UCHWAŁA NR XIV/115/20
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla gminy Wróblew na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 713), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 1818, M. P. z 2020 r.
poz. 164) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Wróblew na 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Dawid
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Załącznik
do Uchwały Nr XIV/115/20
Rady Gminy Wróblew
z dnia 29 maja 2020r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
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Wstęp

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Gminy,
zwanego dalej „Gminnym Programem”. Gminny Program na 2020 rok stanowi kontynuację działań
realizowanych w poprzednich latach i jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020.
Realizacja Programu odbywa się w ramach posiadanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu.
Spożywanie alkoholu jest problemem społecznym, obejmującym swoim zasięgiem nie tylko osoby
uzależnione, ale również członków ich rodzin i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu alkoholika.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. zakłócenia bezpieczeństwa publicznego,
przemoc w rodzinie, przestępczość, wypadki drogowe. Nadużywanie alkoholu przez jednego
z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całej rodziny, rodzi poważne problemy nie tylko
u osób dorosłych, ale przede wszystkim u dzieci, dlatego działania w zakresie zapobiegania
i rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być przedmiotem troski ze strony samorządu
lokalnego.
Działania podejmowane w 2020 r. w ramach Gminnego Programu będą ukierunkowane na edukowanie
społeczności lokalnej, wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pomoc
w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych w rodzinach, kształtowanie prawidłowych postaw
osobowościowych dzieci i młodzieży.
I. OCENA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE WRÓBLEW
Ocenę problemów alkoholowych w Gminie Wróblew sporządzono na podstawie danych posiadanych
przez Urząd Gminy Wróblew, Komisariat Policji w Błaszkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wróblewie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wróblewie.
Praktyka wyniesiona ze współpracy wymienionych jednostek z rodzinami dotkniętymi problemem
alkoholowych wskazuje, że alkoholizm nadal pozostaje tematem tabu i często przez wiele lat sam
uzależniony, jak też jego najbliższe otoczenie, ukrywa ten problem. Problemy występujące w obszarze
alkoholizmu, zgłaszane przez wymienione jednostki to m.in. picie alkoholu przez młodzież, szkody
zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem,
w tym zjawisko przemocy domowej.
Rynek napojów alkoholowych w gminie Wróblew
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wróblew od 2016 r. uległa
niewielkiemu spadkowi.
Tabela 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Rok

Liczba punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (spożycie w miejscu
sprzedaży)

2015
2016
2017
2018
Źródło: dane UG Wróblew

7
4
4
7

Liczba punktów sprzedaży
napojów alkoholowych
(spożycie poza miejscem
sprzedaży)
20
18
18
17

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wróblewie upoważnieni
do kontrolowania przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych nie stwierdzili w kontrolowanych punktach rażącego naruszenia
prawa.
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Pomoc dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
Zadaniem Komisji jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wróblewie przeprowadzała
rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym. Omawiano
wnioski osób skierowanych do GKRPA o zastosowanie przymusowego leczenia z uzależnienia
od alkoholu. Liczba składanych wniosków utrzymywała się w latach 2016-2019 na podobnym
poziomie.
Tabela 2. Liczba wniosków złożonym do GKRPA o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
Liczba złożonych wniosków o zastosowanie
leczenia odwykowego
Liczna złożonych przez członków rodziny
rezygnacji z prowadzenia procedury leczenia
odwykowego
Liczba przeprowadzonych rozmów
interwencyjnych

2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok
13
13
9
11
2

4

5

5

7

13

9

11

Źródło: dane GKRPA Wróblew

Wnioski kierowane były przez Komisariat Policji w Błaszkach, jak również przez członków rodzin
osób nadmiernie pijących. Zachodziły sytuację, kiedy to członkowie rodziny osoby pijącej, po złożeniu
wniosku, rezygnowali z prowadzenia przez Komisję procedury, uznając, że nie widzą potrzeby
nakładania obowiązku leczenia odwykowego. Z osobami nadużywającymi alkoholu przeprowadzono
rozmowy interwencyjne, kierowano w ich sprawie dokumentację do biegłego celem wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia, oraz wniosek do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
W rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, o ile zachodziła taka konieczność, oprócz
pomocy w zakresie zastosowania leczenia odwykowego udzielano również pomocy finansowej.
Pomocy takiej udzielał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie. Liczba rodzin objętych
w gminie Wróblew pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu w latach 2016-2019
uległa zmniejszeniu.
Tabela 3. Pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy
2016
rok
Liczba wszystkich rodzin korzystających z pomocy GOPS 99
Wróblew
Liczba rodzin objętych pomocą GOPS Wróblew z powodu 15
uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej
jednego z członków rodziny

2017
rok
127

2018
rok
94

2019
rok
80

15

12
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Źródło: dane GOPS Wróblew

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach
Z danych GOPS Wróblew wynika, że Gminie Wróblew w rodzinach dotkniętych problemem
alkoholowym, ale nie tylko, nie jest obcy problem przemocy domowej. Spożywanie alkoholu przez
osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie było często problemem współwystępującym
z przemocą. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych aktywnie uczestniczyła
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zadaniem
Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą
w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań
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w ramach procedury Niebieska Karta. Gminny Zespół Interdyscyplinarny tworzył grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.
Tabela 4. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wróblew w latach 2016-2019
Wyszczególnienie
Liczba posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego
Liczna utworzonych grup roboczych
Liczna posiedzeń grupy roboczej Zespołu
Liczna osób objętych pomocą grupy
Liczba
rodzin
objętych
procedurą
Niebieskiej Karty
Liczna spraw zakończonych

2016
rok
4

2017
rok
4

12
35
59
17
7

2018
rok

2019
rok
4

4

8
31
47
15

5
25
28
9

16
20
59
19

10

3

10

Źródło: dane GOPS Wróblew

W analizowanym okresie kontynuował działalność Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie. Terapeuta uzależnień udzielał
pomocy osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem alkoholowym. Podstawowym
zadaniem Punktu było motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych
do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia
specjalistycznego, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym – np. poprzez
rozmowy podtrzymujące, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, inicjowanie interwencji
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wróblewie.
W Punkcie Konsultacyjnym udzielano porad dorosłym osobom, które zostały zdiagnozowane jako
ofiary przemocy w rodzinie. W ramach działalności Punktu udzielano również informacji o możliwości
uzyskania pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, dostarczano lektur i broszur
tematycznych, udzielano wsparcia rodzinom doświadczającym negatywnych skutków uzależnienia
i przemocy domowej.
Do zadań powierzonych pracownikowi zatrudnionemu w Punkcie należało także reprezentowanie
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed sądem w sprawach
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec nadużywających alkoholu mieszkańców
gminy Wróblew. Pracownik Punktu brał również udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego,
zajmującego się problematyką przemocy w rodzinie.
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
W ramach profilaktyki alkoholowej specjalista terapii uzależnień prowadził w okresie wakacji zajęcia
z młodzieżą w ramach programu „Wakacje z profilaktyką”. Program został stworzony z myślą
o dzieciach, które nie miały możliwości wzięcia udziału w zorganizowanych wyjazdach letnich.
Wakacyjne zajęcia miały formę jednodniowych wycieczek, podczas których terapeuta uzależnień
przekazywał dzieciom treści profilaktyczne w formie wykładów, dyskusji, konkursów. Uczestnicy zajęć
otrzymywali materiały informacyjno-edukacyjne w postaci ulotek, broszur. Priorytetem było
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, przekazanie wiedzy o grożących
niebezpieczeństwach, uzależnieniach, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Tematy
realizowanej profilaktyki obejmowały naukę udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia i zdrowia,
poznanie skutecznych metod przeciwstawiania się nałogom, przemocy, demoralizacji, wiedzę
o uzależnieniu od telefonu, papierosów, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
Wakacyjne zajęcia oprócz treści profilaktycznych gwarantowały również aktywność ruchową, czynny
wypoczynek, a jednocześnie dawały możliwość poznania ciekawych miejsc, zdobywania nowych
doświadczeń. W akcji wakacyjnej w 2016 r. udział brało w zajęciach 102 dzieci, w 2017 r. - 125 dzieci,
w 2018 r. - 161 dzieci, w 2019 r. – 125 dzieci.
Działania profilaktyczne organizowano również w okresie nauki szkolnej w szkołach na terenie Gminy
Wróblew. Zajęcia ukierunkowane były na utrwalanie w uczniach postaw i zachowań społecznych
warunkujących prawidłowy rozwój, uświadamianie konsekwencji używania środków
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psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, pomaganie w zrozumieniu oraz umiejętnym stosowaniu norm
społecznych, promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. Realizacja programów profilaktycznych
odbywała się w ramach codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych w szkołach podczas godzin wychowawczych przez wychowawców, pedagoga, oraz
spotkań ze specjalistami mającymi na celu informowanie uczniów o szkodliwości używek.
W ramach zajęć profilaktycznych organizowano również spotkania z funkcjonariuszem policji.
Kierunki realizacji programu gminnego w przyszłych latach
Mając na uwadze dane posiadane przez instytucje współuczestniczące w realizacji Gminnego Programu,
dotyczące problematyki przeciwdziałania uzależnieniom, wskazane jest w kolejnych latach:
•

podejmowanie działań prewencyjnych w szkołach

•

kontynuowanie działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy
wykorzystujące aktywność własną uczniów
cykliczne programy profilaktyczne
tworzenie oddziaływań edukacyjnych i prewencyjnych dotyczących różnych środków
odurzających (alkohol, tytoń, narkotyki) czy też adekwatnych sposobów zachowania się
w sytuacjach przemocowych
współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji i innych
instytucji w kierunku przeciwdziałaniu problemom społecznym
promowanie mody na zdrowy styl życia; zachęcanie i włączanie młodzieży do udziału
w konkursach o charakterze edukacyjno-profilaktycznym itp.
wykorzystywanie zainteresowań młodzieży i ich aktywności fizycznej do budowania
alternatywnych, w stosunku do picia alkoholu, sposobów spędzania wolnego czasu i realizacji
własnych zainteresowań.

•
•
•
•
•

Wyznaczone kierunki realizacji Gminnego Programu uszczegóławia się, wyznaczając cele i założenia
Programu na 2020 r.
II. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU
Cele programu
1. Zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień i zjawiska przemocy
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują
3. Zwiększenie świadomości społecznej oraz promowanie zdrowego stylu życia
Cele szczegółowe
•
•
•
•

Zwiększenie dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób
nadużywających substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.
Redukcja szkód spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.
Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej co do skutków używania substancji
psychoaktywnych.
Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji wchodzących w skład
zespołów do działań interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
przemocy.

III.
ZADANIA PROGRAMU
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:
1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy
w rodzinie.
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•
•
•
•
•
•

motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach
leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do korzystania z pomocy
grup samopomocowych;
udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy
podtrzymujące);
rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie wsparcia i informacji o możliwościach
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji, które powinny być włączone w systemową pomoc dla
rodziny;
upowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu profilaktyki
alkoholowej;
współpraca z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wróblewie, pedagogiem
szkolnym w celu diagnozowania problemów całej rodziny i zaplanowania pomocy dla
wszystkich jej członków.

2. Podejmowanie przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności
zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego w stosunku do osób, które odmówiły dobrowolnego
leczenia.
•
•
•
•
•
•

przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich rodzin;
przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wpływających z instytucji oraz
od członków rodzin osób nadużywających alkoholu;
zlecanie przeprowadzenia przez zespół biegłych badania w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania formy leczenia osób uzależnionych;
kierowanie wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego;
występowanie w charakterze strony przed sądem w sprawach o leczenie odwykowe
informowanie w miejscach publicznych o chorobie alkoholowej, jej skutkach oraz
możliwościach leczenia ( w formie ulotek, plakatów, itp.).

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem specjalistów ds. uzależnień oraz
przedstawicieli różnych grup zawodowych spotykających się z problemem uzależnień
wspieranie działań Zespołu Interdyscyplinarnego koordynującego pracę na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
podnoszenie kompetencji kadry, m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kursy,
szkolenia, konferencje)
prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np. sportowych, muzycznych,
rekreacyjnych);
organizacja imprez kulturalnych, sportowych, profilaktycznych dla mieszkańców gminy
współpraca Komisji z policją, prokuraturą, sądem w celu zwiększenia skuteczności interwencji
prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny,
powodowanych przez nadużywanie alkoholu;
współpraca Komisji z pedagogiem szkolnym, opieką społeczną w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie;
finansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia.
wspieranie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wdrażanie programów profilaktycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży zapobiegających
używaniu alkoholu;
prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w społeczności lokalnej;
realizowanie warsztatów tematycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w placówkach
oświatowych na terenie gminy;
finansowanie programów, przedstawień teatralnych, spektakli, koncertów,
stosowanie procedury Niebieska Karta w przypadkach przemocy domowej;
realizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z zabawą i wypoczynkiem;
promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia, m.in. imprez sportowych,
kulturalnych, integracyjnych;
podejmowanie działań o charakterze kontrolnym, skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych;
zakup oraz rozdawnictwo materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki
uzależnień
działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach
organizowanie alternatywnego spędzania czasu poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży, dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych (np. wyjazdy na basen)
współfinansowanie organizacji konkursów plastycznych, literackich itp. o tematyce
antyalkoholowej (zakup nagród)
inicjowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym popularyzującym trzeźwy
i zdrowy styl życia.
Podejmowanie na terenie szkół i przedszkola działań profilaktycznych skierowanych
do rodziców, uczniów, nauczycieli
Umożliwienie chętnym osobom odbycia szkoleń w zakresie metod rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem
sprzedawców alkoholi, osób zajmujących się profilaktyką

Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i problemów narkomanii
•
•
•

wspomaganie działań podejmowanych przez instytucje zaangażowane w obszar rozwiązywania
problemów alkoholowych, pomoc w zakresie organizacji imprez rekreacyjnych, kulturalnych,
sportowych, krzewiących zdrowy styl życia, integrujących społeczność gminy;
promocja gminy poprzez wspomaganie stowarzyszeń działających na rzecz zapobiegania
alkoholizmowi, przemocy oraz działających dla potrzeb osób niepełnosprawnych, osób
starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
budowanie systemu współpracy służb, instytucji, organizacji i osób zaangażowanych
w profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub
nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
•
•

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Informowanie i edukowanie podmiotów korzystających z zezwoleń o zasadach obowiązujących
przy sprzedaży napojów alkoholowych.
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•

Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów
alkoholowych (możliwość występowania przed sądem jako oskarżyciel publiczny).

Zadanie 6
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Dokonywanie przez pracowników socjalnych rozpoznania sytuacji w rodzinach dotkniętych
problemem używania substancji odurzających, stawianie diagnozy, udzielanie pomocy rodzinom,
w których występuje problem uzależnienia od środków odurzających, sporządzanie kontraktów
socjalnych.
IV.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI GMINNEGO PROGRAMU

Jako wskaźnik efektywności programu przyjmuje się liczbę:
•
•
•
•
•
•
•

osób uczestniczących w programach profilaktycznych;
zrealizowanych programów profilaktycznych;
osób korzystających z punktu konsultacyjnego;
podjętych interwencji;
osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego;
skierowanych na badanie przez biegłego i wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu;
wniosków skierowanych do sądu o podjęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia
o obowiązku leczenia odwykowego;

V. REALIZATORZY I PARTNERZY GMINNEGO PROGRAMU
Realizatorami programu są:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie
b) Zespół Interdyscyplinarny
c) Inne podmioty, którym zlecane są poszczególne zadania Programu.
1) Partnerami w realizowaniu Programu będą:
a) gminne instytucje kultury oraz placówki oświatowe,
b) kluby sportowe działające na terenie gminy Wróblew
c) Komisariat Policji w Błaszkach
d) Sąd Rejonowy w Sieradzu
e) inne podmioty, z udziałem których realizowane będą zadania zawarte w Gminnym
Programie.
VI.

BUDŻET I SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane przez wójta na sprzedaż napojów alkoholowych,
wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Finansowanie Gminnego Programu mieścić się będzie w granicach środków ujętych
w budżecie Gminy Wróblew na 2020 r. i na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W 2020 r.
planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 91.000,00 zł..
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ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wróblewie
przysługuje wynagrodzenie, za udział:
a) w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Wynagrodzenie ustala się w wysokości:
a) dla przewodniczącego Komisji 200,00 zł brutto,
b) dla członka Komisji 160,00 zł brutto
za każdy dzień, w których brali udział w czynnościach wymienionych w pkt 1.
3. Wypłata wynagrodzenia realizowana jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie obecności
na posiedzeniu stwierdzonej poprzez złożenie podpisu na liście obecności (dotyczy również
obecności podczas kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych). Listę obecności
potwierdza Przewodniczący lub jego Zastępca.
4. Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje tylko jedno
wynagrodzenie w danym dniu – niezależnie od liczby posiedzeń, w których uczestniczył.
5. Osobom będącym pracownikami Urzędu Gminy Wróblew i jednostek podległych gminie,
wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje, jeżeli posiedzenia odbywają się poza
godzinami pracy.
6. Dla sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub osoby
wykonującej obsługę techniczno-biurową posiedzeń i prowadzącej dokumentację Komisji ustala
się wynagrodzenie w wysokości 450,00 zł. brutto miesięcznie.

VII.

1

2 •

3

PLAN FINANSOWY NA ROK 2020 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

RODZAJ DZIAŁANIA

KOSZT

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I
REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
1.
d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przemocy w Rodzinie
POMOC PSYCHOLOGICZNA I PRAWNA

8.000,00

Badania sporządzane przez biegłego psychologa i psychiatrę, koszty postępowania
sądowego
Zakup broszur, materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, książek, ulotek, plakatów
itp.
PROFILAKTYCZNA DZIAŁALNOŚC INFORMACYJNA I EDUKACYJNA
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Prowadzenie wśród wychowanków przedszkola działalności wychowawczej i
profilaktycznej (przeciwdziałanie uzależnieniom, wspomaganie rozwoju dzieci,
zapewnienie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy i agresji, wykształcenie
zdrowego stylu życia)
Prowadzenie w szkołach zajęć z programem profilaktycznym, wzbogacających ofertę
atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia wśród

8.000,00
4.000,00
2.500,00
1.500,00
49.800,00
1.500,00

41.000,00 zł
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dzieci i młodzieży (organizacja zajęć pozalekcyjnych w okresie nauki oraz zajęć
wakacyjnych), w tym:
SP Wróblew – 9.000,00 zł.
SP Wągłczew 7.000,00 zł.
SP Słomków Mokry – 15.000,00 zł.
SP Charłupia Wielka – 10.000,00 zł.
Dofinansowanie w szkołach programów, prelekcji, spektakli, konkursów o tematyce
profilaktycznej
SP Wróblew – 1.200,00 zł.
SP Wągłczew – 1.200,00 zł.
SP Słomków Mokry – 1.200,00 zł.
SP Charłupia Wielka – 1.200,00 zł.
Realizacja programów profilaktycznych „Bezpieczna droga do szkoły”, „Trzeźwy
kierowca” oraz inne wydatki na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I
OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH,
INTEGRACYJNYCH, SPORTOWYCH

4.800,00

2.500,00
7.500,00

Promowanie trzeźwego styl życia i integracji lokalnej wśród osób objętych
systemem pomocy społecznej
Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, oraz
zagospodarowania wolnego czasu wśród osób z problemami zdrowotnymi i
niepełnosprawnych

1.000,00

Rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorców trzeźwego stylu
życia wśród osób starszych

3.000,00

Promocja gminy – udział w ogólnopolskiej społeczno-dobroczynnej akcji na rzecz
dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych
alkoholizmem

2.000,00

5

Inne zadania o charakterze profilaktycznym, integracyjnym, sportowym, mające
wpływ na rozwiązywanie problemów alkoholowych, wynikające w trakcie roku
(rezerwa)

3.700,00

6

FUNKCJONOWANIE GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (wynagrodzenie członków Komisji,
szkolenia, delegacje, materiały biurowe)

18.000,00

RAZEM

91.000,00 zł.

1.500,00
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/115/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2020
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona jest
w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego
corocznie przez radę gminy. Program określa lokalne działania w zakresie zadań własnych,
obejmujących profilaktykę i minimalizowanie szkód społecznych, wynikających z nadużywania
alkoholu. Adresowany jest do całej społeczności mieszkańców gminy Wróblew, ze szczególnym
uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz dzieci i młodzieży. Stanowi
on część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wróblew. Jest kontynuacją
zadań realizowanych w gminie w latach poprzednich. Opiera się na założeniach wynikających
z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Środki na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z godnie z art. 18 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Gminny program na 2020 rok został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.
Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Wróblew na 2020 rok, uchwalenie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na marzec 2020r.
Decyzja o zmianie terminu uchwalenia Gminnego Programu była wynikiem wprowadzonego stanu
zagrożenia epidemicznego. W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, koniecznością wynikającą
z rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, stało się wprowadzenie środków ostrożności. Priorytetem
było zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z powyższym przeprowadzenie sesji i przyjęcie uchwały
w pierwotnie planowanym terminie okazało się niemożliwe. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie określa wprost terminu, do którego należy uchwalić gminny
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wobec tego, że Uchwała wprowadza
korzystne rozwiązania dla uczestników Programu to w związku z tym nadanie jej mocy wstecznej nie
stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wróblew na 2020 rok jest zasadne.
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