Załącznik
do uchwały nr
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia grudnia 2011 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2012 ROK
1. Wprowadzenie
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii Gminy Sędziejowice zwany dalej „Programem" określa lokalną strategię
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii. Jest kontynuacją i rozwinięciem działań podejmowanych przez gminę w latach
ubiegłych. Ze zdobytych doświadczeń wynika, że zadania w zakresie profilaktyki uzależnień
należy traktować łącznie, ponieważ instytucje i organizacje działające w tych zakresach to
często te same podmioty. Program jest zgodny z wytyczonymi celami strategicznymi
przyjętym w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziejowice
na lata 2005 - 2013. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za prawidłową realizację
Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach. Współrealizatorami
Programu na terenie gminy są: placówki oświatowo - wychowawcze, kulturalne i organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze rozwiązywania problemów uzależnień
i pomocy społecznej.
2. Podstawa prawna
Podstawą do praktycznej realizacji zadań i piorytetów w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.
473 ze zm.) i ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179, poz.
1485 ze zm.).
Ustawy powyższe nakładają na organy administracji państwowej oraz samorządy
terytorialne obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia
napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, działania na rzecz trzeźwości,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, wspierania
działalności w tym zakresie oraz podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania
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narkomanii, które obejmują m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie
rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy społecznej, psychospołecznej
i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
oraz wspomagania działań instytucji.
Przy

opracowaniu

Programu

uwzględnione

zostały

wskazówki

wynikające

z rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3. Diagnoza problemów uzależnień na terenie gminy
Według danych statystycznych Referatu Spraw Obywatelskich Gmina Sędziejowice liczy
6427 mieszkańców według stanu na 31.10.2011 r. ( 2010 r.- 6438 ), w tym 905 dzieci
i młodzieży w wieku 7-18 lat ( 2010 r. -

921 ). Na dzień 30 września 2011 r. było

zarejestrowanych 459 bezrobotnych ( 2010 r. - 382 ), w tym 251 kobiet ( 2010 r. -187 ) Stopa
bezrobocia wynosi 16.8 % w skali powiatu łaskiego ( 2010 r. -15,2 % ). W grupie osób bez
pracy znajduje się 17 osób niepełnosprawnych ( 2010 r. - 15 ).
Na podstawie wyników badań „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sędziejowice 2010" przeprowadzonych przez Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Warszawie należy stwierdzić, iż najbardziej palącym problemem w gminie jest
bezrobocie jej mieszkańców, które pociąga za sobą szereg innych problemów społecznych.
Wśród nich stosunkowo wysoko plasują się problemy związane z piciem/nadużywaniem
alkoholu przez mieszkańców gminy -zarówno dorosłych jak i dzieci. Brak pracy, perspektyw
i ubóstwo części mieszkańców gminy tworzą syndrom czynników pretendujących do
nadużywania alkoholu przez osoby czujące się społecznie i ekonomicznie upośledzone.
Mieszkańcy gminy mają wobec lokalnych władz duże oczekiwania w zakresie działań
mających na celu ograniczenie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Takie
oczekiwania ma ponad 70% mieszkańców gminy.
Do publicznych szkół ( szkoły podstawowe - 2, gimnazjum - 1 i ponadgimnazjalna - 1)
uczęszcza 796 uczniów, z czego kilka procent to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych o podłożu
alkoholowym.
Negatywne zjawiska dotykające rodziny obrazują dane Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sędziejowicach. Na terenie gminy jest 38 rodzin patologicznych, w tym 15 rodzin
z problemem alkoholowym ( zgłoszenia do GKRPA). Rodziny te korzystają z różnych form
pomocy, m.inn.:
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1) pomoc rzeczowa w formie żywności przekazywanej z Banku Żywności w Łodzi;
2) dożywianiem dzieci w szkołach objęto 118 dzieci, w tym około 30 dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym;
3) pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i zasiłków okresowych;
4) praca socjalna (poradnictwo, interwencje) - ogółem dla 80 rodzin, w tym dla 15 rodzin
z problemem alkoholowym.
Gmina Sędziejowice znajduje się na terenie działań Komisariatu Policji w Widawie.
W 2010 roku w gminie Sędziejowice odnotowano 95 przestępstw ( 2009 r. - 121 ) oraz 274
interwencji ( 2009 r. - 201 ). Są to głównie przestępstwa przeciwko mieniu, narkotykowe, bójki
i pobicia oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości, co obrazuje tabela poniżej:
Kategoria przestępstwa / wykroczenia

Ogółem
2009
2010
27
22
14
12
1
10
23
12
56
39
201 ( w tym: 26 274 ( w tym: 11
rejonie dyskoteki) rejonie dyskoteki)

1/ kradzież mienia
2/ kradzież z włamaniem
3/ pobicia i rozboje
4/ przestępstwa z ustawy o narkomanii
5/ kierowanie w stanie nietrzeźwości
6/ interwencje

Z powyższych danych wynika, że odnotowano znaczny spadek wszystkich przestępstw:
przeciwko mieniu, narkotykowych i kierowanie w stanie nietrzeźwości, a znaczny wzrost
wystąpił w pobiciach i rozbojach, które wystąpiły głównie na terenie dyskoteki Protector
w Brzeskach. Natomiast liczba interwencji w 2010 r. dotyczących przemocy w rodzinie zmalała
- objęto 12 rodzin procedurą ”Niebieskiej Karty” ( w 2009 r. - 17 ).
4. Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych
i narkotykowych, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz
rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.
5. Cele szczegółowe
5.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

oraz

przeciwdziałania

narkomanii

i przemocy w rodzinie.
5.2. Realizacja przedsięwzięć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
alkoholowych oraz młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
5.3.

Udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

uzależnień

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
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5.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów uzależnień
6. Źródła i zasady finansowania programu
6.1. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki uzależnień są środki budżetu
Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki przeznaczone na realizację Programu ujmuje się w planach budżetowych gminy
na 2012 rok w dziale 851 - ochrona zdrowia rozdz. 85154 - zapobieganie alkoholizmowi
w kwocie 79.000 zł oraz rozdz. 85153 - przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2.000 zł.
6.2. Zadania i zasady finansowania programu
•

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

oraz

przeciwdziałania

narkomanii

i przemocy w rodzinie.
ogółem 6.000 zł
Sposób realizacji:
1. Organizowanie i dofinansowywanie na terenie placówek oświatowych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Udział w ogólnopolskich lub lokalnych kampaniach i akcjach profilaktycznych skierowanych
do różnych grup odbiorców.
3. Wspieranie realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień poszerzonych o różne
formy zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów.
4. Dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do zagrożonych
uzależnieniem uczniów oraz ich rodziców.
5. Przeprowadzenie szkoleń grup zawodowych: policjantów, pracowników służby zdrowia,
pracowników socjalnych, sprzedawców, nauczycieli z zakresu problemów uzależnień, działań
profilaktycznych i metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji.
6. Upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez zakup materiałów informacyjno edukacyjnych i profilaktycznych, np. prasa i książki specjalistyczne, broszury, plakaty, nagrody
w konkursach i zawodach.
7. Finansowanie i refundacja szkoleń dla osób realizujących gminny program profilaktyki
uzależnień.
8. Monitorowanie problemów uzależnień poprzez prowadzenie badań, sondaży, lokalnych
diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień oraz efektów
podejmowanych działań.
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•

Realizacja przedsięwzięć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
alkoholowych oraz młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
ogółem 40.000 zł

Sposób realizacji:
1. Finansowanie bieżącej działalności świetlic z programem opiekuńczo - wychowawczych dla
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
2. Wspieranie w organizowaniu aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych uzależnieniami, takich jak: atrakcyjne zajęcia podczas przerwy
zimowej, półkolonie letnie, obozy terapeutyczno - wypoczynkowe, obozy sportowo profilaktyczne.
3. Dofinansowanie ogólnodostępnych zajęć sportowych, kulturalnych oraz innych
przedsięwzięć służących zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz ich
rodziców, jako alternatywa wobec używek.
4. Organizowanie imprez i wspieranie inicjatyw promujących trzeźwy styl życia
i integrujących środowiska patologiczne ze społeczeństwem, w tym imprezy kulturalne
i artystyczne.
5. Dotowanie innych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień przyznawanych w ramach
otwartych konkursów ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ).
•

Udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

uzależnień

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
ogółem 31.000 zł
Sposób realizacji:
1. Prowadzenie i finansowanie punktu konsultacyjnego świadczącego pomoc osobom
uzależnionym i ich rodzinom.
2. Prowadzenie i finansowanie konsultacji specjalistycznych (psychiatra, psycholog, terapeuta,
prawnik ) dla osób z rodzin alkoholowych.
3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zawodowo zajmujących się
terapią uzależnień, w celu podniesienia kwalifikacji.
4. Prowadzenie i finansowanie klubu integracji społecznej.
5. Wspieranie prac zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
6. Współrealizacja programu „Niebieskie karty”.
7. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności
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zmierzających do podjęcia terapii przez osoby uzależnione oraz do orzeczenia obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu.
•

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów uzależnień.
ogółem 4.000 zł

Sposób realizacji:
1.Wspieranie zakładów opieki zdrowotnej prowadzących leczenie osób uzależnionych.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych; wspieranie
organizacyjne i finansowe tych instytucji.
•

Dodatkowe środki pozyskane w ciągu roku na realizację „Programu" skierować na
dofinansowanie celów szczegółowych nr 5.2. i 5.3. wymienionych w punkcie 5.

•

Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych.

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach
przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach:
1/ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2/ Rady Gminy w Sędziejowicach, jej komisji stałych i doraźnych - o ile zostali na nie
zaproszeni w związku z problematyką należącą do właściwości GKRPA,
2. Na równi z posiedzeniami traktowane są kontrole terenowe komisji (zespołu komisji);
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest złożenie podpisu na liście obecności uczestników
posiedzenia (kontroli);
4. Wynagrodzenie za 1 dzień wynosi 120,00 zł i obejmuje koszty podróży (dojazd i odjazd),
utracone zarobki i wydatki poniesione w związku z udziałem w posiedzeniach organów
wymienionych w pkt 1 oraz załatwianiem spraw związanych z wykonywaniem zadań
wynikających z członkowstwa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5. Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje tylko
jedno wynagrodzenie w danym dniu - niezależnie od liczby posiedzeń, w których uczestniczył;
6. W przypadku określonym w pkt 1 ppkt 2 radnemu, będącemu członkiem GKRPA, przysługuje
dieta jak dla radnego bez wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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7.1. Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków
o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami
Rady Gminy dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji.
7.2. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
7.3. Podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów
alkoholowych nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Monitoring i ewolucja realizowanych zadań Programu odbywa się poprzez samodzielne
zadania władz samorządowych, gminnych jednostek organizacyjnych we współpracy
z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi
osiągnięciem celów.
8.2. Program został poddany konsultacjom, zgodnie z uchwałą nr III/12/10 Rady Gminy
Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
8.3. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok zostanie złożone w I kwartale
2013 roku.

