UCHWAŁA NR XIV/100/2019
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019
poz. 506 i 1309,1996, 1815) w związku z art. 4¹ ust 2 ustawy z dnia 26 października1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2277) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 1390, 2019 poz. 730) Rada
Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje :
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na rok 2019 zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak
w załączeniu.
§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały określonej w § 1 nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy informacyjnej.

Przewodniczący Rady
Robert Malecha
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Załącznik do uchwały Nr XIV/100/2019
Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na 2019 rok”
Wprowadzenie.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 uznaje uzależnienie od alkoholu za jeden z rodzajów zaburzeń psychicznych i zaburzeń
zachowania.
Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Uzależnienie od alkoholu powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Nadużywanie alkoholu
powoduje wiele skód społecznych: zakłócenia bezpieczeństwa społecznego, przestępczość, wypadki drogowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z członków. Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą
i nadającą kształt życiu rodzinnemu. Tak też w okresie początkowym rodzina, podobnie jak alkoholik, zaprzecza istnieniu problemu choroby alkoholowej. Nikt na tym
etapie nie myśli o szukaniu jakiejkolwiek pomocy. Potem następują próby pozbycia się problemu, tzn. rodzina ogranicza kontakt z otoczeniem, chroni swój wizerunek
zewnętrzny, mimo narastających nieporozumień, konfliktów i awantur. Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu - wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie
problemu. U dzieci coraz bardziej widoczne stają się problemy emocjonalne, a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika z tego, że cała energia
rodziny koncentruje się głównie na próbach wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Tym samym zaniedbuje się inne ważne sfery życia
rodzinnego, a prawidłowe wychowywanie dzieci na skutek postępującego uzależnienia od alkoholu, właściwie staje się niemożliwe. Uzależnienie od alkoholu staje się
osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze myślenia, kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba
alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika i wyrządza im ogromne szkody. Osoby współuzależnione są najczęściej
nieświadomymi pomocnikami w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc, mającej na celu możliwe jak
najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne i poszkodowane. Dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym poza podatnością na uzależnienie od alkoholu przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech.
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.Dz.U.2016.487). Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest
realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 131 i 15 ustawy) oraz
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych występujących
w gminie Gorzów Śl. i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Działania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych Gminnych
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co w dużym stopniu warunkuje ich skuteczność. Należy nadmienić, iż w/w program może być
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Miejskiej
w Gorzowie Śl.
Zadnia realizowane w ramach niniejszego programu w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowić będą jednocześnie element wsparcia działań samorządu gminnego związanych z realizacją :
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2018, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487, z późn. zm.). Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany
na realizację programu. Zgodnie z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Gminny Program realizowany jest przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl. i wpisany Miejsko-Gminną Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Gorzów Śląski na lata 2010-2020 przy współudziale osób fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i pozarządowych, w tym
policji, sądu, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją oraz wychowaniem w trzeźwości.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2018 określa lokalną strategię
w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz minimalizowanie szkód społecznych i indywidualnych. Program dostosowany jest
do specyfiki problemów alkoholowych występujących w gminie Gorzów Śląski i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym. Podejmowane działania mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych. Należy nadmienić , że
w/w program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim.
Diagnoza
Na podstawie dokumentów, sprawozdań oraz informacji uzyskanych od instytucji i organizacji zajmujących się głównie lub pobocznie problemami uzależnień, tj.:
- referatów Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,
- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Poradni Terapii Uzależnień w Oleśnie,
- Punktu Konsultacyjnego w Gorzowie Śląskim.
Uchwałą Nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja 2009 uchwalono limit punków sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 36,
w tym:
- 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy),
- 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne),
Obecnie wykorzystanych jest 20 punków sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:
- 12 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy),
- 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne),
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na spożycie poza miejscem i w miejscu sprzedaży.
Lp.

2015

2016

2017

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy)

12

13

13
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Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne)

9

ogółem:

7

8

21

20

21

Liczba mieszkańców:

7242

7201

7166

Liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt
sprzedaży napojów alkoholowych

344,85

360,05

341,24

źródło: Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych.
Lp.

2015
2 322 775,87

2016
2 375 447,04

2017
2338 229,51

275 844,12

305 330,51

370 515,60

Powyżej 18%

2 397 950,95

2 434 859,56

2 412 730,00

Razem:

4 996 570,94

5 115 664,11

5 121 475,11

Zawartość alkoholu do 4,5% oraz piwo
Zawartość alkoholu powyżej 4,5% do 18% za
wyjątkiem piwa

źródło: Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
Liczba mieszkańców gminy Gorzów Śląski
Lp.
Liczba mieszkańców ogółem, w tym:
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2015

2016

2017

7 242

7 201

7 166
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2 480

2 457

2 452

4 762

4 744

4 714

2015

2016

2017

186

351

386

16

10

18

Liczba rodzin, które zostały objęte działaniami Zespołu
13
Interdyscyplinarnego

13

10

Środki finansowe wydatkowane na pomoc rodzinom
z problemem alkoholowym wydatkowane przez
MGOPS

17 000zł

15 000

liczba mieszkańców – miasto
liczba mieszkańców – wieś

źródło: Referat Spraw Obywatelskich i USC Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
Informacja na temat rodzin objętych pomocą z powodu uzależnienia
Lp.
Liczba rodzin, które korzystały z pomocy materialnej
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Liczba rodzin, które korzystały z pomocy materialnej
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu
przez co najmniej jednego z członków rodziny

14 400zł

źródło: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim i ZI
Dane dotyczące pracy Punku Konsultującego i Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie
Lp.

2015

2016

2017

Liczba osób, które skorzystały ze świadczonej pomocy,
w tym:

14

22

18
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2

1

4

osoby współuzależnione

3

4

6

osoby z problemem narkomanii

1

1

0

osoby dotknięte przemocą domową

2

1

2

inne

7

15

6

osoby z problemem alkoholowym

źródło: sprawozdanie za rok 2015 i 2016 Psychologa PK
Dane dotyczące pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim
Lp.
liczba przeprowadzonych rozmów ostrzegawczomotywacyjnych
liczba osób wobec których wszczęto procedurę
skierowania na przymusowe leczenie odwykowe
(sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Oleśnie)

2015

2016

2017

12

10

5

7

2

2

źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzowie Śląskim
Informacja na temat interwencji związanych ze spożyciem alkoholu
Lp.

2015

2016

2017

Liczba zatrzymanych nietrzeźwych osób dorosłych
Liczba ujawnionych nietrzeźwych nieletnich.
Liczba założonych Niebieskich Kart

16
0
14

2
0
21

0
0
12

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie i ZI
Informacja na temat lecznictwa odwykowego od alkoholu, narkotyków i współuzależnienia.
Lp.
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2015

2016

2017
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35
(w tym 2 kobiety)

26
(w tym 3 kobiety)

25
( w tym 3 kobiety)

Osoby współuzależnione

14
(w tym 2 mężczyzn)

14
( w tym 2 mężczyzn)

7
( w tym 0 mężczyzn)

- Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

3

4

4

- Osoby uczestniczące w terapii rodzinnej

6

6

0

- Osoby uzależnione od narkotyków

1

2

0

- Osoby uczestniczące w terapii dla Dorosłych Dzieci
Alkoholików (DDA)

4

2

2

Osoby małoletnie z rodzin dotkniętych chorobą
alkoholową

2

0

1

Liczba osób, które skorzystały ze świadczonej pomocy,
w tym:

49
( 9,66% ogółu pacjentów)

40
( 8,17% ogółu pacjentów)

32
(7,03% ogółu pacjentów)

Osoby uzależnione
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źródło: Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.
Obszar współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych na terenie gminy.
Gmina Gorzów Śląski – budowa współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osób uzależnionych od
alkoholu, podejmujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylających się od pracy lub systematycznie zakłócających spokój lub porządek
publiczny obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i alkoholu.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim- prowadzenie działań w zakresie pracy socjalnej, pomocy materialnej oraz integracji społecznej
i zawodowej na rzecz osób dotkniętych problemem choroby alkoholowej i ich rodzin. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
oraz ochronę ofiar przemocy domowej. Kierowanie do GKRPA wniosków o podjęcie czynności wobec osób nadużywających alkoholu lub innych środków
odurzających.
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie- ochrona przed przemocą w rodzinie, egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, prowadzenie
systematycznych kontroli trzeźwości kierowców, interwencji w przypadku zakłócania porządku publicznego oraz działań profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży szkolnej, dotyczących problematyki związanej z uzależnieniami i bezpieczeństwem. Kierowanie do GKRPA wniosków o podjęcie czynności wobec osób
nadużywających alkoholu lub innych środków odurzających oraz stosujących przemoc w rodzinie. Z udziałem funkcjonariusza Posterunku Policji w Praszce odbywają
się organizowane przez GKRPA kontrole punków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Sąd Rejonowy , Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Oleśnie – wydawanie orzeczeń o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.
Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Oleśnie – poradnictwo, edukacja i konsultacje specjalistów w zakresie psychoterapii uzależnień. Prowadzenie
terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.
Placówki Oświatowe – realizacja zadań profilaktycznych uniwersalnych, dotyczący zapobieganiu problemom społecznym w oparciu o szkolne programy
profilaktyczne.
Organizacje pozarządowe- realizacja zadań w obszarze profilaktyki uniwersalnej i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Placówkami służby zdrowia na terenie gminy- realizacja zadań w obszarze profilaktyki selektywnej i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kierowanie osób
dotkniętych chorobą alkoholową bezpośrednio do palcówek lecznictwa odwykowego.
Zespołem Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- działania mające na celu monitorowanie i informowanie GKRPA o osobach z problemem
alkoholowym.
Adresaci programu.
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Gorzów Śląski, a szczególności dzieci i młodzież szkolna, osoby uzależnione od alkoholu, osoby pijące
szkodliwie a także rodziny i najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym.
Cele i zadania programu.
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Cel strategiczny:
Inspirowanie, wspieranie i kreowanie przedsięwzięć oddziaływujących w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych i zdrowotnych mieszkańców gminy
Gorzów Śląski związanych z picie napojów alkoholowych i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
Cele główne:
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.
Zmniejszenie szkód spowodowanymi naużywaniem napojów alkoholowych.
Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy rodzinie.
- profilaktyki uniwersalnej: adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Gorzów Śląski (dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego
ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholi i innych substancji psychoaktywnej.
- profilaktyki selektywnej: adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych.
- profilaktyki wskazującej: adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale
nie spełniają kryteriów diagnostyki picia szkodliwego lub uzależnienia: redukcja szkód.
- terapii obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem, realizacja m.in.: programów terapeutycznych dla osób uzależnionych,
pijących ryzykownie i szkodliwie, dla DDA, współuzależnionych,
- rehabilitacji obejmującej osoby uzależnione: realizacja programu readaptacji poprzez wspieranie psychologiczne, socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności
środowisk abstynenckich.
Do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 487 j.t.) należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od
alkoholu (art. 41 ust. 1). W szczególności zadania te obejmują:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Poszerzenie oferty pomocowej i udzielnie wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu odwykowym. Grupa wsparcia prowadzona dla osób utrzymujących
długotrwałą abstynencję.
Prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym, w godz. popołudniowych i wieczornych poradnictwa dla osób uzależnionych.
Współpraca z biegłymi sądowymi w orzecznictwie uzależnienia od alkoholu – pokrycie kosztów wydania opinii biegłych.
Zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego, w tym :
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motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji,
motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz
korzystania z pomocy grup samopomocowych, zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule
i poddania się leczeniu odwykowemu, udzielanie wsparcia edukacyjnego, prawnego dla osób z problemem alkoholowym, kierowanie osób zgłoszonych do Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na specjalistyczne badania diagnostyczne (badanie przez biegłych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego, kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, udział w postępowaniu sądowym, kierowanie osób
z problemami alkoholowymi na konsultacje i zajęcia indywidualne z psychologiem, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, inicjowanie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałaniu zjawisku przemocy, wspieranie działalności grup
wsparcia, opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwanego dale
„programem gminnym” oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie, inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego
programu,rozpatrywanie spraw związanych z realizacją programu, rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań i informacji z wykonywanego programu gminnego,
Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a
ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (§ 12 rozporządzenia Rady Ministrów 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie ustalenia dla terenu gminy Byczyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5
%(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wskaźniki : ilość rozmów motywujących do podjęcia terapii,
- ilość osób, które podjęły terapię,
- ilość założonych niebieskich kart,
- liczba osób korzystających z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym.
- liczba przeszkolonych osób,
- liczba osób korzystających z konsultacji.
- liczba osób skierowanych na badania przez biegłego lekarza,
- ilość wydanych zezwoleń.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy : psychiczne wspieranie rodzin, udzielanie pomocy w wychodzeniu z nałogów i kryzysów .
Prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą rodzinie. Zatrudnienie terapeuty uzależnień. Kierowanie rodzin i dzieci do
instytucji wsparcia.
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Adaptacja nowego lokalu dla ofiar przemocy w rodzinie.
Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa.
Współpraca z Policją- podejmowanie wspólnych działań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinach i problemu alkoholowego.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego współorganizowanie i współfinansowanie prac dla osób długotrwale bezrobotnych i uzależnionych od alkoholu.
Świadczenie pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i dotkniętych problemami behawioralnymi w Punkcie Konsultacyjnym.
Realizacja programu opiekuńczo – wychowawczego w ramach funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej „Uśmiech” w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego
18.
Świetlica ma zadanie: prowadzenie edukacji w tym odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, wspieranie rozwoju osobistego, psychicznego
i fizycznego dzieci, zagospodarowywanie czasu wolnego i zajęć profilaktycznych (konkursy , warsztaty i itp.), organizowanie półkolonii zimowych i letnich.
Współpraca z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinny, Kościołem Katolickim, Caritas,

placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy.

Wskaźniki:- liczba osób korzystających z proponowanych form pomocy,
- liczba osób korzystających z grupy wsparcia dla ofiar przemocy,
- liczba osób, które podjęły dobrowolne leczenie odwykowe,
- liczba wniosków złożonych do Sądu Rejonowego w celu orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- liczba rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
Oddziaływania w kierunku poszerzania i udoskonalenia oferty, upowszechniania i wdrażania programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
z obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców.
Dofinansowanie działań sportowych, konkursów promujących zdrowy styl życia, łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, turystyczną, rekreacyjną.
Wprowadzenie programów edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń abstynenckich oraz członków gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Prowadzenie kampanii informacyjnej, gdzie szukać pomocy, jak reagować w sytuacji ujawnienia problemów, których przyczyną jest alkohol.
Zakup prenumeraty czasopism, plakatów, broszur, filmów i innych materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej.
Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – rekreacyjnych oraz sportowych jako alternatywnych form spędzania czasu
wolnego.
Prowadzenie przy współpracy z Komisariatem Policji w Praszce i KPP działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapobiegania przypadkom
naruszeń prawa i porządku publicznego, będących wynikiem spożywania alkoholu.
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Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, wg. potrzeb zgłoszonych przez szkolnych pedagogów.
Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych strategii
profilaktycznych.
Szkolenie przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych.
Prowadzenie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w obszarze profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania przemocy.
Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
Prowadzenie na terenie wszystkich szkół i przedszkola autorskich projektów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dostosowanych do potrzeb konkretnych
placówek.
Wskaźniki: - ilość przeprowadzonych działań profilaktycznych w szkołach,
- liczba dzieci biorących udział w dział w zajęciach profilaktycznych,
- liczba rodziców i nauczycieli biorących udział w programach profilaktycznych w szkołach,
- liczba i rodzaj przeprowadzonych szkoleń,
- ocena szkoleń przez odbiorców, ewaluacja
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zajmującymi się aktywizacją
środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin m.in. poprzez zlecenie im w drodze konkursu ofert na dotacje w 2018
roku realizacji następującego zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Wspieranie grupy AA „Nowe Życia” w realizacji działań motywujących do terapii i propagowaniu postaw trzeźwościowych.
Wskaźniki:
- liczba osób objętych działaniami klubu AA,
- liczba wspartych organizacji,
- liczba osób biorących udział w/w działaniach,
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Kontrola przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gorzów
Śląski.
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Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmowanie na uzasadnione wnioski interwencji związanych z naruszeniem zakazu
reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa.
Wskaźniki:
- ilość przeprowadzanych kontroli, monitorujących, przestrzeganie zasad sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Inne działania związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Bieżąca obsługa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym :
GKRPA w Gorzowie Śląskim jest powołana przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego na podstawie zarządzenia. Obecnie komisja składa się z 6 członków. Osoby te
są przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wypłata wynagrodzenia członkom GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji i zespołów problemowych (Zespół Motywująco – interwencyjny i Zespół
Kontrolujący) – za udział w pracach Komisji wynosi 7% najniższego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r.,
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz.1747). Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia : lista obecności.
Zwrot kosztów podróży członkom GKRPA w Gorzowie Śląskim , na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 grudnia 2002 roku dotyczącym zasad ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
z zastrzeżeniem iż podróżą służbową jest wykonywanie zadań przez członków GKRPA.
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA i Pełnomocnika Burmistrza.
Zakup materiałów i sprzętu do bieżącej pracy komisji.
Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następuje zgonie z umową zlecenie.
Postanowienia końcowe.
Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi.
Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Gorzowa Śląskiego.
Rada Miejska otrzyma roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do 30 kwietnia 2019r.
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PROJEKT PRELIMINARZA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU
PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2019
Lp.
1.

2.

Cel szczegółowy
Program profilaktyczny
skierowany do dzieci
i młodzieży

Udzielanie pomocy
rodzinom z problemem
alkoholowym.

Zdania
Programy profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach
wychowawczych:
a) przeprowadzanie w szkołach programów profilaktycznych
związanych z problematyką uzależnień od alkoholu oraz przemocy
w rodzinie, organizowanie spektakli oraz seansów filmowych
o charakterze profilaktycznym.
b) podejmowanie działań profilaktycznych z placówkami oświatowowychowawczymi, Miejskim Ośrodkiem Kultury , LZS ,UKS
i Kościołem, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Uszycach,
Warsztatami Terapii Zajęciowej w Uszycach, Młodzieżowymi
Drużynami OSP. Pomoc w realizowaniu imprez rozrywkowych pod
hasłem promocji zdrowego i trzeźwego stylu życia, organizowanie
konkursów, wystaw pogadanek dotyczących zapobiegania nałogom
oraz przemocy w rodzinie, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych
i socjoterapeutycznych związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i występowaniu przemocy w rodzinie
Kontynuacja prowadzenia świetlicy środowiskowej, o charakterze
profilaktyczno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży:
- wynagrodzenie
- bieżące utrzymanie
- działalność
- modernizacja budynku (inwestycja)
1. Współpraca z Policją w ramach porozumienia. podejmowanie
wspólnych działań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinach i
problemu alkoholowego
2. Adaptacja lokalu dla ofiar przemocy
3.Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy
: psychiczne wspieranie rodzin, udzielanie pomocy w wychodzeniu
z nałogów i kryzysów . Prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób
współuzależnionych i dotkniętych przemocą w-rodzinie. Kierowanie
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kwota
14 500.-

czas realizacji
cały rok

1000.-

cały rok

realizujący
Pełnomocnik
Komisja
Pełnomocnik
Komisja

13 500.cały rok

Pełnomocnik
Komisja

cały rok
78 285.-

Pełnomocnik
Komisja

23 000.7 585.19.315.28.385.-

0.-

cały rok

0.18.000.-

cały rok
cały rok

Pełnomocnik
Komisja
Pełnomocnik
Komisja
Pełnomocnik
Komisja
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3.

4.

5.

6.

Działania zwiększające
dostęp do lecznictwa
odwykowego.
Analiza problemów
alkoholowych,
ograniczenie dostępności
alkoholu

Podnoszenie kwalifikacji
członków Gminnej
Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
pełnomocnika, opiekuna
świetlicy oraz
nauczycieli.
Realizacja działań
objętych Programem
Profilaktyki

rodzin i dzieci do instytucji wsparcia( Poradnia Rodzinna, Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna i in. )
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracji społecznej oraz współorganizowanie
i współfinansowanie prac dla osób długotrwale bezrobotnych i
uzależnionych od alkoholu
5. Współpraca z:Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Sądem Rodzinnym
Kościołem Katolickim,
Stacją Caritas,
szkołami znajdującymi się na terenie gminy.
1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin –zatrudnienie psychologa
2. Współpraca z Przychodnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Oleśnie w ramach porozumienia.
1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dot. zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą
Rady Miejskiej.
2. Prowadzenie kontroli placówek handlowych przez upoważnionych
członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3. Podejmowanie działań interwencyjnych, w stosunku do osób
działających wbrew ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości
i Alkoholizmowi oraz ustawie o Przemocy w Rodzinie
4. organizowanie szkoleń dla sprzedawców.

800.-

Udział w szkoleniach:
a) finansowanie szkoleń,
b) finansowanie delegacji służbowych

0.0.-

cały rok

Pełnomocnik
Komisja

Finansowanie zaplanowanych działań:

18 000.-

cały rok

Pełnomocnik
Komisja

-opinie biegłego,

2 500.-

Id: 2D46C4A4-B7A5-4D84-B778-F7733D1619CD. Podpisany

cały rok
Pełnomocnik
Komisja
cały rok

6 500,-

cały rok

0.-

cały rok
cały rok

0.cały rok
cały rok
0.-

Pełnomocnik
Komisja
Pełnomocnik
Komisja
Pełnomocnik
Komisja
Pełnomocnik
Komisja
Pełnomocnik
Komisja

cały rok
Pełnomocnik
Komisja
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i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w gminie.

-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
-posiedzenia Gminnej Komisji i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (wynagrodzenie za udział w pracach Komisji 7%
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozp. Rady
Ministrów z dnia 05.10.2010 r.(Dz. U. Nr 194,poz. 1288).
-wynagrodzenie pełnomocnika
-bieżące wydatki wynikające z działalności Komisji
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

0.5 500.9 600.400.0.-

cały rok

Pełnomocnik
Komisja

136 085.-

Id: 2D46C4A4-B7A5-4D84-B778-F7733D1619CD. Podpisany
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