
UCHWAŁA NR III/24/19
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019 i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce 

Wielkie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018, poz.994  z póżn.zm.) oraz art. 41 ust. 1,2 i 5, jak również art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) 
i  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Strzelce Wielkie na rok 2019”,który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019”, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się „Roczny plan finansowy wydatków na 2019 rok na realizacje programów określonych 
w § 1 i § 2” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku i podlega 
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Strzelcach 
Wielkich

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kowalski
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY STRZELCE WIELKIE

NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/19

Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 30 stycznia 2019 r.
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WPROWADZENIE

Ustawodawca zdecydował, że w zakresie polityki wobec alkoholu, kluczową rolę powierzył

samorządom gminnym. Aktem prawnym, który reguluje zadania gminy w tym zakresie jest ustawa

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dokument ten stanowi, iż prowadzenie działań z zakresu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od

alkoholu należy do zadań własnych gminy (art.41 ust. 1) czyli takich, które samorząd realizuje

względnie samodzielnie.

Uchwalony przez Radę Gminy Strzelce Wielkie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019 określa również zasady
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Strzelcach Wielkich. W skład której wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

DIAGNOZA ZAGROŻEŃ DOTYCZĄCA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

I KIERUNKI DZIAŁANIA

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 roku (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2137 z późn. zm.) stanowi, że działalność związana
z profilaktyką uzależnień prowadzona jest w oparciu o programy profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez Radę Gminy Strzelce Wielkie. Program
na rok 2019 jest kontynuacją zadań dotychczasowych, przyjętych przez Radę Gminy Strzelce
Wielkie w programach z lat ubiegłych, poszerzony o zdobyte doświadczenia podczas realizacji
zadań.
Celem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Strzelce
Wielkie na rok 2019 jest inicjowanie i prowadzenie działań, które przyczynią się do zapobiegania
i powstawania nowych problemów uzależnień, zmniejszenia rozmiarów tych, które aktualnie
występują i zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z tym problemem. Działania
profilaktyczne ujęte w programie oddziaływają na podstawowe środowiska lokalne, t.j.: szkołę,
rodzinę, społeczność lokalną, globalne środowisko społeczno-kulturalne. Urząd Gminy, szkoły
podstawowe z terenu gminy, parafie katolickie, GOPS i GBP, organizacje społeczne i zawodowe –
są niezbędnymi partnerami w tworzeniu strategii budowy zabezpieczeń społeczeństwa lokalnego
przed skutkami niepożądanych zjawisk. Profilaktyka eliminuje czynniki ryzyka zarówno
w poszczególnej osobie, jak i w jej otoczeniu społecznym oraz wzmacnia czynniki chroniące,
zapewniające prawidłowy i bezpieczny rozwój.

Problemy alkoholowe w naszej gminie dotykają liczną grupę naszej społeczności. Alkoholizm
jednego z członków rodziny powoduje zaburzenia emocjonalne, demoralizację i zaburzenia
w funkcjonowaniu całej rodziny a w sposób szczególny dzieci. Te ostatnie stanowią grupę
współuzależnionych (DDA – dorosłe dzieci alkoholika), które bez odpowiedniej terapii rzadko
wychodzą z problemu i stają się kolejnym pokoleniem potencjalnych alkoholików.
Wszelkie działania profilaktyczne powinny być skierowane właśnie do tej najmłodszej
i najbardziej narażonej na wpływ pijącego członka rodziny grupy. W tym celu Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Wielkich podejmuje działania
zmierzające do prowadzenia w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
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W celu osłabienia istniejących zjawisk, w szkole powinny być realizowane programy
profilaktyczne dostarczające młodzieży wiedzy o szkodach wynikających z picia alkoholu
i zażywania narkotyków, rozwijające umiejętności pomocne w powstrzymywaniu się od zażywania
substancji psychoaktywnych. Celem takich programów jest obalenie mitów, dostarczenie
informacji i rzetelnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych. Wiedza ta ma posłużyć
młodzieży w zmianie stereotypów myślenia o narkotykach i radzenia sobie w sytuacjach presji
rówieśniczej. Jednym z ważniejszych elementów potrzebnych w trudnych sytuacjach jest zdobycie
wiedzy i nabycie umiejętności zachowań asertywnych. Młodzież należy nauczyć konstruktywnych
form radzenia sobie z napięciem, stresem, nie lubianymi emocjami. Dla rozładowania napięcia,
w efekcie którego dochodzi do przypadków agresji i przemocy wśród grup rówieśniczych warto
również wprowadzać programy przeciwdziałające agresji i przemocy w celu podniesienia
świadomości uczniów, prezentowania postaw wobec zachowań agresywnych i wspierania rozwoju
emocjonalnego, moralnego i umiejętności społecznych uczniów sprzyjających zachowaniom
prospołecznym. Warto również wskazać możliwości twórczych form spędzania wolnego czasu,
w tym także poprzez różnorodne formy pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i sportowych.
Najskuteczniejszym sposobem na realizację tych celów było stworzenie grupy wsparcia AA
„Podniesienie” i zatrudnienie wyspecjalizowanego terapeuty. Trzeba jednak dodać, że same
działania ukierunkowane na młodzież nie są wystarczające, trzeba angażować w nie również
rodziców. Dom rodzinny to podstawowe środowisko, w którym powinny być prowadzone działania
zapobiegające zagrożeniom dla młodzieży związane z alkoholem i narkotykami.
W związku z tym, rodzicom należy przekazać rzetelne informacje dotyczące nadużywania
substancji psychoaktywnych, umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych.
Ten kierunek winien być podstawą pracy Komisji i innych grup zawodowych, mogących wpływać
na rozwój wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Ważne jest więc ciągłe szkolenie członków
Komisji i osób współpracujących z Komisją. Należy objąć nimi również przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, a będących pierwszym ogniwem dostępu do
alkoholu. Szkolenia miałyby na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Komisja powinna dążyć
do opracowania form pomocy dla ofiar przemocy domowej związanej wynikiem picia alkoholu.
Aby program był rzetelnie i skutecznie realizowany oraz aby przynosił spodziewane efekty, należy
wspierać instytucje realizujące zadania wynikające z programu, poprzez dofinansowywanie ich
działalności zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na komisji spoczywa
również obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

PRZEWIDYWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PROGRAMU

Stałe i konsekwentne realizowanie zadań przyjmowanego corocznie Programu może przynieść
wymierne korzyści w sferach ekonomicznej i zdrowotnej naszego społeczeństwa, a przede
wszystkim znaczącą poprawę życia, t.j.:
1) zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną;

2) wzrost efektywności pracy pracowników;

3) zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i jej świadczenia;

4) poprawę sytuacji materialnej rodzin z problemem alkoholowym;

5) zmniejszenie kosztów leczenia urazów powstałych w wyniku wypadków spowodowanych

przez nietrzeźwych kierowców, pracowników, domowników, jak również kosztów leczenia

chorób będących skutkiem nadużywania alkoholu;
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6) poprawę stabilności i bezpieczeństwa rodziny;

7) zmniejszenie wydatków wymiaru sprawiedliwości;

8) podwyższenie sprawności psychofizycznej.

CEL PROGRAMU

1. Inicjowanie działań skierowanych do wszystkich środowisk w gminie służących profilaktyce,

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

2. Kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia, w zakresie przestrzegania zasad obrotu

napojami alkoholowymi określonymi w ustawie oraz przepisach gminnych;

3. Inicjowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych i aspektów związanych z zachowaniami agresywnymi skierowanych do dzieci

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, wyposażanie świetlic

wiejskich w urządzenia pomagające w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży;

4. Wdrażanie do realizacji profilaktycznych programów informacyjnych i edukacyjnych

wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości, w szczególności

wobec dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka;

5. Informowanie o ośrodkach prowadzących terapię dla osób uzależnionych od alkoholu

i środków psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin, schroniskach z programami pomocy

psychologicznej, punktach konsultacyjnych dla ofiar przemocy domowej;

6. Stwarzanie warunków dla działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami

alkoholowymi oraz realizacji programów profilaktycznych (organizowanie wyjazdów osób

uzależnionych na dni trzeźwościowe, Wigilie, imprezy bezalkoholowe, wyjazdy na rocznice

grup AA itp.);

7. Podejmowanie czynności umożliwiających leczenie, i powrót do normalnego życia osób

uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych (pomoc w uzyskaniu skierowania,

skontaktowanie osoby uzależnionej się z osobą niosącą jej pomoc jak trzeźwy alkoholik,

terapeuta uzależnień);

8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych

oraz działań kontrolno-interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów

alkoholowych poprzez przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom

poniżej 18 roku życia;

9. Zapobieganie uzależnieniom oraz propagowanie bezpiecznych zachowań poprzez promocję

muzycznie uzdolnionych dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Młodzieżowa Orkiestra Dęta

w Strzelcach Wielkich, Grupy mażoretek "Viva", zespołu śpiewaczego „Jankowskie Wolanki”,

zespołu tanecznego „Lajkonik”.

ZAMIERZONE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Najważniejszymi do osiągnięcia efektami działań GKRPA są:
- zwiększenie wśród mieszkańców gminy Strzelce Wielkie świadomości i wiedzy na temat

problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie;

- podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli na temat różnych aspektów związanych
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z zachowaniami agresywnymi i poprzez to osiągnięcie celów na rzecz ograniczenia spożycia

alkoholu, zmniejszenia nowych przypadków uzależnienia, udziału osób nietrzeźwych wśród

przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego, a szczególnie z udziałem dzieci

i młodzieży;

- ograniczenie zachowań agresywnych w grupach rówieśniczych i na terenie szkół.

Ważnymi efektami będą również:
- zmiana osobistych motywacji sprzedawców napojów alkoholowych oraz nabycie umiejętności

wykorzystania w praktyce zachowań asertywnych;

- zmiana dotychczasowych postaw społecznych na rzecz postaw wspierających profilaktykę

uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, uświadomienie rodzicom ich roli

w życiu młodego człowieka i wpływu na ukształtowanie jego osobowości.

WSPÓŁPRACA W REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja zadań Programu wymaga współpracy ze szkołami, placówkami i organizacjami, które
w zakresie swojej podstawowej działalności mają na celu realizację zadań związanych
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii w środowisku
lokalnych, w tym udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.

W tym celu Urząd Gminy współpracuje z:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Wielkich;

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich;

3) Komendą Powiatową Policji w Pajęcznie;

4) szkołami podstawowymi terenu gminy;

5) III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wieluniu;

6) biegłym psychiatrą i psychologiem (Bartłomiejem Jędrzejczykiem i Mirosławą Frąc

z Przychodni Uzależnień w Radomsku);

7) Parafiami Katolickimi z terenu gminy i ościennymi, do których należą wsie z gminy Strzelce

Wielkie;

8) grupą AA „Podniesienie” i grupami wsparcia z całego regionu;

9) organizacjami pozarządowymi (zespołami sportowymi, OSP i Polskim Związkiem Emerytów

Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Strzelcach Wielkich).

FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja zadania na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu następuje poprzez:
1) prowadzenie i finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej oraz świetlic wiejskich

działających na terenie gminy;

2) finansowanie szkoleń, treningów psychologicznych i zajęć terapeuty pracującego

w świetlicy terapeutycznej z uwzględnieniem potrzeb Gminy i GKRPA;

3) finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych;

Id: 45072D11-F5F4-4ECB-8C93-DB7B74E36EB9. Podpisany Strona 5



4) finansowanie kosztów zatrudnienia terapeuty;

5) wyposażenie świetlic wiejskich;

6) wspieranie wszelkich działań na rzecz organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (Animator

sportu w gminie, organizacja zajęć gry w piłkę nożną) edukacyjnych, rekreacyjnych.

UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY
ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ

1) dofinansowanie do zadań w zakresie organizowania dodatkowej opieki, pomocy

psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy

alkoholowe i przemoc w rodzinie;

2) utworzenie punktu konsultacyjnego i realizacja wniosków o doposażenie w pomoce

i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w ramach posiadanych środków;

3) finansowanie szkoleń dla osób tworzących grupy wsparcia z zakresu wdrażania nowych

procedur interwencji wobec przemocy domowej np. Niebieskiej Karty, w tym również dla

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach

Wielkich w ramach posiadanych środków;

4) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

odwykowego;

5) wspieranie rozwoju grup samopomocowych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;

6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcyjnych w celu

wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia.

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI

INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY POPRZEZ:

1) wspieranie organizacji masowych imprez kulturalnych odbywających się bez udziału alkoholu

i w szczególny sposób eksponujących ten fakt – np. poprzez treść programu

i gości (artystów, muzyków, sportowców) otwarcie wspierających przedsięwzięcia

bezalkoholowe swoim autorytetem w tym: współfinansowanie – w miarę posiadanych środków

– działań o charakterze profilaktycznym w trakcie imprez gminnych (np. stoisk z literaturą

z zakresu profilaktyki, konkursy);

2) organizacja imprez okazjonalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej („Przywitanie wiosny”,

„Dzień Babci i Dziadka”, „Walentynki”, „Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”,

„Dzień Chłopaka”, „Mikołajki”) z konkursami i zabawami oraz występami artystów,

przekazujących informacje nt. zdrowego stylu życia;

3) organizacja wyjazdów na spektakle teatralno – rozrywkowe o treściach związanych

z profilaktyką dla dzieci i młodzieży, jak również organizowanie spektakli profilaktycznych

w szkołach podstawowych na terenie gminy Strzelce Wielkie;

4) realizacja działań wczesnej profilaktyki w szkołach i środowisku – zagospodarowanie wolnego

czasu poprzez organizowanie konkursów z nagrodami o tematyce związanej
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z uzależnieniami profilaktyką uzależnień;

5) zorganizowanie szkolenia dla personelu prowadzącego sprzedaż i podawanie napojów

alkoholowych w placówkach działających na terenie naszej Gminy;

6) prowadzenie przez pedagogów szkolnych prelekcji profilaktycznych i wykładów

psychoedukacyjnych w szkołach podstawowych z klasami gimnazjalnymi oraz zajęć

warsztatowych dla uczniów, nauczycieli, rodziców, w tym w zakresie przeciwdziałania

zachowaniom agresywnym uczniów powstałych w wyniku spożywania alkoholu;

7) podejmowanie akcji informacyjnych skierowanych do rodziców, informujących o instytucjach

udzielających wsparcia w trudnościach wychowawczych (ulotki materiały informacyjne, udział

w kampaniach profilaktycznych).

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW USTAWY

1) prowadzenie kontroli placówek sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie

gminy, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15

ustawy, przy zastosowaniu następujących zasad:

a) przeprowadzanie kontroli na miejscu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych;

b) kontroli dokonuje zespół złożony z co najmniej trzech członków Komisji, w tym członka

funkcjonariusza Policji na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Strzelce Wielkie;

c) ustalenia z kontroli przekazywane są właścicielowi placówki w formie protokołu

z kontroli.

2) występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku stwierdzenia

naruszeń określonych w pkt.1.

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ

I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

1) zapobieganie uzależnieniom oraz propagowanie bezpiecznych zachowań poprzez udział

w programach estradowych – promocja muzycznie uzdolnionych dzieci;

2) dofinansowywanie zespołu śpiewaczego „Jankowskie Wolanki”, MOD w Strzelcach Wielkich,

grupy tanecznej Mażoretki „Viva";

3) dofinansowywanie Koła ZHP, Koła Wędkarskiego i Sekcji Gołębi Pocztowych.

WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ
ORGANIZOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ, T.J.:

1) prowadzenie analizy warunków lokalnych, osobowych i finansowych warunkujących

utworzenie gminnego centrum integracji społecznej lub skierowanie działań na rzecz

współfinansowania takiego centrum utworzonego na terenie regionu;
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2) badanie możliwości zawarcia porozumienia międzygminnego dla utworzenia centrum integracji

społecznej.

PROWADZENIE MONITORINGU I EWALUACJI PROGRAMU, OCENA
WYNIKÓW

Głównym zadaniem jest analiza informacji, która dostarczy podstaw do planowania działań
profilaktycznych na następne lata oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.

WSKAŹNIKI

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych

i prozdrowotnych:

- wydatki na profilaktykę alkoholową poniesione przez gminę,

- liczba szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w rozwinięciu działań profilaktycznych,

- liczba przeprowadzonych konkursów,

- ilość przeprowadzonych programów z zakresu organizacji wolnego czasu dzieci

i młodzieży.

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwość zapobieganiu temu zjawisku.

- poziom wiedzy i postawy społeczności lokalnej wobec alkoholu na podstawie wyniku

badań ankietowych,

- liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia

i profilaktyki alkoholowej.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej

i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

- ilości środków wydatkowych na zakup materiałów informacyjnych,

- ilość środowisk rozeznanych przez pracowników socjalnych GOPS w ramach

przeprowadzonej diagnozy.

4. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę alkoholową przez:

- organizację szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów

programów profilaktycznych,

- liczba i zakres tematyczny odbywanych szkoleń przez osoby realizujące zadania

profilaktyczne,

- zakres współpracy z Kościołami i organizacjami społecznymi.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI

Członkowie GKRPA Strzelcach Wielkich w roku 2019 będą wynagradzani wg zasad z lat
poprzednich, tj.:
1) członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie komisji oraz dodatkowo za

odrębnie wykonane czynności przeprowadzenia wywiadów środowiskowych a także zwrot

kosztów używania prywatnego samochodu osobowego wg zasad obowiązujących pracowników

w przypadku faktycznego użycia samochodu,

2) wynagradzanie płatne będzie po każdym posiedzeniu Komisji lub przeprowadzeniu wywiadu
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środowiskowego na podstawie listy obecności na posiedzeniu,

3) wysokość wynagrodzenia wynosi:

- Przewodniczący Komisji - 90 zł netto / posiedzenie

- Pozostali członkowie, tym V-ce Przewodniczący i Sekretarz - 70zł netto / posiedzenie

- za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - 40 zł netto.

Wypłata następuje na podstawie podpisu na liście obecności

USTALENIA KOŃCOWE

1. Źródłem finansowania zadań GKRPA na 2019 rok są środki pochodzące z opłat za korzystanie

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 są

gromadzone w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu.
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WPROWADZENIE

Narkomania podobnie jak alkoholizm, hazard, gry komputerowe jest problemem

społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Rozpowszechnienie używania środków

psychoaktywnych często występuje z innymi problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo,

bezrobocie, przestępczość, bezdomność. Używanie narkotyków wiąże się z ryzykiem dla zdrowia

publicznego (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne).

Cele operacyjne dot. przeciwdziałaniu narkomanii zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na

lata 2016-2020 są spójne z celami i zadaniami zawartymi w Programie Przeciwdziałania

Narkomanii dla Gminy Strzelce Wielkie na rok 2019, którego uchwalenia nakłada na samorządy

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz.1030

z późn.zm.).

Do zadań własnych gminy w dziedzinie narkomanii należą:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy

narkomanii;

3) prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności skierowane do dzieci

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań

na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych i uczęszczających do

świetlic środowiskowych;

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących

rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem

społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy

socjalnej i kontraktu socjalnego.

Co cztery lata od 1995 roku wykonywane są badania ESPAD. Ostatnio zostały wykonane w maju

i czerwcu 2015 roku w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on

Alcohol and Drugs” (ESPAD). Zrealizowano audytoryjne badanie ankietowe na losowej próbie

reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych, oraz drugich klas szkół

ponadgimnazjalnych naszego kraju.

Celem badań jest monitorowanie natężenia problemu używania przez młodzież substancji

psychoaktywnych, a także ocena czynników wpływających na rozpowszechnienie ulokowanych

zarówno po stronie popytu na substancje, jak i ich podaży. W 2015 roku badanie zostało

zrealizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencje

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przy współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
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Ilość osób ankietowanych to 3526 uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz 2770 uczniów drugich

klas szkół ponadgimnazjalnych.

Ważnym zjawiskiem występującym obecnie są dopalacze. Dopalacze to narkotyki wyjątkowo

niebezpieczne dla zdrowia. Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie psychoaktywne,

czyli mogą wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii,

halucynacje. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej definicji. Jedni uważają je za rodzaj narkotyków,

które tym tylko różnią się od tych „prawdziwych” narkotyków, że do niedawna były sprzedawane

legalnie. Inni określają je jako substancje psychoaktywne, a jeszcze inni (sprzedawcy) mówią na

nie „produkty kolekcjonerskie”.

DIAGNOZA ZAGROŻEŃ

Z badań ESPAD (Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków

przez Młodzież), wynika, że uczniowie w wieku 15 i 16 lat są najczęstsza grupą sięgającą po

narkotyki. Dane dotyczą młodzieży, która próbowała narkotyków w ciągu roku poprzedzającego

badanie lub kiedykolwiek w życiu. Badania ESPAD przeprowadzano również w województwie

łódzkim.

Wynika z nich, że na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia i eksperymentowania

znajdują się marihuana i haszysz, alkohol razem z marihuaną oraz leki uspokajające i nasenne

przyjmowane bez zlecenia lekarza. Co piąty piętnastolatek i co czwarty siedemnastolatek co

najmniej raz w życiu palił marihuanę lub haszysz. Ponad 13% 15-latków i około 18% 18-latków

łączy picie alkoholu z paleniem marihuany dlatego mamy tu do czynienia z kształtowaniem się

wśród części nastolatków nowego wzoru rekreacyjnej konsumpcji alkoholu i przetworów z konopi.

Przytoczone wyniki wskazują na utrwalenie się zjawiska palenia marihuany, która staje się obok

alkoholu i papierosów trzecim pod względem popularności środkiem psychoaktywnym,

traktowanym przez młodzież nie jako narkotyk ale „naturalne zioło”.

Nowym bo dotychczas nie ujawnionym w badaniach zjawiskiem jest łączenie marihuany lub

tabletek z alkoholem. Groźnym, narastającym zjawiskiem jest palenie heroiny, środka o bardzo

dużym potencjale uzależniającym.

Badani dość dobrze orientują się gdzie można kupić narkotyki. Najczęściej wymieniano dyskotekę,

ale tuż zaraz, szkołę, ulicę, park. Wyniki odnoszące się do postrzegania ryzyka szkód w efekcie

używania substancji psychoaktywnych prowadzą do wniosku, że młodzież jest dość dobrze

zorientowana w skali zagrożeń. Nie ulega też ona stereotypom obecnym wśród starszego

pokolenia, według których pojedyncze eksperymenty z narkotykami budzą znacznie większe

zagrożenie niż częste używanie w dużych ilościach substancji legalnych, takich jak alkohol czy

tytoń.
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GŁÓWNY CEL PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania

narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na

rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu

informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności

wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:

- promocji zdrowego stylu życia;

- wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach

zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych;

- podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

Kolejnym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 jest

przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na terenie

Gminy Strzelce Wielkie. Będzie on realizowany w obszarze działania obejmującego głównie

profilaktykę. Profilaktyka ma na celu:

- zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem

narkotyków i dopalaczy (prowadzenie działalności informacyjnej poprzez publikacje;

- ogłaszanie danych na temat epidemiologii i działania placówek prowadzących działalność

profilaktyczną;

- organizowanie spotkań edukacyjnych na temat problematyki narkomanii;

- wzrost zaangażowania ludności w działania profilaktyczne;

- udostępnianie oferty terapeutycznej;

- współpraca z organizacjami pozarządowym;

- współpraca z instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków

psychoaktywnych:

- uwzględnienie problematyki narkomanii w gminnej strategii rozwiązywania problemów

społecznych w szczególności w części dotyczącej diagnozy rozpowszechniania i używania

narkotyków oraz planowania działań zapobiegawczych,

- wspieranie szkół podstawowych z terenu gminy w rozwijaniu działań profilaktycznych,

- prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów alternatywnych jako

element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem

środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku:

- prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii

adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych (młodzieży szkół

podstawowych),

3. Wspieranie organizowania i prowadzenia na terenie szkół programów profilaktycznych dla

dzieci i młodzieży:

- organizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców, promowanie
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zdrowego stylu życia,

- wprowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów

promujących zdrowy styl życia bez nałogów,

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, nauki gry na instrumentach w ramach

programów profilaktycznych w szkołach.

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od narkotyków pomocy

psychologicznej i prawnej, prowadzenie działalności informacyjnej pomoc dla rodziców dzieci

zażywających narkotyki, poprzez:

- informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,

- wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach,

- uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii.

5. Udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie osób uzależnionych,

poprzez:

- zaangażowanie się pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Strzelcach Wielkich w opracowanie diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych

problemem narkomanii,

- prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków, prowadzenie

specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego),

- szkolenie realizatorów programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich;

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelcach Wielkich;

3) Terapeuta Uzależnień;

4) Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich;

5) Szkoła Podstawowa w Wiewcu;

6) Szkoła Podstawowa w Zamościu;

7) Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Wielkich;

8) Powiatowa Komenda Policji w Pajęcznie;

9) Grupa AA ”Podniesienie” w Strzelcach Wielkich.
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WSKAŹNIKI DO PROWADZENIE MONITORINGU i EWALUACJI
PROGRAMU

Głównym zadaniem jest zrobienie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań

profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności

1) Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych

i prozdrowotnych.

- wydatki na profilaktykę narkomanii poniesione przez gminę,

- liczba szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w rozwinięciu działań profilaktycznych,

- liczba przeprowadzonych konkursów,

- ilość przeprowadzonych programów z zakresu organizacji wolnego czasu dzieci

i młodzieży.

2) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych zużywaniem

środków psychoaktywnych i możliwość zapobieganiu temu zjawisku

- poziom wiedzy i postawy społeczności lokalnej wobec narkotyków i narkomanii na

podstawie wyniku badań ankietowych,

- liczba i nakład materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia

i profilaktyki narkomanii.

3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej

i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej

- ilości środków wydatkowych na zakup materiałów informacyjnych,

- ilość środowisk rozeznanych przez pracowników specjalnych GOPS w ramach

przeprowadzonej diagnozy.

4) Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii przez

organizację szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych

realizatorów programów profilaktycznych.

- liczba i zakres tematyczny odbywanych szkoleń przez osoby realizujące zadania

profilaktyczne,

- zakres współpracy z Kościołami i organizacjami społecznymi.
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ROCZNY PLAN FINANSOWYWYDATKÓW NA 2019 ROK
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW OKREŚLONYCHW § 1 I § 2 UCHWAŁY

Dochody - przeciwdziałanie alkoholizmowi zwalczanie narkomanii

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

851     Ochrona zdrowia 70.140,00

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.140,00

    0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

(sprzedaż ze sklepów, gastronomii
i z zezwoleń jednorazowych )

70.140,00

Razem: 70.140,00

Wydatki - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

851     Ochrona zdrowia 70.140.,00

  85153   Zwalczanie narkomanii 1500,00

    4210
Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy nagród,

prenumerata czasopism i inne wydatki)
800,00

4300 Zakup usług 700,00

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68.640,00

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 183,00

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.640,00

    4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy do
świetlic, szkół, zakupy dla organizacji pracujących
na rzecz profilaktyki, zakup materiałów do udziału

w kampanii ogólnopolskiej)

9.497,00

    4260 Zakup energii 3.000,00

    4300

Zakup usług pozostałych (opłacenie terapeuty
uzależnień, zakup programów profilaktycznych,
koszty transportu: wyjazdów dzieci szkolnych na
wycieczki związane z profilaktyką, na spektakle do

kina itp.;

28.120,00

    4410 Podróże służbowe 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/19

Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 30 stycznia 2019 r.
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