UCHWAŁA NR 348/XXXVI/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze
zm.) i art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z
2017 r. poz. 783 ze zm.) u c h w a l a się, co następuje:
§1.
Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Wpisz tutaj]

Uzasadnienie
do uchwały nr 348/XXXVI/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
Aktualizacja Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ślesin jest podyktowana dostosowaniem aktu do obowiązujących
od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji
o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
Przytoczone przepisy:
1/ kwalifikują zadania, z zakresu wychowania w trzeźwości /…/ oraz zadania z zakresu
przeciwdziałania narkomanii jako zadania z zakresu zdrowia publicznego, o których mowa
w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym,
2/ wprowadzają obowiązek:
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kształtowania polityki
społecznej, w tym prowadzenia zadań związanych z profilaktyką rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
zdefiniowanych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi/…/ w katalogu zadań
własnych gminy,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym zwiększania dostępności
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym prowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów i działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych jako
zadań realizowanych zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia,
3/ wprowadzają zasadę:
- koordynacji przez Ministra Zdrowia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
- składania przez organ gminy wojewodzie do 31 marca następnego roku
informacji
o zrealizowanych i podjętych
publicznego.

rocznej

w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia
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Załącznik
do Uchwały Nr 348/XXXVI/17 Rady
Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

[Wpisz tutaj]

I. WSTĘP
1.
Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowych
i Narkomanii na rok 2018 stanowi kontynuację i uzupełnienie wcześniej prowadzonych
w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Uzupełniono go o zdobyte
w trakcie realizacji poprzednich programów doświadczenia oraz przyjęto założenie, że
realizacja programu zostanie wzbogacona o wnioski wynikające z diagnozy problemów
lokalnych.
Wyprowadzone konkluzje wskazują jednoznacznie na konieczność łączenia oddziaływań
w zakresie profilaktyki alkoholowej z działaniami zapobiegającymi innym uzależnieniom od
środków psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Stąd konieczność realizacji
wielowymiarowych działań w zakresie przemocy i cyberprzemocy oraz kształtujących
umiejętności interpersonalne i społeczne np. komunikacja społeczna, poczucie własnej
wartości, szacunek do siebie i drugiego człowieka, rozpoznawanie psychomanipulacji jako
kreowanie profilaktyki uzależnień poprzez wzmacnianie czynników ochronnych i eliminację
czynników ryzyka. Program uwzględnia założenia i priorytety przyjęte i zaakceptowane
przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
2.
Program przedstawia zadania własne Gminy związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych
od alkoholu, wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3.
Gminny Program zawiera także zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii,
określone w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 783). Program stanowi cześć strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii, zwanej dalej Ustawą:
- Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków
odurzających substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji
psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.
- Środek odurzający – każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających
stanowiącym załącznik nr1 do ustawy.
- Nowa substancja psychoaktywna - substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, określona
w przepisach wydanych na podstawie art. 44b ust. 2.
- Środek zastępczy tzw. „dopalacze” – produkt zawierający co najmniej jedną nową
substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ
nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej
lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których
wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów
odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie
produktów.
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Zażywanie wyżej wymienionych substancji prowadzi do negatywnych skutków we
wszystkich sferach życia: zdrowotnej, społecznej, emocjonalno-uczuciowej, duchowej,
prawnej, finansowej, seksualnej.
4.
Konsekwencje zdrowotne są zróżnicowane i uzależnione od indywidualnych
uwarunkowań oraz rodzaju zażywanej substancji. Do najczęściej występujących zaburzeń
w funkcjonowaniu psychofizycznym oraz emocjonalno-uczuciowym człowieka można
zaliczyć: liczne schorzenia, zaburzenia i choroby psychiczne, depresję, zaburzenia nastroju,
zaburzenia pamięci, ostre i przewlekłe psychozy, uzależnienie, wycieńczenie organizmu,
przedawkowanie. Ponadto narkomania niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia
publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych takich jak: HIV, żółtaczka,
choroby weneryczne, gruźlica oraz choroby skórne. Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest
kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej.
5.
Do najważniejszych problemów społecznych zaliczamy: osłabienie więzi rodzinnych,
ubóstwo, bezrobocie, konflikty z prawem, bezdomność, alkoholizm, zażywanie narkotyków
i innych środków odurzających,, niezaradność wychowawczą .
6.
Główną konsekwencją używania substancji psychoaktywnych jest uzależnienie.
Uzależnienie to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród
których zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych uzyskują
wyraźną przewagę nad innymi.
7.
Należy pamiętać, że uzależnienie to proces chorobowy, który rozwija się w czasie fazowo. Niezwykle trudno więc wyznaczyć granice pomiędzy poszczególnymi fazami, co
często powoduje, że osoby używające substancji psychoaktywnych, nieświadome zaistnienia
problemu, nie podejmują żadnych działań mających na celu zdrowienie.
8.
Głównym celem Programu jest ograniczenie występowania wyżej wymienionych
problemów poprzez podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie
popytu na nowe substancje psychoaktywne, środki zastępcze oraz zacieśnienie współpracy
pomiędzy placówkami
zajmującymi
się
leczeniem,
profilaktyką,
prewencją
i wychwytywaniem niepokojących zjawisk (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ślesinie (MGOPS), Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie
(OPRiIK), Policja, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ślesinie (GKPiRPA), placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki
wsparcia dziennego, organizacje pozarządowe).
9.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest:
- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - przez Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w zakresie przeciwdziałania narkomanii – przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ślesinie,
a poszczególne zadania Programu mogą zostać zlecone do wykonania wybranym
wykonawcom.
10. Wykonawcami zadań mogą być m.in. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot
działalności dotyczy zadań, wymienionych w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym oraz
organizacje pozarządowe i inne podmioty, wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku
publicznym, wolontariacie, kościoły, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
podmioty lecznicze, policja, szkoły i przedszkola oraz inne osoby posiadające odpowiednie
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uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie do realizacji zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
11.Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 prowadzona będzie w oparciu o środki własne
Gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r poz. 487.).
II. PODSTAWA PRAWNA
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin na rok 2018 został opracowany w oparciu o
następujące akty prawne:
1. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r poz. 487.) – w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875);
3. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U z 2017 r. poz.783)
4. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015 r. poz.1390.);
5. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r poz.1817);
6. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U . z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
7. Strategię Antynarkotykową Unii Europejskiej na lata 2013-2020.
8. ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U z 2015 r. poz.1916
z późn. zm.)
9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U z 2016 r. poz. 1492 z późn. zm.)
10. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).
III. ADRESACI PROGRAMU
Problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotykają znacznej części społeczeństwa,
dlatego Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Ślesin, którzy w życiu
prywatnym lub zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu i innych
środków odurzających oraz jego konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych
tą problematyką a w szczególności do:
1) dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i innych środków
odurzających, przemocą oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli,
2) dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych dysfunkcjami,
3) osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (w tym osób pijących
szkodliwie lub ryzykownie),
4) osób uzależnionych od alkoholu,
5) osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy,
6) osób zawodowo zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, przeciwdziałaniem uzależnieniom, przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, poradnictwem rodzinnym itd.;
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IV. DIAGNOZA
Gmina Ślesin liczy 14 159 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, w tym 11 534 osób
powyżej 18 roku życia. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w 79 punktach tj.
w 40 sklepach oraz w 39 placówkach gastronomicznych. Jeden punkt sprzedaży przypada na
179 mieszkańców.
Do października 2017 r. odnotowano 26 interwencji domowych spowodowanych udziałem
osób nietrzeźwych, zatrzymano 69 osób nietrzeźwych kierujących pojazdami. osoby
nietrzeźwe były powodem 4 kolizji lub wypadków drogowych. Odnotowano także
7 przestępstw narkotykowych a także zatrzymano 1 osobę kierująca pojazdem pod wpływem
innych środków odurzających.
Na terenie Gminy Ślesin funkcjonuje 6 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
w których w roku szkolnym 2017/2018 pobiera naukę: w szkołach podstawowych
i oddziałach gimnazjalnych – 1285 uczniów, w oddziałach przedszkolnych – 341 dzieci.
Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy realizują obligatoryjnie
zadania, dotyczące zapobiegania problemom społecznym. Mimo licznych działań
podejmowanych przez wyżej wymienione placówki, niepokojącym faktem jest wczesne
sięganie po różnorakie używki przez dzieci i młodzież szkolną. Spożywanie alkoholu jest
coraz powszechniejsze wśród nieletnich. Picie alkoholu przez młodzież przestaje być
sporadycznym wyskokiem, a staje się obyczajem akceptowanym przez rówieśników.
Ze wstępnych analiz przeprowadzonych w szkołach gminnych podczas realizacji
programów profilaktycznych wynika, że większość uczniów pierwszy kontakt z alkoholem
ma już na poziomie szkoły podstawowej, a najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo.
Niepokojąco wygląda także analiza motywów picia alkoholu lub zażywania narkotyków.
Wielu młodych ludzi sięga po te używki nie tylko w celu rozerwania się i zabawy, ale traktuje
je także jako lekarstwo na problemy, smutki i niepowodzenia. Takie próby sięgania po środki
psychoaktywne już w młodszym wieku, mogą skutkować potencjalnym uzależnieniem, które
w szybki sposób może się nasilać z wiekiem.
Dotychczasowe doświadczenia pedagogów szkolnych, psychologów, służb socjalnych
nie potwierdziły istnienia tego problemu w placówkach oświatowych naszej Gminy, jednakże
ze względu na dostępność tych środków oraz rosnącą liczbę osób zażywających i spadającą
średnią wieku tych osób, nie można definitywnie wykluczyć ewentualnych możliwości
wystąpienia tego typu sytuacji także na terenie naszej Gminy.
Aby tym zjawiskom zapobiegać kontynuowane będą we wszystkich szkołach dla uczniów
sprawdzone i rekomendowane programy profilaktyczne, a także zajęcia socjoterapeutyczne
prowadzone w świetlicach środowiskowych.
W programie uwzględniono również przedsięwzięcia adresowane bezpośrednio do
dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie warunków i możliwości alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, sprzyjających zdrowemu rozwojowi tj. organizowanie otwartych
imprez szkolnych i środowiskowych, konkursów tematycznych o charakterze edukacyjnym
i profilaktycznym oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Program uwzględnia udział pedagogów, pracowników socjalnych, członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lekarzy, policjantów w różnego rodzaju
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szkoleniach i warsztatach dotyczących tematyki zapobiegania i ograniczania skutków
alkoholizmu i narkomanii. Istotnym celem kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego
dla osób uzależnionych i współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem przemocy.
Działania tam podejmowane przyczyniają się do eliminacji bądź ograniczenia występowania
zjawisk destrukcyjnych. Jest to nierzadko miejsce pierwszego kontaktu dla osób
zgłaszających zaistnienie sytuacji kryzysowych, związanych z zażywaniem alkoholu i innych
środków odurzających (narkotyki, dopalacze). W punkcie prowadzone są rozmowy
motywujące z osobami uzależnionymi, jak również inicjowane są interwencje w przypadku
zaistnienia przemocy domowej.
W procesie zdrowienia osób uzależnionych bardzo pomocny jest kontakt z ludźmi, którzy
umieją poradzić sobie z głodem alkoholowym lub narkotykowym, stresem, lękiem i depresją
oraz innymi chorobliwymi nawykami.. Znacząca w tym zakresie jest pomoc grup wsparcia,
zwłaszcza w pierwszym okresie abstynencji.
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii będą prowadzone w ramach działania:
- Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej,
- Świetlic środowiskowych,
- Policji,
- pedagogów i wychowawców w szkołach,
- Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych,
- zakładów opieki zdrowotnej,
- instytucji kultury;
- stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, którym zlecana jest realizacja zadań Programu
V. CELE PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
CEL
GŁÓWNY:
ZAPOBIEGANIE
POWSTAWANIU
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, ZMNIEJSZANIE TYCH KTÓRE AKTUALNIE ISTNIEJĄ,
ZWIĘKSZANIE ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO RADZENIA SOBIE Z JUŻ
ISTNIEJĄCYMI PROBLEMAMI
ZADANIE 1
ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ
DLA OSÓB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU

lp

Zadania/ terminy realizacji

adresaci

wskaźnik

1.1

Kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu
osób
zgłoszonych
do
GKPiRPA
i pokrywanie kosztów tych badań
Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości
specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia
uzależnienia od alkoholu
a/
przekazywanie informacji nt. placówek, grup

Osoby z
problemem
alkoholowym
Osoby z
problemem
alkoholowym

Liczba osób

1.2

Liczba osób

[Wpisz tutaj]

1.3
1.5

terapeutycznych, publicznych ośrodków;
b/
przekazywanie
informacji
nt.
ruchów
samopomocowych, mitingów grup AA;
c/
finansowanie
konsultacji
lekarskich
psychologa/psychiatry, opinii
dla osób objętych
postępowaniem
Komisji
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
d/
składanie wniosków do sądu o wszczęcie
postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie odwykowym
Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy
Osoby z
dla członków rodzin z problemem alkoholowym
problemem
alkoholowym i
ich rodziny
Prowadzenie oferty działań zmierzających do aktywizacji Osoby z
zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu
uzależnieniem od
alkoholu i ich
rodziny

Liczba osób

Liczba osób

ZADANIE 2
UDZIELANIE RODZINOM , W KTÓRYCH WYSTEPUJĄ PROBLEMY
ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W
SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE
lp
2.1

Zadania/ terminy realizacji
adresaci
Kontynuowanie współpracy z Oddziałem Leczenia Osoby z
Uzależnień WSZ w Koninie w zakresie wymiany problemem
informacji, kierowania pacjentów
alkoholowym

2.2

Poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy
psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym i innymi dysfunkcjami:
a/pomoc ofiarom przemocy w domowej oraz
współdziałanie z odpowiednimi instytucjami
mogącymi zapewnić pomoc prawną, psychologiczną
oraz materialną;
b/ prowadzenie edukacji publicznej poprzez lokalne
media, zakup ulotek, broszur, poradników;
c/zorganizowanie wypoczynku letniego z programem
profilaktycznym/ socjoterapeutycznym dla dzieci
ze środowisk zagrożonych dysfunkcjami;
d/ kontynuowanie działalności świetlic z programem
profilaktycznym działających przy szkołach na
terenie gminy oraz finansowanie innych zajęć
pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki;

Dzieci i młodzież z
problemem
alkoholowym,
rodziny dotknięte
dysfunkcjami,
nauczyciele,
wychowawczy,
rodzice,
sprzedawcy
napojów
alkoholowych

wskaźnik
Liczba
liczba i
podjętych
działań
Liczba
liczba i
podjętych
działań

osób,
rodzaj

osób,
rodzaj

[Wpisz tutaj]
e/współpraca z Policją w zakresie procedury
Niebieskiej Karty, wymiany informacji;
f/współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym
działającym w ramach gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
g/ podnoszenie kompetencji członków GKPiRPA,
nauczycieli, pracowników Świetlic, sprzedawców
napojów
alkoholowych
(kursy,
szkolenia,
konferencje)

ZADANIE 3
PROWADZENIE
PROFILAKTYCZNEJ
DZIAŁALNOSCI
INFORMACYJNEJ
I
EDUKACYJNEJ,
W
ZAKRESIE
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, W SZCZEGÓLNOSCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM
PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH,
A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI
lp

3.1

Zadania/ terminy realizacji
adresaci
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w Mieszkańcy Gminy
tym kampanii edukacyjnych poprzez:
a/ organizowanie na terenie szkół i innych placówek
programów oraz przedstawień profilaktycznych
dotyczących problematyki uzależnień, prelekcji dla
dzieci i młodzieży,
b/dofinansowanie
kursów
i
szkoleń
specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz prowadzenia
zajęć
profilaktycznych
organizowanych
dla
pedagogów,
nauczycieli,
psychologów
oraz
przedstawicieli innych zawodów;
c/prowadzenie w miarę potrzeb i środków
finansowych pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo wychowawczych;
d/ udział w lokalnych kampaniach o charakterze
profilaktycznym adresowanych do różnych grup
wiekowych;
e/ zakup i rozprowadzenie materiałów informacyjnoedukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury,
ulotki itp.);

wskaźnik
liczba i rodzaj
podjętych
działań

[Wpisz tutaj]
f/ organizowanie i wspieranie lokalnych imprez
profilaktycznych, prozdrowotnych i rekreacyjnosportowych, w tym także poprzez zakup materiałów
i urządzeń do profilaktyki zdrowia;
g/
podejmowanie
skierowanych do
alkoholowych;

działań
profilaktycznych
sprzedawców napojów

h/współpraca z grupą AA, Al.-ANON , w tym
wspieranie
ich
działalności
edukacyjnoinformacyjnej

ZADANIE 4
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ, INSTYTUCJI I OSÓB
FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
lp

4.1

4.2

4.3
.
4.4

Zadania/ terminy realizacji
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych
zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych między innymi poprzez
zabezpieczenie środków na działania w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
Wspieranie działań stowarzyszeń i instytucji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie
Współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w udzielaniu pomocy materialnej, prawnej oraz
pomocy z zakresu pracy socjalnej dla rodzin
z problemem alkoholowym
Wsparcie
finansowe
działalności
Ośrodka
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej

adresaci
Organizacje
pozarządowe
instytucje

wskaźnik
liczba organizacji
otrzymujących
wsparcie

Organizacje
pozarządowe
instytucje
Przedstawiciele
realizatorów i
partnerów
programów
Osoby
uzależnione/wspó
łuzależnione/

liczba
osób
przeszkolonych
liczba podjętych
działań,
liczba
osób
Kwota
poniesionych
kosztów
liczba
osób
korzystających z
pomocy ośrodka

ZADANIE 5
PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW
USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W ROLI
OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO
lp

5.1

Zadania/ terminy realizacji
adresaci
Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych

wskaźnik
Liczba podjętych
działań

[Wpisz tutaj]

5.2

Inne działania podejmowane w zakresie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, w tym:

Liczba podjętych
działań

a/ podejmowanie działań interwencyjnych wobec
przypadków
sprzedaży
osobom
nieletnim
i nietrzeźwym napojów alkoholowych;
b/opiniowanie
wniosków
przedsiębiorców
ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych

ZADANIE 6
WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE I
FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W przypadku utworzenia centrum integracji społecznej – funkcjonowanie Centrum będzie
finansowane proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu , biorących udział w
oferowanych przez nie zajęciach integracyjnych

VI. CELE PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
CEL GŁÓWNY: PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI
BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI.
CELE SZCZEGÓŁÓWE:
1/ zwiększanie ilości czynników chroniących stan zdrowia związanych ze stosowaniem
substancji psychoaktywnych,
2/ zwiększanie ilości czynników chroniących życie rodzinne i społeczne wywołanych
używaniem substancji psychoaktywnych,
3/ zwiększanie ilości czynników chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych
szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
4. monitorowanie problemów związanych z narkomania na terenie Gminy Ślesin
Lp

zadania

1.1

Zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od narkotyków i
osób zagrożonych
uzależnieniem, w szczególności
poprzez:
a/ konsultacje specjalistów,
b/ zajęcia edukacyjne,
c/ pomoc i wsparcie

Proponowane
działania
1/realizacja
profilaktycznego
kina letniego
2/
organizacja
imprez
sportowych,
rajdów, biegów
profilaktycznych

adresaci

realizatorzy

wskaźniki

Mieszka
ńcy
gminy

OPiIK,
MGOPS
GKPiRPA,
Instytucje
kultury,
placówki
oświatowe

Liczba
uczestników

[Wpisz tutaj]

psychologiczne,
d/wsparcie osób uzależnionych,
e/ zakup i rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych ,
f/
prowadzenie
działań
motywujących
do
podjęcia
leczenia odwykowego
1.2

1.3

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy narkomanii
pomocy
psychospołecznej
i prawnej w szczególności poprzez:
a/ konsultacje specjalistów,
b/zajęcia edukacyjne,
c/
warsztaty
umiejętności
życiowych,
d/ treningi zachowań,
e/ poradnictwo,
f/ psychoterapię
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej,
szkoleniowej
w
zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży poprzez:

- szkolenia
- konferencje
- dni profilaktyki
w szkołach
- realizacja
elementów
profilaktyki

Mieszka
ńcy
gminy

OPiIK,
MGOPS
GKPiRPA,
Instytucje
kultury,
placówki
oświatowe

Liczba
i
rodzaj
materiałów
Liczba
rodzin/
osób

Mieszka
ńcy
gminy

OPiIK,
MGOPS
GKPiRPA,
Instytucje
kultury,
placówki
oświatowe

Liczba
i
rodzaj
materiałów
Liczba
rodzin/
osób

a/ dofinansowanie profilaktycznych
programów dla dzieci i młodzieży
na terenie szkół,
b/
udział
w
lokalnych
i
ogólnopolskich
kampaniach podczas festynów
społecznych
związanych
z i imprez
uzależnieniami,
organizowanych
przez Gminę
c/
zakup,
opracowywanie i
wydawanie
materiałów
informacyjno-edukacyjnych oraz
materiałów do prowadzenia zajęć
profilaktycznych i terapeutycznych
w szkołach i innych placówkach,
d/ przeprowadzenie lokalnych
diagnoz i ekspertyz , pozwalających
ocenić aktualny stan problemów i
zagrożeń
związanych
z
narkotykami,
a
także
stan
istniejących zasobów w sferze ich
rozwiązywanie
i
efektów
dotychczasowych działań;

Liczba
uczestników
szkoleń

[Wpisz tutaj]
e/ dofinansowanie profilaktycznych
szkoleń, warsztatów z zakresu
profilaktyki
dla
pedagogów,
nauczycieli, osób pracujących z
młodzieżą,
niezbędnych
do
prowadzenia pracy profilaktycznej i
terapeutycznej
f/ prowadzenie konkursów na temat
uzależnień i wiedzy o zdrowiu
wśród dzieci i młodzieży
g/ promowanie zdrowego trybu
życia, wolnego od narkotyków i
innych używek oraz różnych form
aktywnego
spędzania
czasu
wolnego,
h/
realizacja
elementów
profilaktyki podczas festynów,
imprez organizowanych przez
gminę i dni profilaktyki w
szkołach,
i/ organizowanie szkoleń, spotkań,
prelekcji dotyczących profilaktyki
zdrowia,

1.4

j/
podnoszenie
poziomu
świadomości społecznej na temat
problemów
związanych
z
używaniem
środków
psychoaktywnych i możliwości
zapobiegania temu w środowisku
Wspomaganie działań instytucji,
organizacji pozarządowych i osób
fizycznych
służących
rozwiązywaniu
problemów
narkomanii, udzielanie pomocy
społecznej, osobom uzależnionym i
ich rodzinom, w szczególności
poprzez:
a/ współprace z organizacjami
pozarządowymi, kościołami i
osobami fizycznymi w zakresie
zapobiegania narkomanii,
b/ monitorowanie i uaktualnianie
danych nt. instytucji, placówek oraz
osób
prowadzących
działania
profilaktyczne i lecznicze,

[Wpisz tutaj]
Współpraca z Krajowym Biurem
ds. Przeciwdziałania Narkomaniistosowanie wyznaczonych przez
Biuro standardów realizacji działań
profilaktycznych oraz działań z
zakresu
pomocy
osobom
uzależnionym
c/ współpraca z Policją w celu
prowadzenia wspólnych działań,
d/ organizacja szkoleń dla osób
realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania narkomanii w tym
dot. ewaluacji podejmowanych
działań profilaktycznych

1.5

e/
finansowanie
szkoleń
pracowników instytucji i służb
społecznych, rodziców i radnych w
zakresie problematyki narkomanii
Pomoc
społeczna
osobom
uzależnionym i ich rodzinom
dotkniętych
ubóstwem,
wykluczeniem
społecznym
i
integrowanie ze środowiskiem
lokalnym
tych
osób
z
wykorzystaniem pracy socjalnej i
kontraktu socjalnego, poprzez:
a/ udzielanie pomocy wynikające
z ustawy o pomocy społecznej;
b/ udzielanie wsparcia rzeczowego
pochodzącego z banków żywności
itp.

VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ŚLESINIE
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie
przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i pracach Komisji.
2. Za realizację zadań w Programie ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości:
- dla Przewodniczącego Komisji - 500,00 zł,
- dla członka Komisji za obsługę administracyjną Komisji - 500,00 zł,
- dla członków Komisji - 350,00 zł.
3. Wynagradzanie wypłacane jest na podstawie imiennej listy wynagrodzeń sporządzonej
z uwzględnieniem listy obecności oraz załączonej dokumentacji potwierdzającej wykonaną

[Wpisz tutaj]

pracę (protokół z realizacji zadań).
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest:
- odbycie co najmniej jednego posiedzenia plenarnego w miesiącu;
- wykonywanie w danym miesiącu innych czynności powierzonych osobie jako członkowi
Komisji.
VIII.
ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018.
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach
środków finansowych, stanowiących dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, wniesionych przez podmioty gospodarcze w roku 2018.
2.
Finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa plan wydatków, zgodny
z przyjętym przez Radę Miejską Gminy Ślesin budżetem na rok 2018: w dziale 851- ochrona
zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdziale 85153 –
zwalczanie narkomanii.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IX. REALIZATORZY I PARTNERZY
1. Realizatorami Programu są:
1) Urząd Miejski w Ślesinie:
a) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin,
b) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie
2) placówki oświatowe i instytucje kultury,
3) organizacje pozarządowe i społeczne, osoby fizyczne,
5) zespół interdyscyplinarny
2, Partnerami Programu są:
1) Komisariat Policji w Ślesinie
1) organizacje pozarządowe.
2) placówki medyczne
X. KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO
I
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PROGRAMU PROFILAKTYKI
ALKOHOLOWYCH
ORAZ

1. Kontrola obejmuje:
- składanie rocznego sprawozdania do dnia 31 marca następnego roku z realizacji programu,
- składanie doraźnych informacji w trakcie roku dla potrzeb Rady Miejskiej,

[Wpisz tutaj]

- doraźną kontrolę wydatków na realizację Programu przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej,
XI. PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI PROGRAMU, ZASADY
EWALUACJI
1. Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Ślesin wobec skutków nadużywania
napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczaniem
spożywania napojów alkoholowych,
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
4. Zmniejszanie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnień i
współuzależnieni.

