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                            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów            
                                                          Alkoholowych na rok 2006

                                                       Wstęp – ustalenia ogólne

        Szkody zdrowotne , społeczne i ekonomiczne są przedmiotem szczególnej troski w naszej gminie. Z 
doświadczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy          z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Komisariatem Policji oraz dyrektorami szkół na terenie Gminy  wynika, że 
problem nadużywania napojów alkoholowych , przemocy w rodzinie ,  agresji istnieje i wszelkie działania 
zmierzające do zmniejszenia skali tych zjawisk oraz zapobiegania im są jak najbardziej zasadne. W oparciu 
o  przeprowadzone  ankiety  wśród  młodzieży  można  stwierdzić  ,  że  zdecydowana  większość  młodzieży 
przechodzi pierwszy kontakt z alkoholem przed 16- tym rokiem życia. Najpopularniejszym  alkoholem wśród 
młodych ludzi jest piwo.
Co drugi gimnazjalista nie wyobraża sobie życia bez alkoholu – dane pochodzą z sondy przeprowadzonej 
wśród 60 uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pawłowicach.
Dla wielu z nich jest on sposobem na samotność , nudę , brak zainteresowania ze strony rodziców .
Uprawianie sportu daje odpowiedź na zagospodarowanie czasu , przyczyniając się do ogólnego rozwoju , 
kształtując wymagane cechy społeczne , uczy szanować pewne zasady , wartości życia.
Dodaje również pewności siebie , kształtuje poczucie zdrowej rywalizacji .
Rada Gminy Pawłowice uznając zagrożenie , jakim jest nadużywanie napojów alkoholowych dla normalnego 
funkcjonowania społeczności lokalnej , zdrowia mieszkańców oraz dobrobytu rodzin , postanawia  położyć 
duży nacisk na organizowanie różnych form zajęć popołudniowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży , co 
pozwoli na przekazywanie prawidłowych wzorców spędzania czasu, krzewienie trzeźwości i abstynencji. 

Rada Gminy określa cele, do których zalicza :

 1.  Wspomaganie  aktywnego  stylu  życia,  przez  organizację  czasu  wolnego  zwłaszcza  wśród  dzieci 
      i młodzieży  zgodnie z hasłem „ Ruch rzeźbi umysł”;
 2. Edukacja społeczeństwa w zakresie tematyki uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży ;
 3. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu oraz ich rodzinom ;
 4.Kontrolę  rynku  w  zakresie  przestrzegania  zakazu  sprzedaży  alkoholu  nieletnim  i  jego 
    reklamy:
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , 
     oraz  przyjmuje   metody do  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki ,   poprzez :
 
I. Zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:

1. Dalsze finansowanie zajęć terapeutycznych dla  członków rodzin  osób uzależnionych  -    5.000 zł
   ( dla kobiet oraz dzieci i młodzieży) ;
2. Kierowanie wniosków  względem osób nadużywających alkohol do placówek leczenia
   odwykowego oraz do Sądu Rejonowego  celem ich zobowiązania do  podjęcia leczenia 

    (  opłaty sądowe,  opinie biegłych w zakresie problematyki uzależnień ) ;                       -     3.000 zł
3. Dalsze wzywanie i  nakłanianie do podjęcia samodzielnego – dobrowolnego leczenia
    osoby zgłaszające się i zgłaszane przez organizacje i instytucje do tego zobowiązane;
4. Kontynuacja finansowania  usług dodatkowych w formie zajęć profilaktycznych
    i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
    wobec  pacjentów Izby  Wytrzeźwień  ;                                                                          -     4.200 zł   
5.Dalsze dofinansowywanie dojazdów poprzez zakup biletów  MZK dla osób
   dojeżdżających na terapię do placówek lecznictwa odwykowego;                                   -    2.400 zł
                                                                                                                          
                                                                                                                                      =          14.600     zł  

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



1. Pomoc w organizowaniu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież         -  23.400 zł
    w świetlicach środowiskowych z elementami  socjoterapii ; 
2. Dotacja dla podmiotów niepublicznych zaliczonych do sektora finansów
    publicznych na przeprowadzenie konkursu na zorganizowanie kolonii letnich 
    z programem profilaktycznym, dla dzieci z rodzin  zagrożonych skutkami 
    alkoholizmu  ;                                                                                                       -    26.000 zł
3. Dofinansowanie innych wyjazdów z programem profilaktycznym dla dzieci
   z rodzin osób uzależnionych od alkoholu ( wycieczki, zielone szkoły ) ;               -   10.000 zł

4. Zorganizowanie szkoleń zwiększających kompetencje w zakresie :

- pomocy ofiarom przemocy  domowej  i problematyki uzależnień ;

- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych .                                          -     3.500 zł 
                                                                                                                    

           =       62.900  zł

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej  w zakresie uzależnienia od 
alkoholu :   

1. Prenumerata czasopism (Remedium, Świat Problemów )na rok 2006 dla potrzeb Komisji ;
                                                                                                                               -        1.500 zł
2. Zakup broszur, ulotek o tematyce profilaktycznej ;                                            -        1.500 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych dla szkół ;                                            -        3.000 zł
4. Wspieranie działań podejmowanych przez społeczności lokalne :
    - dofinansowanie bezalkoholowych imprez sportowych i rozrywkowych              -      7.500 zł             
    -  modernizacja obiektów sportowych na cele  organizowania imprez masowych- 110.000 zł
       ( boisko w sołectwie Krzyżowice )
    -  organizacja „Dni Zdrowia”  w gminie w zakresie profilaktyki                                     2.000 zł
                                                                                                                                  = 125.500 zł

IV.  Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych :

Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu i  poza miejscem sprzedaży.  Kontrola odbywać się będzie według ustalonego planu 
kontroli  oraz  na  zgłoszenia  interwencyjne.  Czynności  kontrolnych  dokonają  członkowie Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z funkcjonariuszami miejscowej Policji.
Zakres kontroli :

- zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem ,

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- przestrzeganie  zasad i  warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w Uchwałach Rady 
Gminy. 

V.    Zadania  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   oraz  zasady  jej 
wynagradzania :

1. Współpraca z pracownikiem Urzędu Gminy przy tworzeniu i realizacji Gminnego Programu.
2. Zapraszanie osób nadużywających  alkohol i motywowanie ich do leczenia .
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień 
    uzależnienia od alkoholu.
4. Kierowanie wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawach o zastosowanie nadzoru  
    leczenia.
5. Uczestniczenie w sprawach sądowych z wniosku Gminnej Komisji .
6.  Współpraca  z  kuratorami  sądowymi  wykonującymi  nadzór  nad  osobami  uzależnionymi  i  rodzinami 
    z  problemem alkoholowym . 
7. Kierowanie wniosków do Policji i prokuratury w sytuacjach fizycznego, moralnego i psychicznego 
    znęcania się nad rodziną .
8. Prowadzenie kontroli  przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
    alkoholowych z warunkami określonymi w zezwoleniu.
9. Opiniowanie wniosków o wydawanie i cofanie zezwoleń.



10.Zasady wynagradzania :
 Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie  w wysokości  :

    - dla przewodniczącego Komisji       150 %      diety radnego                                 
    - dla pozostałych członków Komisji  100 %      diety radnego         
                                                                                                                                    -   12.000  zł  
    

VI. Warunki realizacji Programu  : 

1.Nadzór nad realizacją programu sprawuje Wójt Gminy .
2.Finansowanie programu jest ze środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
   alkoholowych    - zgodnie   z preliminarzem wydatków na rok 2006    -   215.000  zł
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