
                                                                  Uchwała Nr VI/41/03
                                                          Rady Miejskiej w Drezdenku
                                                           z dnia 31 stycznia 2003 roku

w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
                   Problemów Alkoholowych

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142  poz.1591
z  poźn.  zm.)  oraz  art.  41  ust.2  ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku
o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (t.j.  Dz.U.
z 2002r. Nr 147,poz.1231 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1
1. Celem  realizacji  zadań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem

problemów alkoholowych przyjmuje się na rok 2003 Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Środki  finansowe  na  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  pochodzą  z  opłat  za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacanych
do Budżetu Gminy przez podmioty gospodarcze prowadzące handel tymi
artykułami. Podział tych środków następuje w uchwale budżetowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



                                                                Załącznik 
                                                                do uchwały Nr VI/41/03
                                                                z dnia 31 stycznia 2003 roku 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003

Program  został  przygotowany  przez  pełniącą  obowiązki   Pełnomocnika
Burmistrza  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Hannę  Bogała
w porozumieniu z Gminną komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
na  podstawie  ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

„  W  art.4.1.   ustawy  stwierdza  się,  że  prowadzenie  działań  związanych
z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  należy  do  zadań
własnych gmin.

Art. 18.2. stwierdza, że dochody z opłat za wydane na podstawie  art. 18 lub
art.  18.1.  zezwolenia  oraz  dochody  z  opłat  określonych  w  art.  11.1
wykorzystywane  będą  na  realizację  gminnych  programów  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne
cele.

Do  przygotowania  programu  korzystano  z  przepisów  cytowanej  ustawy,
wytycznych  i  zaleceń  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych:  przewodnika  do  finansowania  programów,  katalogu  działań
rekomendowanych do realizacji w ramach gminnych programów oraz z potrzeb
zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska.

Głównym celem programu jest: zapobieganie powstawaniu nowych

problemów w zakresie uzależnień i zmniejszanie rozmiaru aktualnie

istniejących.

WPROWADZENIE:

Dane  statystyczne  na  temat  mieszkańców  miasta  i  gminy  Drezdenko
na koniec III kwartału 2002r.

- liczba mieszkańców miasta i gminy Drezdenko - 17.850 osób
- liczba mieszkańców pełnoletnich - 13.506 osób
- liczba mieszkańców poniżej 18 lat - 4.344  osób
- wskaźnik bezrobocia (dla powiatu) – 30,38 %
- liczba rodzin, które otrzymały zasiłek okresowy - 548
- liczba rodzin, które otrzymały zasiłek jednorazowy - 242
- liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą OPS - 28



- liczba dzieci korzystających ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych
–ok. 75 dziennie

Dane na temat sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2002.
- liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych

do spożycia poza miejscem sprzedaży - 76
- liczba zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu - 73
- liczba zezwoleń od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 58
- liczba zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu: 26

- liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży – 29

- liczba zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu - 29
- liczba zezwoleń od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 21
- liczba zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu - 15

- liczba  ustalonych  przez  Radę  Miejską  punktów  sprzedaży  napojów
zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  w  gminie
Drezdenko: 100 punktów – sprzedaż detaliczna

                         30 punktów – sprzedaż gastronomiczna 
Dane na temat naruszeń prawa i porządku publicznego na terenie gminy
pod wpływem alkoholu, uzyskane z policji (dot. I-III kwartał 2002r.)

- liczba wypadków i kolizji spowodowanych pod wpływem alkoholu -1
- liczba przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu -44
- liczba interwencji podejmowanych przez policję:

              - w miejscach publicznych - 71
              - w miejscach zamieszkania - 194

- liczba wniosków o ukaranie    -  113
- liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 73

Dane na temat profilaktyki i leczenia osób uzależnionych od alkoholu (dot.
2002r.)

- liczba osób, wobec których GKRPA podjęła interwencje – 68
- liczba  osób  uczęszczających  na  terapię  uzależnień  do  Punktu

Konsultacyjnego:
- terapia indywidualna – 18osób
- terapia grupowa – 12 osób
- terapia indywidualna dla członków rodzin – 10 osób

- pomoc psychospołeczna i wsparcie rodzin w sytuacji kryzysowej:
- liczba zgłoszonych z problemem alkoholowym - 68osób
- liczba zgłoszonych z powodu przemocy wobec członków rodzin – 11
- liczba osób objętych indywidualnymi spotkaniami wspierającymi –
  49 kobiet, 7 mężczyzn.

-  Grupy samopomocowe:
- Grupa AA „Nadzieja” przy Klubie Abstynenta „Trzeźwość”,
- Grupa Al.anon przy Klubie Abstynenta „Trzeźwość”,
- Grupa AA „Zosia” przy Punkcie Konsultacyjnym,
- Grupa AA „Barka” – Dom Wspólnoty „Barka”.

                     PROGRAM DZIAŁAŃ NA 2003r.



I.   Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutyczne  i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Prowadzenie  Punktu  Konsultacyjnego  dla  Osób  z  Problemem
Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie:

a. konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych
     i współuzależnionych:

o motywowanie i kierowanie do leczenia,
o udzielanie  wsparcia  i  pomocy  psychospołecznej  osobom

po  zakończeniu  terapii  odwykowej  i  ich  rodzin  (zatrudnienie
na podstawie umowy-zlecenia wykwalifikowanej osoby),

     b. konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy domowej,
c. terapia uzależnień – prowadzenie programów pomocy psychologicznej 
     (zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia wykwalifikowanego 
     terapeuty uzależnień)

o terapia grupowa dla osób uzależnionych,
o terapia indywidualna dla osób uzależnionych,
o terapia dla współuzależnionych,
o terapia dla ofiar przemocy.

d. zakup materiałów biurowych i papierniczych,
e. zakup książek i czasopism,

2. Działalność  Telefonu  Zaufania w  ramach  działalności  Punktu
Konsultacyjnego:
- dyżury  osób  przeszkolonych  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie
- dyżury  osób  przeszkolonych  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania

problemów alkoholowych

3. Dofinansowanie  obozów  terapeutycznych w  zakresie  terapii
uzależnienia,  treningi  i  programy  „after  care”  dla  osób  uzależnionych
po  zakończonym  leczeniu  (dla  członków  Klubu  Abstynenta,  grup  AA
po zaopiniowaniu przez GKRPA).

II. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy
alkoholowe  pomocy  psychospołecznej  i  prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego: jak w zadaniu I.
2. Telefon Zaufania: jak w zadaniu I.
3. Wspieranie  działalności  świetlic  profilaktyczno-wychowawczych

dla  dzieci  z  rodzin  patologicznych:  świetlica  przy  ul.
Marszałkowskiej 18, w Niegosławiu i Trzebiczu, przy Zespole Szkół
im.  H.  Sienkiewicza  (prowadzenie  terapii  pedagogicznej,  zajęć



korekcyjnych,  socjoterapii,  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych,
rekreacyjnych):
a. zatrudnienie  na  podstawie  umowy-zlecenia  osób  prowadzących

zajęcia,
b. organizacja dożywiania dla dzieci
c. zakup art. papierniczych, gier,
d. zakup środków czystości, art. gosp.
e. doposażenie w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć,
f. partycypowanie w kosztach utrzymania obiektu – zakup opału
g. dofinansowanie  szkoleń  i  kursów  specjalistycznych  w  zakresie

pracy  z  dziećmi  z  rodzin  alkoholowych  oraz  rozwijania
umiejętności  prowadzenia  zajęć  socjoterapeutycznych  dla  osób
zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych.

4. Tworzenie  lokalnej  koalicji  osób  i  instytucji mającej  na  celu
przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  i  udzielanie  wsparcia  ofiarom
przemocy  (współdziałanie  takich  instytucji  jak:  Policja,  Ośrodek  Pomocy
Społecznej, Sąd, Prokuratura, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,  Pełnomocnik,  Służba  Zdrowia,  radca  prawny przy UMiG,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

III. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych, jako formy
zapobiegania  negatywnym zjawiskom społecznym, w tym nadużywania
alkoholu i środków psychotropowych:

a. „Drugi  Elementarz  czyli  Program  Siedmiu  Kroków”  –  zajęcia
warsztatowe dla uczniów klas VI, rodziców, nauczycieli,

b. „Uczę się poznawać problemy współczesnego świata” – program
dla uczniów klas gimnazjalnych,

c. Program  o  tematyce  przeciwdziałania  zjawiskom  patologii
i uzależnienia – dla uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych.

2. Działalność  „Pomarańczowej  Linii”  i  „Niebieskiej  Linii”–  telefon
zaufania. 

3. Organizacja konkursów profilaktycznych – wdrażanie nowoczesnych
metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu
życiu:

o konkursy plastyczne, literackie,
o zgaduj – zgadule,
o olimpiady,
o zawody sportowe.

4. Działalność informacyjno – edukacyjna:



o wydawanie i rozpowszechnianie ulotek i broszur,
o wkładka w gazecie samorządowej,
o zakup  literatury  i  publikacji  dotyczącej  problemów

alkoholowych i jej rozpowszechnianie.
5. Organizacja  ferii  zimowych:  zajęcia  profilaktyczno-wychowawcze,

sportowo-rekreacyjne w szkołach na terenie gminy. 
a. Zatrudnienie  na  podstawie  umowy–zlecenia  osób

prowadzących zajęcia
b. Organizacja dożywiania dla dzieci
c. Zakup art. papierniczych, pomocy do prowadzenia zajęć

6. Organizacja wypoczynku letniego:
a. Sfinansowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym 

               dla dzieci z terenu miasta i gminy  Drezdenko pochodzących
     z rodzin patologicznych.

b. Dofinansowanie wyjazdów dzieci z tych rodzin  na obozy                   
          i wycieczki.

7. Współudział  w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na tematy
związane  z  profilaktyką  problemów  alkoholowych,  przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

a. zakup niezbędnych pomocy w celu organizacji kampanii 
b. zatrudnienie wykwalifikowanych wykładowców

IV.  Wydawanie  opinii  przez   Gminną  Komisję  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  o  zgodności  lokalizacji  punktu
sprzedaży ustalone  zostały  w uchwale  Nr  XXXV/287/01  Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 30 października 2001 roku z późn. zm.

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

1. Klub Abstynenta „Trzeźwość” w Drezdenku:
a. pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu – w formie 
    dotacji,
b. zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia gospodarza klubu (prace
     porządkowe i konserwatorskie).

2. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:
a. zakup paczek świątecznych,

3. Współpraca  organizacyjna  i  finansowa  z  Komisariatem  Policji
w Drezdenku w ramach działalności prewencyjno-profilaktycznej:

      a. zakup alkotestu samochodowego



VI.  Działalność  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i biura Pełnomocnika.

1. Wynagrodzenie  dla  członków  GKRPA.  Za  udział  w  posiedzeniach
GKRPA ustala  się  wynagrodzenie  dla  jej  członków w wysokości  10%
najniższego  wynagrodzenia  pracowników  określonego  Zarządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.”,

2. Zakup materiałów biurowych,
3. Opłaty telefoniczne,
4. Delegacje, udział w szkoleniach
5. Usługi konserwatorskie , drobne naprawy
6. Współpraca z  PARPA   i  Pełnomocnikiem Zarządu Woj. Lubuskiego

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
          propozycji  nowych rozwiązań profilaktycznych.
                                                          


