Uchwała Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2015 rok.

Problemów

Na podstawie art.41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. z 2012 r. Dz. U. poz.1356 ze zm.) oraz
art. 5 ust.1 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. z 2012 r.
Dz. U. poz.124) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2015 rok w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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Rozdział I
1. Postanowienia ogólne.
Gminny

Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2015 rok jest kontynuacją działań
realizowanych w tym zakresie od kilku lat na terenie Gminy Słubice. Zaplanowane działania są
rokrocznie poddawane ocenie i udoskonalane, po to, by realizacja jego celów przynosiła
wymierne korzyści dla poszczególnych grup mieszkańców naszej Gminy. Rozszerzanie
i weryfikacja

katalogu

zaplanowanych

zadań

wynika

z konsultacji

prowadzonych

z reprezentantami instytucji oraz innymi osobami włączonymi w ich realizację. Różnorodność
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2015 rok wynika ze specyfiki problemu jakim
jest uzależnienie, jego wielopłaszczyznowych skutków sięgających wielu osób i instytucji
a także potrzeb mieszkańców naszej gminy, w szczególności osób młodych.
W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi on spis działań podejmowanych na terenie gminy gdyż
„prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracją społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”
oraz „przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin”. Określa on działania
w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia oraz minimalizacji szkód związanych z używaniem
i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez mieszkańców gminy.
W swej konstrukcji merytorycznej program jest tożsamy z założeniami rekomendacji do
realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zalecanych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także Krajowego Biura Do
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Celem

strategicznym

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice w 2015 roku jest:
· Ograniczenia używania alkoholu oraz narkotyków przez osoby niepełnoletnie poprzez
realizację programów profilaktycznych oraz promocję zdrowia.
· Doskonalenie metod i zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już
istniejącymi problemami,
· Udzielanie pomocy osobom dotkniętym uzależnieniami.
3. Źródła i zasady finansowania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2015 rok.
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są, zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu
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w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe budżetu gminy pochodzące
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczane na inne cele.
Zasady finansowania poszczególnych zadań określają Rekomendacje Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wytyczne Krajowego Biura Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii.
Budżet na realizację wszystkich zadań pochodzący z dochodów Gminy z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę: 950.005 zł. Podzielono go na dwa
rozdziały: 85154 - ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota: 910.005 zł. oraz
85153 - ochrona zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii - kwota: 40.000 zł.
4. Realizatorzy zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice w 2015 roku.
· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
· Urząd Miejski w Słubicach,
· Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach,
· Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach,
· Dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli,
żłobka samorządowego a także szkół ponadgimnazjalnych,
· Komenda Powiatowa Policji w Słubicach,
· Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
· Straż Miejska,
· Placówki ochrony zdrowia,
· Prokuratura Rejonowa w Słubicach,
· Sąd Rejonowy w Słubicach,
· oraz inne podmioty, którym zlecane będą zadania GPPiRPAoPN.
Koordynacją realizacji zdań Programu zajmuje się Główny Specjalista ds. rozwiązywania
problemów społecznych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań programu jest Urząd Miejski w Słubicach.
Rozdział II
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice w 2015 roku.
Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz od narkotyków a także członków ich rodzin.
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1. Realizacja programów terapeutycznych, podczas których prowadzone będą treningi
umiejętności psychologicznych służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej a także
rodzinnej osób uzależnionych.
2. Wspomaganie działalności Poradni Terapii Uzależnień w Słubicach oraz ośrodków leczenia
odwykowego, których pacjentami są mieszkańcy gminy.
3. Diagnozowanie

uzależnienia

zgodnie

z obowiązującym

systemem

diagnostycznym,

Międzynarodową Klasyfikacją Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów -Edycja X (ICD X)
4. Motywowanie osób u których zdiagnozowanie uzależnienie do dobrowolnego poddania się
leczeniu odwykowemu.
5. Prowadzenie treningów umiejętności psychologicznych dla osób współuzależnionych.
6. Kontynuowanie działalności Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i ich rodzin poprzez zatrudnienie instruktorów, specjalistów i konsultantów zajmujących się
profesjonalnie terapią uzależnień, pomocą psychologiczną i doradztwem.
7. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na szkolenia, dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i psychoterapii oraz do udziału w konferencjach,
sympozjach

i innych

formach

spotkań

związanych

z podnoszeniem

kwalifikacji

ludzi

pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin oraz tworzących i realizujących profesjonalne
programy zdrowotne i profilaktyczne.
8. Finansowanie zająć terapeutycznych realizowanych na rzecz stowarzyszeń abstynenckich.
9. Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków – realizacja
przedsięwzięć związanych i integracją oraz reintegracją osób uzależnionych.
10. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, którego działalność ukierunkowana jest na
udzielanie wsparcia oraz profesjonalnej pomocy osobom wychodzącym z nałogów a także
promowanie ekonomii społecznej, jako sposobu wychodzenia z kryzysu.
Zadanie 2.
Udzielanie

rodzinom,

w których

występują

problemy

z uzależnieniami

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem związanym z uzależnieniem:
· Priorytetowym zadaniem jest dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego
czasu na bazie świetlic opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie wszystkich szkół
podstawowych i gimnazjów. W świetlicach winna być zatrudniona wykwalifikowana kadra
posiadająca przeszkolenie w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i profilaktyki
systemowej. W ramach prowadzonych zajęć realizowane będą programy profilaktyczne, zajęcia
socjoterapeutyczne, reedukacyjne, sportowo - rekreacyjne oraz dożywanie podopiecznych.
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· Organizacja wypoczynku letniego oraz opieki w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, a także pochodzących z rodzin zagrożonych
patologią w formie półkolonii, kolonii bądź obozów. Przedsięwzięcia te powinny zawierać
program scenariuszy zajęć o tematyce profilaktycznej.
· Objęcie

szczególną

opieką

psychologiczną

i socjalną

dzieci

wychowujących

się

w rodzinach alkoholowych na podstawie diagnozy sytuacji dziecka.
· Podejmowanie

działań

ochronnych

skierowanych

do

dzieci

z rodzin

dotkniętych

narkomanią oraz prewencyjnych skierowanych do młodzieży eksperymentującej ze środkami
psychoaktywnymi.
2. Działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego realizującego zadania związane z pomocą
prawną,

psychologiczną,

terapeutyczną

i doradczą

dla

członków

rodzin

dotkniętych

alkoholizmem oraz narkomanią.
3. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom dotkniętym alkoholizmem
i narkomanią w szczególności ofiarom przemocy domowej – koordynowanie działań poprzez
współpracę z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Prokuraturą Rejonową w Słubicach, Zespołem Kuratorskiej Służby
Sądowej, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi
i osobami fizycznymi.
4. Dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy na terenie gminy
oraz regionu.
5. Zakup oraz rozprowadzanie ulotek na temat specyfiki uzależnień oraz sposobów radzenia
sobie z problemami osobistymi.
6. Czynne

włączanie

się

w realizację

ogólnopolskich

kampanii

profilaktycznych

oraz

edukacyjnych.
Zadanie 3.
Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i edukacyjnej

w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci, młodzieży i rodzin.
1. Tworzenie środowiska wypracowującego nowe koncepcje pracy prewencyjnej i edukacyjnej organizowanie lobby wspierającego powyższe działania ( Zespół Administracji Oświaty,
Komenda Powiatowa Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki i stowarzyszenia).
2. Dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych
oraz

wychowawczych

w słubickich

szkołach-

realizacja

profesjonalnych

programów

wychowawczo-profilaktycznych we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych
a także przedszkolach.
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3. Finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką w celu wypracowania
standardów i zasad dla realizatorów programów profilaktycznych.
4. Promowanie skutecznych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych.
5. Realizacja programów umiejętności psychologicznych np. Treningu Zastępowania Agresji
skierowanych do mieszkańców gminy, w celu likwidowania lub minimalizowania problemów
związanych z prawidłowym funkcjonowaniem społecznym.
6. Realizacja warsztatów dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych.
7. Dofinansowanie i sfinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z Gminy Słubice Akcja Lato oraz organizacja Akcji Zima w słubickich szkołach.
8. Organizowanie zajęć i finansowanie działalności interdyscyplinarnych kół zainteresowań dla
dzieci im młodzieży a także realizacji programów zachęcających do rozwijania uzdolnień
i rozbudzania pasji u dzieci, w tym zajęć sportowych.
9. Współfinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych na terenie świetlic
wiejskich.
10. Organizacja kampanii profilaktycznych, kampanii za rzecz promowania bezpieczeństwa
oraz zdrowia: lokalnych i udział w ogólnopolskich np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na
rodzinę, Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień bez Papierosa i in.
11. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zawodów
i imprez sportowych, imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, konkursów literackich,
plastycznych oraz artystycznych.
12. Organizacja spektakli i koncertów profilaktycznych dla młodzieży.
13. Opracowywanie, wydawanie, zlecanie druku oraz zakup broszur, biuletynów, ulotek i innych
form służących oddziaływaniom profilaktycznym.
14. Prenumerata czasopism, periodyków oraz wyposażenie biblioteczki Urzędu Miejskiego
w literaturę fachową służącą pogłębianiu wiedzy osób realizujących zadania programu.
15. Działalność

na

rzecz

przeciwdziałania

nietrzeźwości

kierowców

i bezpieczeństwa

w miejscach publicznych – integracja działań Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, Straży
Miejskiej oraz placówek edukacyjnych.
Zadanie 4.
Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Obowiązujące zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawarte są w Uchwale Rady Miejskiej Nr LVIII/472/2014 z dnia6 listopada 2014 r., oraz Ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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W celu egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniują zgodność lokalizacji
nowych punktów sprzedaży alkoholu z obowiązującymi przepisami a wraz przedstawicielami
Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz Straży Miejskiej dokonują kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.
Zadanie 5.
Wspomaganie

działalności

instytucji

oraz

organizacji

pozarządowych

służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi
programy o charakterze profesjonalnym.
· Wspieranie

organizacyjne

instytucji,

stowarzyszeń

i organizacji

pozarządowych

realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zwłaszcza stowarzyszeń abstynenckich
działających na terenie Gminy Słubice;
· Wspieranie i współpraca z ruchami samopomocowymi i grupami wsparcia.
2. Udzielanie dotacji na realizację projektów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z obowiązującymi przepisami – zdania związane z:
działalnością na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu, działalności ma
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka a także
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Współorganizacja

przedsięwzięć

o charakterze

pomocowym,

edukacyjnym

oraz

profilaktycznym realizowanych przez instytucje i służby.
Rozdział III
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Fundamentalne znaczenie w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym mają Gminne
Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są one organem podejmującym czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu, dlatego do zadań realizowanych przez członków Gminnej
Komisji należy:
· Przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego
· Przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi mającymi na celu
dobrowolne poddanie się terapii
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· Prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą przymusowego leczenia odwykowego
i przekazywanie jej do Sądu Rejonowego w Słubicach,
· Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z obowiązującymi przepisami.
· Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
· Uczestnictwo w posiedzeniach komisji
· Inicjowanie i współuczestnictwo w zadaniach o charakterze profilaktycznym.
· Stała współpraca ze Świetlicami Opiekuńczo-wychowawczymi mieszczącymi się przy
szkołach oraz innymi instytucjami oraz służbami działającymi na rzecz poprawy stanu zdrowia
oraz sytuacji życiowej osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin.
· Tworzenie

i realizacja

założeń

gminnych

programów

o charakterze

Komisji

Rozwiązywania

zdrowotnym,

profilaktycznym i społecznym.
Zasady

wynagradzania

członków

Gminnej

Problemów

Alkoholowych.
Za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:
Przewodniczący: 25 %, Sekretarz: 23 %, członkowie podkomisji do spraw wywiadów
środowiskowych 15%, członek: 13% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie obowiązujących przepisów.
Brak uczestnictwa w pracach GKRPA jest podstawą potrącenia wynagrodzenia w całości lub
w części przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
lub Sekretarza.
Dopuszcza się rozszerzenie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice w 2015 roku
realizowanych w ramach współfinansowania projektów z zakresu profilaktyki oraz zwiększania
dostępności do usług terapeutycznych, doradczych i pomocowych.
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