Uchwała Nr 353/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji na 2014 rok Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.
U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 41 ust.1, 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze
zm./ oraz art. 17 ust.1 pkt.1, art. 110 ust.4 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej /Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm./ oraz art. 2, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 poz. 135 ze
zm./ Rada Gminy Opatówek uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek

§ 4.Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 353/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2013 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE GMINY OPATÓWEK
NA 2014 ROK
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
sporządzony w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
skierowany do mieszkańców Gminy Opatówek zakłada kontynuację i rozszerzenie
dotychczasowych zadań. Podejmuje wiele działań realizowanych w latach ubiegłych.
Realizatorzy programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w koalicji z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku, Świetlicą
Środowiskową SŁONECZKO w Opatówku, Komisariatem Policji w Opatówku, Placówkami
Oświatowymi z terenu Gminy Opatówek, Kościołami, organizacjami pozarządowymi
w zakresie edukacji, kultury, wychowania w trzeźwości oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych w Gminie Opatówek
i uwzględnia lokalną zdolność realizacji pod względem prawnym, administracyjnym
i ekonomicznym.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa
zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy. Jego celem strategicznym jest
tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do:
1. ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu,
2. zmniejszenia dostępności i zmiany struktury spożywanego alkoholu,
3. ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym,
4. ograniczenia zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
5. ograniczenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności pomocy
rodzinom,
6. poprawy jakości działań podejmowanych przez gminę w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
7. ograniczenia przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem,
8. tworzenia bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
Działania i strategia osiągania wymienionych celów dotyczy przede wszystkim
realizacji programów profilaktycznych, programów informacyjnych wpływających na
postawy i umiejętności prozdrowotne z różnych grup wiekowych, a szczególnie wśród dzieci i
młodzieży, oraz ludzi podwyższonego ryzyka. Obowiązujące poziomy profilaktyki określają
granice między profilaktyką i promocją zdrowia, profilaktyką i leczeniem uzależnień oraz
innych zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu.
Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów
szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi
budżet państwa.
Alkohol jest najbardziej popularną substancją psychoaktywną wśród młodzieży;
chłopcy piją częściej niż dziewczęta. Wyniki badania ESPAD wskazują, ze 87% gimnazjalistów
(89% chłopców i 86% dziewcząt) oraz 95% uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (96%
chłopców i 94% dziewcząt) sięgnęło przynajmniej raz w życiu po jakiś napój alkoholowy. W
ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem piła (wskaźnik częstego picia alkoholu) ponad połowa

trzecioklasistów z gimnazjów (58% - 62% chłopców i 53% dziewcząt) i ośmiu na dziesięciu
siedemnastu - osiemnastolatków (85% chłopców i 76% dziewcząt).
Wyniki badania ESPAD wskazują, że 57% trzecioklasistów często sięgało po piwo, 41%
po wódkę i 26% po wino. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 78% piło piwo, 63%
wódkę, a 36% - wino w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniami. Najczęściej upijają się
chłopcy, adolescenci mający słabsze wyniki w nauce i uczniowie zasadniczych szkół
zawodowych1.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: zakłócenia
bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc
w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Policyjna statystyka w niżej zamieszczonej tabeli oddaje skalę zjawiska nietrzeźwych
osób małoletnich.
Rok

Liczba ujawnionych przez
Policję
nietrzeźwych osób do 18
roku życia
2008 24 099
2009 19 252
2010 15 034

Liczba osób do 18 roku życia
Dowiezionych przez Policję do izb
wytrzeźwień

Chłopcy

Dziewczęta

2 396
1 734
Brak danych

2011 15 285

Brak danych

2012 14 645

Brak danych

2 135
1 527
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych

261
207
Brak
danych
Brak
danych
Brak
danych

Źródło:http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/940/50853/Maloletni_pod_wplywem
_alkoholu.html [dostęp 12.11.2013]

Budujące jest to, że od trzech lat liczba osób nietrzeźwych ujawnionych przez Policję
spada, podobnie rzecz ma się w przypadku liczby nieletnich dowiezionych przez Policję do izb
wytrzeźwień. Determinantami tych zmian są dotychczasowe działania profilaktyczne,
edukacyjne oraz wzrost wiedzy wśród osób dokonujących sprzedaży alkoholu w zakresie
odpowiedzialności prawnej i konsekwencjach spożywania alkoholu przez osoby młodociane.
Polscy naukowcy z Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego odkryli, że skłonności do określonej reakcji na alkohol są uwarunkowane
genetycznie i mogą prowadzić do wzrostu prawdopodobieństwa występowania prób
samobójczych2.
W 2012 roku odnotowano 5791 (4703) zamachów samobójczych, z których 4177
(3569) zakończyło się zgonem.
Stan świadomości: (jeden zamach może być uwzględniony w kilku pozycjach)
trzeźwi - 618 (460); pod wpływem alkoholu - 1438 (1216); pod wpływem substancji
psychotropowych - 45 (27); pod wpływem innych środków - 47 (18); nie ustalono - 3676
(3000) 3.
Nadużywanie alkoholu w opinii społecznej, a także wśród samych
współuzależnionych kobiet stanowi przekonanie wytłumaczenia wystąpienia przemocy
w rodzinie. Kobiety te uważają, że przyczyną przemocy jest nadużywanie alkoholu. Sądzą,
że jeśli partner przestanie pić, przemoc się skończy. Badacze udokumentowali, że między
nadużywaniem alkoholu a przemocą w rodzinie nie ma związku przyczynowo-skutkowego,
1

M. Sochocki, Alkohol Nie bo tak!, Remedium 9/2013, s. 13.
http://medtube.pl/tribune-pl/2013/04/alkohol-i-samobojstwo-zwiazek-zapisany-w-genach/ [dost%p 12.11.2013]
3
http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html [dost%p 12.11.2013]
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mówi się natomiast o współwystępowaniu. Podobny pogląd prezentują socjologowie.
Uważają, że w pewnych kulturach mimo nadmiernego spożywania alkoholu, ludzie nie stają
się agresywni, a w innych łatwiej o agresję pod wpływem alkoholu. Wpływ alkoholu na
zachowania agresywne jest zarówno bezpośredni przez zmniejszenie mechanizmów kontroli,
jak i pośredni poprzez nastawienie, że alkohol zmieni zachowanie. Niektórzy badacze
sugerują nawet, że nadmierne picie alkoholu jest celowe, aby przesunąć odpowiedzialność
za przemoc z agresora na skutki działania alkoholu4.
Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” przez Policję w 2012 roku5
51 292
Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta”Dane za rok
2012

(w tym 44 146 wszczynających
procedurę i 7 146 dotyczących
kolejnych przypadków w trakcie
procedury)

Ogólna liczba ofiar przemocy

76 993

Liczba ofiar - kobiet

50 241

Liczba ofiar - mężczyzn

7 580

Liczba ofiar - małoletnich

19 172

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc

51 531

Liczba podejrzewanych sprawców – kobiet

3 522

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn

47 728

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich

281

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących pod
wpływem alkoholu

31 387

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety

1 005

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu mężczyźni

30 333

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - nieletni

49

Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym im miejscu (np.
rodzina zastępcza, dalsza rodzina, placówka opiekuńcza)

527

Dane statystyczne Policji dotyczące realizacji procedury „Niebieska Karta” w roku 2012
wskazują,
że
osobami
doznającymi
przemocy
są
głównie
kobiety
i małoletni. Mężczyźni dominują w stosowaniu przemocy. Liczba podejrzewanych
o stosowanie przemocy mężczyzn wskazuje, że (64%) było pod wpływem alkoholu. Dostrzega
się wyraźną negatywną koalicję spożycia alkoholu i stosowania przemocy domowej w grupie
mężczyzn.
Nietrzeźwość u osób spożywających alkohol to jeden z czynników powodujących
wzrost agresji a w następstwie podejmujących czyny niezgodne z prawem klasyfikowane,
jako działania kryminogenne, niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi
i społecznymi. Nietrzeźwi sprawcy przestępstw często dokonują zachowań karalnych. Stan
4

W. Badura-Madej, A. Dobrzy1ska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie interwencja kryzysowa
i psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello1skiego, Kraków 2000, s. 22.
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http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html [dost%p 12.11.2013]

nietrzeźwości u osób nieletnich szczególnie sprzyja popełnianiu czynów najcięższej kategorii
takich jak:zabójstwo i gwałt.
Dlatego też działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym
i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów
administracji rządowej i samorządowej. Zdrowa jednostka społeczna, to zdrowa gmina
i ogólny wzrost dobrostanu naszego kraju.
Ograniczenie fizycznej dostępności alkoholu (realizowane poprzez licencjonowanie
jego sprzedaży, a także inne administracyjne i prawne ograniczenia w zakresie obrotu
napojami alkoholowymi), profilaktyka, edukacja, promowanie zachowań prozdrowotnych,
kreowanie właściwej kultury życia są najskuteczniejszymi narzędziami ograniczenia zakresu
problemów alkoholowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny - to tylko niektóre podmioty, w których mieszkańcy
mogą znaleźć wsparcie i pomoc w problemach wynikających z choroby alkoholowej.
Diagnoza Zagrożeń Gminy Opatówek
Gmina Opatówek liczy 10 704 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2012 r.). Odnosząc dane
statystyczne dotyczące problemów alkoholowych naszej gminy w porównaniu do skali
krajowej stwierdzić należy, że:
- uzależnionych od alkoholu jest około - 2 % mieszkańców gminy
- osób dorosłych żyjących w otoczeniu alkoholika jest około 4%
- dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików jest również około 4% populacji
- pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu jest około 5-7% społeczeństwa gminy
- około 2/3 osób dorosłych (głównie współmałżonków) oraz 2/3 dzieci żyjących w
rodzinach z problemem alkoholowych to ofiary przemocy domowej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest szczególnym
ogniwem systemu wsparcia społecznego działającym nieprzypadkowo a docelowo na rzecz
społeczeństwa gminy Opatówek. Komisja realizując swoje zadania działa w oparciu
o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Udziela wsparcia
społecznego na rzecz rodzin dysfunkcjonalnych realizuje następujące formy prac takich jak:
- dostarczanie i przekazywanie ważnych i niezbędnych informacji rodzinom dotkniętym
chorobą alkoholową o możliwości uczestnictwa w terapii grup samopomocowych AA,
- wydobywanie pozytywnych aspektów w tych rodzinach oraz wzmacnianie ich,
- dostarczanie im wsparcia duchowego,
- włączenie do odpowiedniej grupy społecznej celem wzbudzenia uczucia afiliacji,
- informowanie o zakładach lecznictwa odwykowego,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie,
- motywowanie osób dotkniętych chorobą alkoholową do podjęcia leczenia
z uzależnienia,
- podejmowanie czynności zmierzających o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

Liczba osób objętych działaniami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Opatówku w latach 2008-2012
Rok
Liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym,
z którymi przeprowadzono rozmowy motywacyjne

2008 2009 2010 2011 2012
11

16

36

29

21

Liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy
8
6
14
interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem
alkoholu
Liczba osób w stosunku, do których podjęto czynności
6
6
5
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w
placówce leczenia uzależnienia od alkoholu
Liczba osób, wobec, których wystąpiono do sądu
3
1
3
z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego
Liczba
osób
z
obszarów Doznający
0
0
0
przemocowychkorzystających z konsultacji przemocy
komisji
w rodzinie
Stosujący
1
0
0
przemoc
w rodzinie
Świadkowie
0
0
1
przemocy
w rodzinie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów GOPS w Opatówku

16

23

7

9

1

5

0

4

1

3

0

1

Dane zamieszczone w powyższej tabeli oddają tylko liczbę osób, które bezpośrednio
uczestniczyły w spotkaniach zespołu motywacyjno – interwencyjnego Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku. Osoby zainteresowane
a i zarazem dotknięte chorobą alkoholową utrzymują stały kontakt z członkami komisji poza
posiedzeniami roboczymi i plenarnymi, w związku, z czym wartość i charakter prac organu
kolegialnego jest niewymierny i niemierzalny. Widoczna jest tendencja zwiększenia się liczby
osób i rodzin z problemem alkoholowym.
Powyższe wyniki badań wskazują na sformułowanie problemu wysokiego stopnia
ryzyka wystąpienia zaburzeń w rodzinach z problemem alkoholowym. Jednostki lub grupy
obarczone tym problemem ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową
są narażone na większe od przeciętnego ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie, zaniedbań
dzieci, agresji, niezaradności opiekuńczo -wychowawczej wobec potomstwa.
GKRPA w Opatówku przeprowadza kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi prowadzona
w placówkach z terenu Gminy Opatówek.
GKRPA w Opatówku – kontrola punktów sprzedaży
ROK
Liczba
skontrolowanych
punktów sprzedaży
i podawania
napojów
alkoholowych
Zastrzeżenia
Interwencja tytułem
zakłócania porządku
publicznego

2009
53

2010
51

2011
46

2012
47

0
0

1
0

7
0

0
0

Źródło: Dane zastane GKRPA w Opatówku

Działalność Komisariatu Policji w Opatówku - który jest jednostką bezpośrednio podległą
Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.
Zamieszczona poniżej tabela prezentuje skalę interwencji domowych Policji
w Opatówku.

Liczba interwencji przez Policję w Opatówku w latach 2008-2012
Rok
2008
2009
2010 2011 2012
„Niebieska Karta”
12
12
36
12
16
Przestępstwa z Art. 207 §1 kk
Brak
Brak
7
4
5
danych danych
Liczba interwencji domowych
200
200
Brak
222 196
danych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy sprawozdań
Komisariat Policji w Opatówku

Podejmowane interwencje domowe uległy o 10% zwiększeniu w 2011 w stosunku do
pozostałych lat. Największa liczba przestępstw z Art. 207 § 1 k k została odnotowana w 2010
roku. Z analizy materiału badawczego wynika, że najbardziej zagrożonymi dniami tygodnia
są: środa i piątek.
Poniżej przedstawiono zestawienie najliczniej występujących zdarzeń kryminalnych
na terenie działania Komisariatu Policji w Opatówku.
Rok

Ogółem
zdarzeń

2011 149
2012 222

Uszkodzeń
Ciała

Rozbój

Bójki
pobicia

Kradzież

w tym
kradzież
pojazdu

Kradzież
z włamaniem

Uszkodzenie
mienia

inne

2
4

2
1

3
5

28
27

1

18
23

10
15

76
146

Źródło: Sprawozdanie Komisariatu Policji w Opatówku za rok 2012

Jak wynika z powyższych danych wzrost ilości zaistniałych przestępstw o charakterze
kryminalnym, w kategorii kradzież z włamaniem wystąpił niewielki wzrost o 5, w kategorii
bójka o 2.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, jako realizator zadań pomocy
społecznej świadczy pomoc na rzecz rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, naznaczonych
ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, przemocą,
określanych mianem rodzin wieloproblemowych.
Zamieszczona poniżej tabela zawiera dane, dotyczące rodzin obciążonych chorobą
alkoholową, które wsparciem obejmuje fundusz pomocy społecznej. Analiza materiału
badawczego wykazała, że liczba rodzin korzystających ze wsparcia na przestrzeni lat 2008 2012 ma tendencję wzrostu. Wzrost liczby rodzin z problemem alkoholowym świadczy
o skali tego problemu w gminie Opatówek.
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu problemu alkoholowego
w latach 2008-2012
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

243

227

220

215

236

Liczba rodzin z problemem alkoholowym

29

21

25

40

34

Liczba osób w rodzinie z problemem
alkoholowym

117

78

90

150

114

Ogólna liczba rodzin korzystających z
funduszy
pomocy społecznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów GOPS w Opatówku

Rodziny obarczone chorobą alkoholową poprzez pracę socjalną poddawane są
fachowym działaniom. Pracownicy socjalni miejscowego OPS nie tylko wypełniają obowiązki
zawodowe dla tej grupy rodzin, ale uczestniczą w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz w Zespole Interdyscyplinarnym przeciwdziałającym przemocy

w rodzinie. Angażują się w działania Świetlicy Środowiskowej SŁONECZKO w Opatówku,
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Opatówku. Ich praca w innych zespołach,
organizacjach przyczynia się dla ogółu społecznego.
Mając na uwadze powyższe zagrożenia występujące w związku z uzależnieniem
i nadużywaniem alkoholu w koalicji z agresją i przemocą przyjmuje się do realizacji
następujące kierunki działań w 2014 roku.
I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu
Celem zadania jest kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia osobom
uzależnionym od alkoholu oraz osobom pijącym w sposób szkodliwy i ryzykowny właściwej
oferty pomocy terapeutycznej prowadzącej do poprawy ich funkcjonowania zdrowotnego,
psychofizycznego i społecznego.
Realizacja powyższego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
Lp.

Zadania

Wskaźniki

Realizator

1.

Finansowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych dla pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Opatówku oraz członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Opatówku
Opłacanie kosztów biegłych orzekających
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
oraz kosztów sądowych związanych z
kierowaniem wniosków o zobowiązanie
do leczenia odwykowego wynikających z
działań.

-liczba
przeszkolonych
pracowników GOPS
i członków GKRPA

GOPS
Opatówek

2.

-liczba sporządzonych GKRPA
opinii
Opatówek

Termin
realizacji
Cały rok

Cały rok

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie
Celem zadania jest kontynuowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
z problemem alkoholowym, udoskonalanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy w formie
poradnictwa, edukacji i terapii poprzez współpracę z różnymi instytucjami.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
Lp.
1.

2.

Zadania
Udzielanie konsultacji
psychologicznych, porad
prawnych dla rodzin z
problemem alkoholowym,
prowadzenie poradnictwa
rodzinnego i terapii w zakresie
przemocy domowej,
socjoterapii.
Prowadzenie i finansowanie
działalności Świetlicy
Środowiskowej SŁONECZKO
w Opatówku ul. Poprzeczna 2-

wskaźniki
-liczba osób
korzystających
z pomocy

realizator
GOPS
Opatówek

Termin realizacji
Cały rok

-liczba dzieci
korzystających
z zajęć

GOPS
Opatówek
Świetlica
Środowiskowa

Cały rok

dla dzieci z grup ryzyka,
realizowanie w szczególności
poprzez zapewnienie
infrastruktury, urządzeń i
zasobów ludzkich niezbędnych
do realizacji zadania.

SŁONECZKO
w Opatówku

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Celem zadania jest kontynuowanie wdrażania rekomendowanych działań
profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań; realizacja i wspieranie
edukacji zwiększającej świadomość mieszkańców na temat szkód wynikających z picia
alkoholu; wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, utrwalanie postaw
abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
Lp.

Zadania

wskaźniki

realizator

1

Organizowanie i prowadzenie na
terenie szkół z terenu gminy
Opatówek oraz innych placówek
oświatowych zajęć i programów
profilaktycznych:
a) "Jestem sobą"
b) "Dziękuję - Nie"
c) "Tak czy Nie"
d) "Noe"
e) "Spójrz Inaczej Na Agresję"
f) "Zanim Spróbujesz"
g) "Sobą być - dobrze żyć"
Podejmowanie działań
o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych do rodziców,
realizowanych podczas wywiadówek
szkolnych.
Szkolenia nauczycieli wszystkich szkół
z terenu gminy Opatówek
w zakresie uzależnień, przemocy.
Zakup, pozyskanie
i dystrybucja materiałów
edukacyjnych, prenumerata czasopism
i publikacji.
Organizowanie i finansowanie kolonii i
wyjazdów dla dzieci
i młodzieży z rodzin,
w których występują problemy
alkoholowe, przemoc, zachowania
ryzykowne.

-liczba uczniów
biorących udział
w zajęciach

GOPS
Opatówek

-liczba rodziców
biorących udział
w wywiadówkach

GOPS
Opatówek

W okresie
trwania nauki
szkolnej

-liczba osób
przeszkolonych

GOPS
Opatówek

Cały rok

-liczba publikacji
i materiałów
edukacyjnoinformacyjnych
-liczba dzieci
i młodzieży
uczestniczących
w
organizowanych
koloniach
i wyjazdach
- liczba dzieci
i młodzieży
korzystających

GOPS
Opatówek

Cały rok

GOPS
Opatówek

Cały rok

GOPS
Opatówek

Cały rok

2.

3.

4.

5.

6.

Dożywianie dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach
socjoterapeutycznych, profilaktyczno-

Termin
realizacji
W okresie
trwania nauki
szkolnej

7.

8.

9.

opiekuńczych.
Działalność profilaktyczno –
terapeutyczna na rzecz dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych
chorobą alkoholową oraz społeczności
lokalnej w formie szkoleń, wycieczek,
rajdów, ognisk, festynów rodzinnych
z promocją zdrowego stylu życia,
turniejów sportowych i innych imprez
integracyjnych.
Publikowanie materiałów dotyczących
profilaktyki
i rozwiązywania problemów
społecznych poprzez stronę
internetową Ośrodka.
Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej
lokalnych problemów związanych z
uzależnieniami.

z dożywiania
-liczba osób
uczestniczących

GOPS
Opatówek
Świetlica
Środowiskowa
SŁONECZKO
w Opatówku

Cały rok

-liczba publikacji

GOPS
Opatówek

Cały rok

-opracowana
diagnoza

GOPS
Opatówek

II półrocze

IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Celem zadania jest kontynuowanie współpracy z instytucjami, organizacjami
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień,
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
Lp.
1

2.

3.

Zadania
Wspieranie działalności
Grupy AA w Opatówku
poprzez udostępnienie
pomieszczeń na spotkania
w Opatówku przy
ul. Poprzecznej 2.
Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych oraz
materiałów edukacyjnoinformacyjnych
przekazywanych
placówkom oświatowym,
grupie AA oraz
instytucjom zajmującym
się profilaktyką
uzależnień,
przeciwdziałaniem
przemocy.
Współorganizowanie z GOK,
Grupą samopomocową
AA, OSP, Świetlicą
Środowiskową,
Kościołami, szkołami,
radami sołeckimi imprez
mających na celu
promocję wśród
mieszkańców gminy:

wskaźniki
- liczba osób
korzystających
z działań AA

realizator
GOPS
Opatówek

Termin realizacji
Cały rok

-liczba
przekazanych
materiałów

GOPS
Opatówek

Cały rok

-liczba osób
uczestniczących

GOPS
Opatówek

Cały rok

festynów rodzinnych,
zabaw, życia rodzinnego
i wypoczynku bez
alkoholu, jako
alternatywnych form
spędzenia wolnego czasu.

V Obsługa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok:
1. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
Zakup materiałów biurowych.
2. Zabezpieczenie pracy GKRPA wynikających z jej regulaminu:
a) Za udział w każdym posiedzeniu komisji członkom przysługuje wynagrodzenie
w wysokości: 110, 00 zł brutto.
b) Podstawą wynagrodzenia dla członków komisji są konkretne zadania związane
z koordynacją i wykonaniem zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, np.:
- Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych członkom komisji
przysługuje wynagrodzenie w wysokości – 140, 00 zł brutto
- Prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia z osobami i ich rodzinami
dotkniętymi chorobą alkoholową członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w
wysokości – 110, 00 zł brutto
- Inne zadania wykonywane - członkom komisji przysługuje wynagrodzenie
w wysokości – 110, 00 zł brutto.
VI Źródła finansowania
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych mogą być składki z funduszy pomocowych oraz środki budżetu państwa i
województwa przeznaczone na realizację różnych programów jak również dodatkowo środki
zewnętrzne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 353/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2014 rok Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład Gminnej
Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gmin i realizowana jest w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Merytoryczną podstawę do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są zadania określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze
zm./ oraz założenia i priorytety przyjęte i zaakceptowane przez Radę Ministrów w
Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 20112015.
Ustawa wskazuje gminne źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań
wynikających z gminnego programu profilaktyki, którymi są dochody z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone przez przedsiębiorców
handlujących napojami alkoholowymi. Opłaty te mogą być wykorzystane wyłącznie na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

