowym celem
poprawy relacji rodzinnych,
k) opieka psychologiczna nad rodziną, w której jedna z osób podjęła leczenie odwykowe;
3) prowadzenie w OPiWR świetlicy socjoterapeutycznej w tym:
a) zatrudnianie osób przygotowanych merytorycznie do prowadzenia zajęć z dziećmi,
b) doposażenie w materiały, pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć;
4) prowadzenie zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla dzieci z grup ryzyka, w szczególności dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin z problemem alkoholowym;
5) prowadzenie poradnictwa z zakresu prawa dla osób, rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych
przemocą, w sytuacjach kryzysowych;
6) objecie konsultacjami psychologicznymi placówek oświatowych z terenu gminy Zdzieszowice;
7) dalsze rozwijanie i wzmacnianie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin i osób dotkniętych problemem
alkoholowym, przemocą poprzez współpracę, przepływ informacji pomiędzy instytucjami - Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Policja, kuratorzy, zespół interdyscyplinarny;
8) prowadzenie telefonu zaufania i informacyjnego w godzinach pracy Ośrodka.
2. Zadania z ust. 1 realizują kierunki działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

1) 3.2.1. Profilaktyka uniwersalna;
2) 3.2.2. Profilaktyka selektywna;
3) 3.2.3. Profilaktyka wskazująca;
4) 3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.
ROZDZIAŁ ID
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci
i młodzieży
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci
i młodzieży jest realizowane poprzez następujące działania:
1) Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, placówkach oświatowych i wychowawczych na
terenie gminy (spektakle profilaktyczne, programy z konkursami);
2) Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w programie socjoterapeutycznym prowadzonym na
świetlicy OPiWR;
3) wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci m.in. poprzez organizację
pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych z przesłaniem profilaktycznym;
4) prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej na tematy związanej z problematyką alkoholową i innymi
uzależnieniami poprzez współpracę z placówkami oświatowymi na terenie gminy celem szerzenia
profilaktyki pierwszorzędowej wśród dzieci i młodzieży;
5) działalność edukacyjna wśród rodziców na tematy problemów wychowawczych, dysfunkcji rodzinnych;
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6) organizowanie szkoleń dla osób zatrudnionych w OPiWR, innych przedstawicieli instytucji, członków
Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki problemowej zwrot kosztów podróży, refundacja szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia;
7) zakup programów, materiałów profilaktycznych, wydawnictw do wykorzystania w pracy Ośrodka oraz
dla innych zainteresowanych instytucji zajmujących sie profilaktyką wśród dzieci i młodzieży;
8) działalność informacyjna na temat Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny wśród mieszkańców
gminy Zdzieszowice.
2. Zadania z ust. 1 realizują kierunki działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:
1) 3.1.1. Edukacja zdrowotna;
2) 3.2.1. Profilaktyka uniwersalna.

ROZDZIAŁ IV
Przeciwdziałanie narkomanii
1. W zakresie przeciwdziałania narkomanii podejmowane są następujące działania:
1) dostępność poradnictwa terapeuty uzależnień dla osób eksperymentujących, uzależnionych od
narkotyków;
2) udzielanie informacji na temat możliwości podjęcia leczenia oraz dostępności placówek odwykowych
dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin;
3) realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i opiekuńczych z zakresu
przeciwdziałania narkomanii (spektakle, warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli);
4) zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz szkoleniowych dla Komisariatu Policji
w Zdzieszowicach oraz innych instytucji i placówek ramach lokalnej współpracy w zakresie profilaktyki
narkomanii;
5) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w tym współpraca z MGOPS Zdzieszowice w zakresie
programów motywujących, edukacyjnych dla osób i rodzin uzależnionych, wykluczonych społecznie.
2. Zadania z ust. 1 realizują kierunki działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:
1) 3.2.1. Profilaktyka uniwersalna;
2) 3.2.2. Profilaktyka selektywna;
3) 3.2.3. Profilaktyka wskazująca;
4) 3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.

ROZDZIAŁ V
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych ma na celu:
1) wspieranie działania grup AA dla osób uzależnionych i Al- Anon dla osób współuzależnionych, w tym
organizacja spotkań trzeźwościowych;
2) wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych;
3) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych
oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
2. Zadania z ust. 1 realizują kierunki działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:
1) 3.2.1. Profilaktyka uniwersalna;
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2) 3.2.2. Profilaktyka selektywna;
3) 3.2.3. Profilaktyka wskazująca;
4) 3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.
ROZDZIAŁ VI
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. W ramach zadania podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego realizowana będzie następująca działalność:
1) ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych dla osób poniżej 18 roku życia poprzez kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych;
2) podejmowanie
alkoholowych;

interwencji

wobec

podmiotów

prowadzących

promocję

i reklamę

napojów

3) składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszaniem przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, składanie wniosków o wszczęcie
postępowania dowodowego oraz sporządzanie i kierowanie do sądu aktów oskarżenia.
2. Zadania z ust. 1 realizują kierunki działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia 3.1.3. Zadania regulacyjne i zapewnianie skuteczne egzekwowania przepisów.
ROZDZIAŁ VII
Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii na 2019 rok dla gminy Zdzieszowice nie przewiduje się realizacji zadania poprzez wspieranie
zatrudnienia socjalnego w formie organizacji oraz finansowania centrum integracji społecznej.
ROZDZIAŁ V n i
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiera się na podejmowaniu
następujących działań:
1) do zadań Komisji należy w szczególności:
a) inicjowanie działań stanowiących zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
c) podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności prowadzenie rozmów
interwencyjno - motywacyjnych z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, oraz ze sprawcami
przemocy domowej,
d) kontrola przestrzegania
alkoholowych,

zasad

i warunków

korzystania z zezwoleń

na

sprzedaż

napojów

e) opiniowanie wniosków na otrzymanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) ustala się lyczałtowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019 w wysokości:
a) Przewodniczący - 140,00 zł miesięcznie brutto,
b) Sekretarz - 135,00 zł miesięcznie brutto;
3) ustala się wynagrodzenie za jedno posiedzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w wysokości 100,00 zł brutto;
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4) wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie list obecności. Podpisanych przez
Przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez Sekretarza Komisji.
2. Zadania z ust. 1 realizują kierunki działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:
1) 3.1.1. Edukacj a zdrowotna;
2) 3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.

ROZDZIAŁ IX
Źródła i zasady finansowania
Źródła i zasady finansowania zadań gminnego programu są następujące:
1) źródłem finansowania zadań programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki własne gminy;
2) wielkość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań programu określa odpowiedni
dział i rozdział budżetu gminy Zdzieszowice na rok 2019;
3) podstawą merytoryczną decyzji finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych są założenia zawarte w przyjętym i zaakceptowanym przez Radę Miejską Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Zdzieszowice.
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