
U c h w a l a Mr XXX/234/14

Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 29 pazdziernika 2014roku

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow

Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2015 i Programu Przeciwdziatania

Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na 2015rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzqdzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami /

oraz art 4 : ust. 1,2 i 5 i art. 18 2 . ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w

trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. 2012r, poz. 1356 ze

zmianami / i art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku

/Dz. U.z2012r, poz.124/

- Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala , co naste.puje :

§ 1. uchwala sie_ „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

Problemow Alkoholowych dla gminy Strzelce Wielkie na 2015 rok"

stanowiqcy zatqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly .

§ 2. uchwala sie_ ^Program Przeciwdzialania Narkomanii dla gminy Strzelce Wielkie"

na rok 2015 stanowiqcy zala_cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.

§3. uchwala si§,,Roczny plan finansowy wydatkow na 2015 rok"

na realizacJQ programow okreslonych w § 1 i § 2 stanowia_cy

zal^cznik Nr 3 do niniejszej uchwaly .

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie, Wojtowi Gminy.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje^cia z mocq od 1 stycznia 2015 roku

i podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie

na tablicy ogloszeri w Urz^dzie Gminy Strzelce Wielkie

Przewodniczejcy, Rady Gminy
~Srf <•'*'*€>'

^/Vndrzej Zie,ba



Zatqcznik Nr 1
do Uchwaty Nr XXX/234/14
Rady Gmiriy w Strzelcach Wielkich
zdnia 29.10.2014r

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW

ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

Jednym z licznych problemow spotecznych, jakie wyst^puj^ w naszym kraju sa^

problemy zwiqzane z alkoholem, ktore majq szczegolne znaczenie. Wynika to przede

wszystkim z rozmiarow szkod alkohofowych oraz kosztow spotecznych i ekonomicznych,

jakie ztego tytutu ponosimy my jako podatnicy i budzet paristwa. Konsumpcja alkoholu ma

istotny wptyw na zdrowie fizyczne i psychiczne zarowno jednostek, jak i rodzin.

Konsekwencje dotyczq nie tylko osob pija^cych szkodliwie, ale wptywaja^ na cata^ spotecznosc.

Do powaznej refleksji sktania fakt. ze kilka milionow ludzi w Polsce regularnie

naduzywa alkoholu, mimo iz prowadzi to do smiertelnej choroby oraz do dramatycznej

degradacji ich osobistego zycia7 a jednoczesnie do ogromnego cierpienia ich najblizszej

rodziny. Naduzywanie alkoholu powoduje wiele szkod spotecznych tj:

- zaktocanie porz^dku publicznego,

- przest^pczosc,

- przemoc w rodzinie ,

- bezrobocie,

- ubostwo

Uzaleznienie od alkoholu wyst^puje u okoto 700 -900 tysie_cy osob w Pofsce

liczba ta nie maleje tylko wzrasta. Liczba osob pija^cych alkohol ryzykownie i

szkodliwie szacuje si$ na ok. 275-4mln . Alkoholizm jest wi^c chorobq spotecznq.

Uzaleznienie od alkoholu to choroba ktora niszczy cztowieka we wszystkich

sferach jego cztowieczeristwa i jego aktywnosci, Prowadzi do degradacji zycia

psychicznegO; duchowego; moralnego i religijnego. Powoduje stopniowa^ utratq
wolnosci i odpowiedzialnosci. Zaburza wi^zi interpersonalne oraz uniemozliwia

normalne funkcjonowanie w rodzinie i spoteczehstwie. Zwykle na koncu dopiero
nast^puje degradacja fizyczna, ktora dla wielu staje sie. niestety jedynym motywem,

ktory sktania do powstrzymania si^ od picia alkoholu. Szkody wynikaj^ce z

naduzywania alkoholu wyst^puj^ na roznych obszarach polskiej rzeczywistosci. Nie
mozna ich uniknqc, ale mozna zmniejszac ich rozmiary i dotkliwosc.

Na mocy art.21 ust.l ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu



alkoholizmowi leczenie osob uzaleznionych od alkoholu odbywa sie^ w zaktadach

lecznictwa odwykowego (stacjonarnych i niestacjonarnych jjest bezplatne.

Podstawowq rnetoda^ leczenia osoby uzaleznionej od alkoholu jest psychoterapia

grupowa i indywidualna. Zalecane jest aby poza uczestnictwem w profesjonalnej

terapii uzaleznienia pacjenci uczestniczyli w ruchu samopomocowym , zwlaszcza w

mitingach Anonimowych Alkoholikow(AA) oraz na zaj^ciach organizowanych przez

ruchy abstynenckie.
Dziatania realizowane przez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

Problemow Alkoholowych kierowane sa, do mieszkancow gminy Strzelce Wielkie.

Dziatania te majq na celu ograniczenie zachowah postrzeganych jako problemy

spoteczne.
Najwazniejsze problemy spoteczne to:

-alkoholizm roznych grup wiekowych

-uzywanie alkoholu przez osoby niepetnoletnie,

-agresja mtodziezy oraz przemoc w roznych postaciach

-brak wystarczajqcych form sp^dzania wolnego czasu.

Rozdziat I

Gmina Strzelce Wielkie liczy 14 solectw, zamieszkuje 4708 osob w tym 3 905

powyzej 18 lat.

Program adresowany jest do wszystkich mieszkancow gminy Strzelce Wielkie, a

w szczegolnosci do dzieci i mtodziezy. Programem obj^ci 53 takze przedsi^biorcy i

sprzedawcy napojow alkoholowych na terenie gminy jak i ci nie bqda^cy mieszkahcami

gminy.

Rozdziat II

1. Podstawa prawna Gminnego Programu Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych.

• Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi z dnia 26

pazdziernika 1982r. (Dz. U. z 2012r, poz. 1356 z pozniejszymi zmianami)

• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych.

• Rekomendacje Panstwowej Agencji Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych.

2. Realizatorzy programu.

Program b^dzie realizowany przez Gminny Komisj^ Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych w Strzelcach Wielkich, Petnomocnika Wojta ds.

Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Strzelcach



Wielkich, szkoty i Gimnazjum zterenu gminy Strzelce Wielkie

3. Cele programu

ograniczenie tempa wzrostu aktualnie istnieja^cych problemow alkoholowych i

zapobieganie powstawaniu nowych,

zwie_kszanie oferty alternatywnych form sp^dzania czasu wolnego,

zwi^kszenie zasobow ludzkich niezb^dnych do udzielania pomocy osobom i grupom

spotecznym w obszarze przemocy i alkoholizmu.

Cel ten be^dzie realizowany poprzez:

• zmniejszenie szkod spowodowanych spozywanym alkoholem przez mtodziez i

dorostych,
ograniczenie dost^pnosci do alkoholu przez kontrole placowek sprzedazy alkoholu,

edukacjs publiczna, w zakresie informowania o konsekwencjach naduzywania alkoholu ,

promocji trzezwosci i zdrowego stylu zycia we wszystkich dziedzinach zycia

zmniejszenie rozmiarow uszkodzen zdrowia spowodowanych spozyciem alkoholu,

zmniejszenie ilosci i dolegliwosci alkoholowych zaburzen zycia rodzinnego,

promowanie postaw spoiecznych waznych dla profilaktyki i rozwia^zywania problemow

alkoholowych.

podnoszeniu poziomu umiej^tnosci wychowawczych rodzicow i innych osob

zajmujqcych si^ zawodowo dziecmi i mfodziez^

podj^cie dziaiah zmierzajqcych do zmiany obyczajow w zakresie sposobu spozywania

napojow alkoholowych i innych uzywek.

ograniczenie spozycia alkohoiu i zmiana struktury jego konsumpcji na rzecz napojow

niskoprocentowych lub bezalkoholowe

4. Strategie rozwiqzywania problemow

1. Dziatania stuz^ce ograniczeniu spozycia alkoholu.

2. Upowszechnianie edukacyjnych programow profilaktyki szkolnej, rodzinnej i

srodowiskowej.
3. Zwi^kszenie dost^pnosci i skutecznosci terapii osob uzaieznionych i cztonkow

ich rodzin.

4. Zmniejszenie skali problemow dotykaja_cych rodziny zwiqzanych z zachowaniami

patologicznymi.

5. Szeroko rozumiana edukacja publiczna i szkolenia sprzedawcow napojow

alkoholowych

6. Wspieranie placowek, ktorych dziatania ukierunkowane sq na zapobieganie i



zmniejszanie skali szkod zwiqzanych ze spozyciem alkoholu.

7. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej mtodziezy z problemem

alkoholowym.

8. Zwiejkszenie doste_pnosci pomocy terapeutycznej dla dzieci i mtodziezy z rodzin z

problemem alkoholowym

Rozdziat III

Zadania wtasne gminy i ich realizacja.

Zadanie 1.

1. Zwie_kszenie doste_pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob

uzaleznionych od alkoholu.

2. Kontynuacja pracy terapeuty uzaleznieri,

3. Diagnozowanie problemow rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej

cztonkow.

4. Motywowanie i informowanie o mozliwosciach podj^cia leczenia,

5. Udzielanie wsparcia po zakoriczonym leczeniu.

6. Wspotpraca z piacowkami lecznictwa odwykowego i podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puja^ problemy alkoholowe, pomocy

psychospotecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w

rodzinie.

1. Podejmowanie czynnosci zmierzajqcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzaleznionej od alkoholu obowia.zku poddania si^ leczeniu odwykowemu.

W ramach tych dziatan nalezy:

- przyj^cie zgioszenia o przypadku wysta^pienia naduzywania

alkoholu z jednoczesnym wystqpieniem przestanek z art. 24 ustawy;

- wezwanie na rozmowe^ osoby, co do ktorej wptyne_io zgtoszenie i pouczenie jej

o koniecznosci zaprzestania dziatan wymienionych w art. 24 ustawy, lub

poddania sie, leczeniu odwykowemu.

0 ile osoba wezwana nie zgodzi sie_ dobrowolnie poddac leczeniu, a wste_pne

czynnosci przeprowadzane w sprawie uzasadniajq kontynuowanie

post^powania:

- skierowanie takiej osoby na badanie bieglych (psycholog, psychiatra ) w celu

wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju

zakiadu leczniczego (art.25 ustawy).

- przygotowanie dokumentacji zwia^zanej z post^powaniem sqdowym wraz z

opiniq wydan^ przez biegiych (art.26 ust. 3).

- zfozenie wniosku o wszcz^cie postQpowania do sa^du rejonowego wtasciwego



miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, ktorej poste_powanie dotyczy (art.26

ust.3 ustawy ).
2. Pomoc dla dorosiych cztonkow rodziny z problemem alkoholowym:

- [eczenie wspotuzaleznienia syndromu DDA ( Doroste Dzieci Alkoholikow)

- finansowanie szkoleri dla terapeutow zakresie realizacji programu

terapeutycznego.

3. Zapobieganie powstawaniu problemow zwi^zanych z naduzywaniem alkoholu
poprzez stworzenie odpowiednich warunkow do wspotpracy z lekarzami

Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotycz^cych szkolenia w ramach metod

wczesnej diagnozy i krotkiej interwencji oraz zespotu FAS

4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem:
- dofinansowanie zaj^c sportowych organizowanych przez szkoty i kluby

sportowe dziaiaj^ce na terenie gminy, oraz obozow socjoterapeutycznych dla

dzieci i mtodziezy z rodzin z problemem alkoholowym.

- finansowanie zatrudnienia pracownikow merytorycznych w placowkach

pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

- dofinansowanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi z

rodzin z problemem alkoholowym.

- wspieranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespotow do spraw

pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.

- organizowanie lub finansowanie zaj^c dla rodzicow dzieci ucze_szczaj$cych na

zaj^cia, majqcych na celu podniesienie kompetencji wychowawczych.

- finansowanie zaje_c i programow terapeutycznych dla dzieci z rodzin

alkoholowych.

5. Przeciwdziaianie przemocy w rodzinie.

-podejmowanie dziatan na rzecz zmniejszenia skali zjaw iska przemocy w rodzinie,

poprzez kontynuacje_ dziatan zespotu interdyscyplinarnego

- podejmowanie interwencji wobec przemocy i innych zaburzen funkcjonowania
rodziny, powodowanych przez picie alkoholu.

- wdrozenie procedury ,,Niebieskich kart"

- dofinansowanie szkolen sluz^cych podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnien

zwi^zanych z przeciwdziataniem przemocy w rodzinie.

- dofinansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
- prowadzenie dziatalnosci edukacyjnej stuza^cej zmniejszeniu skali zjawiska
przemocy w rodzinach, w szczegolnosci z problemem alkoholowym.

- szkolenie cztonkow GKRPA oraz kadry pracowniczej Osrodka Pomocy Spotecznej i
Oswiaty, a takze instytucji i osob fizycznych realizuja_cych zadania gminne w zakresie

nowoczesnych metod rozwia^zywania problemow alkoholowych.



Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, w

szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaje_c

sportowych.

1. Prowadzenie swietlic profilaktycznych poprzez wspieranie, finansowanie

biezacej dziatalnosci, pokrycie kosztow personalnych opiekunow placowek.

2. Finansowanie programow profilaktycznych skierowanych do uczniow.

3. Wspotfinansowanie i wspieranie programow i przedsie_wzie_c

opracowywanych i realizowanych przez mtodziez

4. Wdrazanie programow profilaktycznych dla upijajqcej si$ mtodziezy

5. Dofinansowanie szkoleri, kursow w zakresie pracy profilaktycznej z dziecmi i

mtodziezy oraz rozwijanie umiejqtnosci prowadzenia zaj^c profilaktycznych

organizowanych dia nauczycieli, pedagogow i terapeuty uzaleznieri.

6. Wspotorganizowanie i wspotfinansowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i

mtodziezy.

7. Rozszerzenie zaj^c profilaktycznych o rozne formy pozalekcyjnych zaj^c

sportowych jako alternatywy sp^dzania czasu wolnego bez uzywek

skierowanych do poszczegolnych srodowisk mtodziezowych.

8. Podejmowanie dziatah edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow

napojow alkoholowych oraz dziatan kontrolnych i interwencyjnych ;

maj^cych na celu ograniczenie dost^pnosci napojow alkoholowych i

przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku zycia przy

wspotpracy Policji.

9. Prowadzenie kontroli punktow sprzedazy napojow alkoholowych.

10. Wspotpraca z organizacjami pozarza^dowymi i innymi placowkami

majqcymi na celu promocj^ zdrowego stylu zycia i propagowanie

trzezwych obyczajow.

Zadanie 4.

Wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych,

stuzqcych rozwiqzywaniu problemow alkoholowych.

1. Wspotpraca z profesjonalnymi instytucjami stuz^cymi rozwiqzywaniu

problemow alkoholowych

2. Dofinansowanie szkoleri dla terapeutow podejmujqcych dziatania na

rzecz rozwiqzywania problemow alkoholowych.

3. Wspotpraca z sqdem w sprawie kierowania na obowi^zkowe leczenie,

koordynacja dziatan z kuratorami s^dowymi oraz policjq.



Zadanie 5.

Podejmowanie interwencji w zwia.zku z naruszeniem przepisow
okreslonych w art. 13 i 15 ustawy oraz wyst^powanie przed sa.dem w

charakterze oskarzyciela publicznego.

1. Podejmowanie dziatari interwencyjnych w przypadku ztamania zakazu

sprzedazy alkoholu nieletnim lub nietrzezwy.

2. Wyst^powanie przed Sgdem w roli oskarzyciela publicznego.
3. Wydawanie opinii o zgodnosci lokalizacji punktow sprzedazy napojow

alkoholowych zgodnie z uchwaf^ Rady Gminy.
4. Kontrola punktow sprzedazy napojow alkoholowych co do zgodnosci

przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolenia

Rozdziat IV

Zasady finansowania Programu i wynagradzania cztonkow GKRPA
w Strzelcach Wielkich

Cztonkowie GKRPA Strzelcach Wielkich w roku 2015 b$d$ wynagradzani wg zasad z lat
poprzednich.

1) cztonkom GKRPA przystuguje wynagrodzenie za kazde posiedzenie
komisji oraz dodatkowo za odr^bnie wykonane czynnosci przeprowadzenia wywiadow
srodowiskowych a takze zwrot kosztow uzywania prywatnego samochodu osobowego wg
zasad obowia_zuj$cych pracownikow w przypadku faktycznego uzycia samochodu ,

2) wynagradzanie ptatne b^dzie po kazdym posiedzeniu Komisji
lub przeprowadzeniu wywiadu srodowiskowego na podstawie listy obecnosci

na posiedzeniu ,

3) Wysokosc wynagrodzenia okresla si^ naste_puj$co :
- Przewodnicz^cy Komisji- 90 zt/za posiedzenie

- Pozostali cztonkowie,wtym V-ce Przewodniczqcy i Sekretarz- 70zt netto /za posiedzenie
za przeprowadzenie wywiadu srodowiskowego - 40 zt netto.

Wyptata naste^puje na podstawie podpisu na liscie obecnosci.

PRZEWODNICZ4CY
Rady



Zatqcznik Nr 2 do Uchwaty NrXXX/234/14

Rady Gminy Strzelce Wielkie

zdnia 29.10.2014r,

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAtANIA NARKOMANII NA ROK 2015
GMINY STRZELCE WIELKIE

I. Postanowienia ogoJne.

Podstawa prawna dziatari zwiqzana z zapobieganiem narkomanii:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz.
124) Gminny program jest integralng cze^scig Gminnej Strategii Integracji i Polityki
Spotecznej, a kierunki dziatari sa. zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziatania
Narkomanii. Program opiera si§ na inspirowaniu i wspotdziataniu roznych podmiotow
aktywnych na obszarze uzaleznieri.

1. Czas realizacji programu - styczeri 2015 rok - grudzieri 2015 rok.

2. Odbiorcy programu-catosc spotecznosci Gminy Strzelce Wielkie

3. Cele programu:

1) Podniesienie poziomu wiedzy spoteczeristwa na temat problemow zwiqzanych z
uzywaniem srodkow psychoaktywnych i mozliwosci zapobiegania zjawisku.

2) Udzielenie rodzinom, w ktorych wystQpuja. problemy narkomanii pomocy psychospotecznej
i prawnej oraz prowadzenie dziatalnosci informacyjnej.

3) Organizowanie i prowadzenie na terenie placowek oswiatowych programow
profilaktycznych dla dzieci i mtodziezy z udziatem grup rodzicielskich, promowanie
zdrowego stylu zycia, prowadzenie programow edukacyjnych, konkursow, olimpiad.

4) Doskonalenie grup zawodowych zaangazowanych w problematyke_ narkomanii poprzez
organizacJQ szkoleri, wymian^ doswiadczeri, zwi^kszenie ilosci kompetentnych
realizatorow programow profilaktycznych.

5) Utatwianie osobom uzaleznionym i ich rodzinom korzystania z roznych form pomocy
spotecznej, wspleranie zatrudnienia socjalnego.

Wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeri i osob fizycznych zwi^zanej z

przeciwdziataniem narkomanii.

4. Partnerzy w realizacji programu:

- Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Strzelcach Wielkich,
- Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Strzelcach Wielkich,
- Gimnazjum i Szkoty Podstawowe zterenu Gminy Strzelce Wielkie
- Sqd Rejonowy w Wieluniu



- Parafia Rzymsko-Katolicka: Strzelce Wielkie, Wiewiec
- Powiatowa Poradnia Psychologlczno - Pedagogiczna w Paje_cznie
- Komenda Powiatowa Policji w Paj^cznie
- kluby sportowe: GLKS Strzelce Wielkie, LZS ,,RoInik" Sk^pa
- Stowarzyszenie ,,Mtodzi dla gminy"
-Zwiqzek Emerytow,lnwalid6w i Rencistow w Paje_cznie Koto Nr7 w Strzelcach Wielkich

II. Zadania w procesie profilaktyki i edukacji dotyczgcej problematyki narkomanii.

l.Organizowanie i prowadzenie na terenie placowek oswiatowych dziatari edukacyjnych i
prozdrowotnych.

Zadania - partnerzy - kwota zabezpieczona w budzecie- GOOzt
1} Prowadzenie programow profilaktycznych edukacyjnych dla dzieci i mtodziezy - szkoty ,

GOPS, Policja
2) Wprowadzanie programow alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci

i mtodziezy-szkoty podstawowe i Gimnazjum
3) Prowadzenie konkursow wiedzy o:

- uzaleznieniach,
- innych zagrozeniach wynikajqcych z zazywania srodkow psychoaktywnych.

4) Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programow
profilaktycznych-szkoty podstawowe zterenu gminy i Gimnazjum , GKRPA.

2. Podniesienie poziomu wiedzy spofeczeristwa na temat problemow zwiqzanych z
uzytkowaniem srodkow psychoaktywnych i mozliwosci zapobiegania temu zjawisku.

Zadania - partnerzy- kwota zabezpieczona w budzecie - 200 zt
1) Diagnoza rozpowszechniania i uzywania srodkow psychoaktywnych oraz planowanie

dziatan zapobiegawczych - Placowki Oswiatowe, GKRPA, GOPS, Podstawowa Opieka
Zdrowotna.

2) Prowadzenie kompanii edukacyjnych obejmujqcych problematyk^ narkomanii
adresowanych do okreslonych grup docelowych (mfodziez szkot gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych, rodzicow) - Placowki Oswiatowe, GKRPA, Policja, GOPS.

3. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy narkomanii pomocy
psychospotecznej i prawnej oraz prowadzenie dzialalnosci informacyjnej.

Zadania - partnerzy - kwota zabezpieczona w budzecie.-200 zt
1) Opracowac informator ,,Gdzie szukac pomocy" — GKRPA.
2) Zakup ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych - Placowki Oswiatowe, GOPS - 200 zt.
3) Dokonywanie przez pracownikow socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkni^tych

problemem narkomanii i udzielanie wsparcia tym rodzinom - GOPS.

4. Doskonalenie grup zawodowych zaangazowanych w problematyk^ narkomanii przez
organizacj^ szkolen, wymian^ doswiadczen, zwi^kszenie ilosci kompetentnych
realizatorow programow profilaktycznych.



Zadania - partnerzy - kwota zabezpieczona w budzecie 200zt

1) Szkolenia podnoszqce kompetencje osob realizuja_ce zadania obejmujsce problematyke_
narkomanii, w szczegolnosci dla: pracownikow szkot, pracownikow socjalnych,
wychowawcow swietlic srodowiskowych, kuratorow sa.dowych, straznikow miejskich,
funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy wie_zienia - GKRPA, GOPS, Sa.d Rejonowy w
Wieluniu, Policja,

2) Przeszkolenie szkot gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie metody wczesnej
interwencji wobec uczniow siQgajavcych po srodki psychoaktywne - Placowki Oswiatowe.

3) Wspoldziatanie z Kosciotem Katolickim i innymi organizacjami spotecznymi w zakresie
przeciwdziatania narkomanii - Parafia Rzymsko-Katolicka w Strzelcach Wielkich, Parafia
Rzymsko-Katolicka w Wiewcu.

III. Postanowienia koricowe.

Zakres zadari moze bye zweryfikowany ze wzgle_du na wysokosc srodkow finansowych
przeznaczonych na ich realizacje_.

1) Spodziewane efekty realizacji programu.

Prowadzenie roznych dziatari ma na celu:
- zwi^kszenie swiadomosci spotecznej,
- zapewnienie edukacji,
- budowanie wsparcia dla dziatah na rzecz zdrowia publicznego, maja^c na uwadze szkody
wywotane przez narkotyki.

2) Zrodta finansowania programu.

Zrodtem finansowania dziafan Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomani na
rok 2015s$ srodki wtasne gminy w wysokosci 1 200 zf okreslone w zatqczniku Nr 3 do
uchwaty Rady Gminy w Strzelcach Wielkich w sprawie uchwatenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych na rok 2015 i Programu
Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na 2015 rok.
Dziat 851 - Ochrona Zdrowia
Rozdziat 85153 - Zwalczanie Narkomanii

3) Sposob kontroli realizacji programu:

Gmina sporzqdza na podstawie opracowanej przez Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziatania Narkomanii ankiety, informacje z realizacji dziatah podejmowanych w
danym roku, wynikajqcych z Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w gminie i
przesyta ja_ do biura w terminie do 15 kwietnia 2015 roku.

4) Monitorowanie przebiegu programu, ocena wynikow:



Gtownym zadaniem jest zrobienie informacji, ktore dostarczq podstaw do
planowania dziatari profilaktycznych na lata naste_pne oraz przestanek do oceny ich
skutecznosci.

Wskazniki

Ad 1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placowek oswiatowych dziatari edukacyjnych
i prozdrowotnych.

- wydatki na profilaktyk^ narkomanii poniesione przez gmine,,
- liczba szkot, ktore otrzymaly wsparcie finansowe w rozwinie_ciu dziatari profilaktycznych,
- liczba przeprowadzonych konkursow,
- ilosc przeprowadzonych programow z zakresu organizacji wolnego czasu dzieci i mtodziezy.
Ad 2. Podniesienie poziomu wiedzy spoteczeristwa na temat problemow zwigzanych z

uzywaniem srodkow psychoaktywnych i mozliwosc zapobieganiu temu zjawisku.
- poziom wiedzy i postawy spotecznosci lokalnej wobec narkotykow i narkomanii na

podstawie wyniku badari ankietowych,
- liczba i naktad materiatow informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i
profilaktyki narkomanii.

Ad 3. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy narkomanii pomocy
psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie dziatalnosci informacyjnej.

- Hosci srodkow wydatkowych na zakup materiatow informacyjnych,
- ilosc srodowisk rozeznanych przez pracownikow specjalnych GOPS w ramach

przeprowadzonej diagnozy.
AD 4. Doskonalenie grup zawodowych zaangazowanych w problematyk^ narkomanii przez

organizacjQ szkoleri, wymian^ doswiadczeri, zwi^kszenie ilosci kompetentnych realizatorow
programow profilaktycznych.

- liczba i zakres tematyczny odbywanych szkoleri przez osoby realizujaxe zadania
profilaktyczne,

- zakres wspotpracy z Kosciotami i organizacjami spotecznymi.

PRZEWODNICZ4CY
Rad\j Gunny

Andrzej Zigba



Dochody-przeciwdziatanie alkoholizmowi

Dziat

851

Rozdziat

85154

Paragraf

0480

Tre£c

Ochrona zdrowia

Przeciwdziatanie alkoholizmowi

Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz
alkoholu(sprzedaz ze sklepow ,gastronomii,i z

Razem:

Wartosc

69 287,50

69 287,50

69 287,50

69 287,50

Zatqcznik Nr3 do uchwaty Mr XXX/234/14 z dnia 29.10.2014 r.

Wydatki - przeciwdziatanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dziat

851

Rozdziat

85153

85154

Paragraf

4210

3030

4170

4210

4260

4300

4410

Tresc

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Zakup materiafow i wyposazenia (zakupy
nagrod,prenumerata czsopismi inne wydatki)

Przeciwdziatanie alkoholizmowi

Rozne wydatki na rzecz osdb fizycznych
(posiedzenia GKRPA ,za sporzqdzanie opinii przez
biegtych sqdowych w dziedzinie uzaleznienia
alkoholowego }
Wynagrodzenie bezosobowe terapeuty uzaleznieri,
trenera mlodzikow , gnimatora sportu dzieci i
mtodziezv
Zakup materiatow i wyposazenia(zakupy do swietlic
,szkot, programow profilaktycznych)

Zakup energii i opatu do swietlic

Zakup ustug pozostatych programy profilaktyczne,
koszty transportu wyjazdow dzieci szkolnych na
wycieczki zwiqzane z profilaktyk^, na spektakle do
kina itp., prenumerata czasopism o tematyce

Delegacje

Razem:

Wartosc

69.287,50

1 200,00

1 200,00

68.087,50

8 880,00

27 927,00

10.000,00

5 000.00

15 580,50

700,00

69.287,50

PRZEWODNICZ4CY
Rad\j Gminy

Andrzej Zi&a.


