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UCHWAŁA NR IV/22/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2011 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na 

lata 2011-2015 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U Nr 70 poz. 473 z 2007r., Dz.U.115 poz.793, Dz. U.176 poz.1238, Dz. U. z 2008r. Nr 227, 
poz. 1505 z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz.1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857) oraz art. 18 ust. 
2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Krapkowice na 
rok 2011 jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.

program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok

Zalacznik1.doc
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GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI   I  ROZWIĄZYWANIA


PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH DO  REALIZACJI  W  2011 ROKU 

stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 

2011-2015

I. Wstęp

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest  tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych grożących patologiami i uzależnieniami. 


Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857 )  określa w art. 1 obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 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. Zadania te m.in. 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,

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 i socjoterapeutycznych,


4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011


5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,


6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.


          Realizację tych zadań inicjuje, w myśl powyższej ustawy, powołana przez Burmistrza Krapkowic Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konieczność podejmowania zdecydowanych działań zapobiegających alkoholizmowi wynika również z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Dz. U. Nr 202 poz.1551, Dz. U. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. Nr 221, poz. 1738 r., z 2010 r. Dz. U. 28 poz. 146, Dz. U. 40 poz. 229, Dz. U. 81 poz. 527, Dz. U. 125 poz.842 , Dz. U  217 poz.1427)

Program jest skorelowany z następującymi Programami


· Gminny  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok

· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na  2011 rok

II.  Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


1. Cele ogólne:


a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice,


b) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów.


2. Cele szczegółowe:


a) zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież,


b) podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej,

c) zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu,


d) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej,

e) wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat skutków nadużywania substancji psychoaktywnych,


f) zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,


g) zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,


h) zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,


i) kształtowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,


j )wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych,


k) promowanie zdrowego stylu życia bez używek,


l ) poszerzenie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.

III. Problematyka Alkoholowa w Gminie Krapkowice.


1. Na terenie Gminy Krapkowice profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,


   3. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny,

4. Poradnie Leczenia Uzależnień,

5. Posterunek Policji,


6. Szkoły działające na terenie Gminy,


8. Urząd Gminy w Krapkowicach – Referat Spraw Społecznych,

9. Organizacje Pozarządowe.

   2. Stan Zasobów:

         a.  Klub Abstynenta


Przez cały rok Komisja wspiera Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 26 lat. Spotkania  odbywają się 3 razy w tygodniu (wszystkie   grupy). Na spotkania uczęszcza około 40 osób w tym na AL. – Anon – średnio 20 osób.


         b.  Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny

          Punkt  Konsultacyjno – Terapeutyczny na Oś. XXX –lecia 23  jest czynny: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8,00 -13,00.


         W punkcie  udzielane są konsultacje indywidualne oraz porady i informacje dla osób uzależnionych od  alkoholu i narkotyków,  współuzależnionych  i ofiar przemocy domowej.  


         c. Terapeuta ds. uzależnień w 2010 r.  udzielił -  1580  konsultacji indywidualnych,


  W tym :


         Osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji – 858 konsultacji (w tym sprawcy przemocy fiz. I psych. -   87   konsultacji)


         Osoby współuzależnione – 577 konsultacji ( w tym ofiary przemocy – 75 konsultacji)

         terapeuta ds. narkotykow. 

 Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych zatrudnia terapeutę ds. narkotyków, który udziela porad oraz prowadzi terapię dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Terapeuta przyjmuje w czwartki w godzinach od 13,00 do 14,00 w Punkcie Terapeutycznym na Oś. XXX lecia 23 oraz od godz. Od 14,00 do 17,00 w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Jagiellońskiej w Krapkowicach.


 d. Świetlice Środowiskowe. Dzieci żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych (rodzinach z problemem alkoholowym, rodzinach patologicznych) doświadczają wielu   szkód  emocjonalnych,   duchowych  i społecznych. Często nie mają zapewnionych podstawowych potrzeb. Nie mają również zapewnionej opieki oraz prawidłowej organizacji czasu wolnego. Celem zapewnienia im tej opieki w godzinach popołudniowych oraz rozbudzenia różnych zainteresowań działalność prowadzą następujące świetlice środowiskowe: 

     -  Świetlica Środowiskowa przy ul. Mickiewicza 1, z której skorzystało w 2010 r. około 100 dzieci. Świetlica czynna jest :


        poniedziałek od 10.00 do 18.00


        wtorek           od 12.00 do 20.00


        środa             od 10.00 do 18.00;


        czwartek       od 12.00 do  20.00


 piątek            od  9.00  do 15.00


      - .Świetlica Środowiskowa  przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach ul. Szkolna 3 jest  czynna we wtorki i środy w  godz. Od 14.00. do 17.00. 


         Do świetlicy uczęszczało w  2010 roku 51 dzieci. Jedną z form pomocy jest finansowanie podwieczorków dla dzieci.


 - Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. Świetlica czynna jest  od wtorku do soboty w godzinach    od    16,00 do 20.00 W 2010 r.  w 2011 roku uczęszczało 58 dzieci. Dzieci i młodzież spędzają czas wolny grając w różne gry, bawiąc się rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach, organizują różne akcje społeczne, mają zapewniona opiekę w godzinach popołudniowych.


     - Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest we wtorki i środy w godz. 17,00 do  22.00.  Do świetlicy uczęszczało w 2010 roku 25 dzieci.

  e.   Jadłodajnia

         Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych, biednych, niezaradnych życiowo, osób z marginesu społecznego,  w 2010 r. z posiłków skorzystało  220  osób.


IV. Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

V. Harmonogram realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach na rok 2011. 

		Lp

		Treść   zadania

		Sposób   realizacji

		Szacunkowe koszty

		Termin realizacji



		1

		2

		3

		4

		5



		  I.    

		Udzielanie   rodzinom, w których występują  problemy  alkoholowe pomocy  psychospołecznej   


i prawnej.




		1.  Płace § (4010)


· referent  ds. Profil. i Uzależnień


· opiekun- terapeuta Klubu  AA


· pracownicy stołówki


· obsługa księgowa


· opiekunów świetlic środowiskowych 


+  pochodne


§  (4040,3020,4110,4120,4140,4440,4280) razem  za  12 m-cy 


2. Koszty  Gminnej Komisji  ds.  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,


3. Koszty administracyjne (+ zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, opłaty   pocztowe + opłaty bankowe, opłaty za pomieszczenia biurowe).


4. Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne tj: dla Przewodniczącego Komisji - 65 % , dla Członka Komisji – 40 % 


      najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2011 r.


5. Koszty  Klubu Abstynenta (w tym  opłata  za  energię elektryczną  cieplną  i  wodę).


6. Utrzymanie   jadłodajni ( opłaty ).


7. Utrzymanie świetlic środowiskowych




		264.380,-


85. 650,-


2.000,-


20.000,-


37.422,-

16.000,-


22.000,-


34.000,-

		cały  rok






		1

		2

		3

		4

		5



		II.




		Udzielanie   wsparcia ofiarom  przemocy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.




		1. Udzielanie wsparcia i poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy domowej w punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym


2. Współpraca z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach procedury „Niebieskiej Karty”


3. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Prokuratura, Sąd)


4. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia i konferencje)


5. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej służącej zmniejszaniu skali zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży, edukacja ofiar przemocy

		4.500,-


1.500,-




		w  ciągu  roku






		III.




		Zwiększenie  dostępności pomocy   terapeutycznej i  rehabilitacyjnej  dla  osób uzależnionych  od  alkoholu i narkotyków.




		1. Szkolenia i wyjazdy służbowe oraz zwroty kosztów dojazdu dla członków  komisji,  terapeutów,  opiekunów  świetlic,


2. Usługi  psychiatryczne i psychologiczne:


· bieglenia  psychiatryczne i psychologiczne 

· usługi  psychiatryczne,


3.  umowa – zlecenie Terapeuty ds. narkotyków w Punkcie Konsultacyjno 


     Terapeutycznym

		2.000,-


7.000,-


6.000,-


8.500,-




		w  ciągu  roku






		IV.

		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 i socjoterapeutycznych.

		1. Organizowanie  i  finansowanie:  


· programów  profilaktycznych, dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,    


· konkursów,  wystaw   o  tematyce antyalkoholowej (nagrody dla uczestników),

· „Krapkowicki Dzień Trzeźwości”   Promocja zdrowego i trzeźwego   stylu życia.


2. Stała  współpraca  Komisji  z  OPS,   Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami, Poradnią  Psychologiczno-Pedagog.  i  innymi   instytucjami.


3. Umowy -  zlecenia


· 2  opiekunów świetlicy w PSP nr 1 w Krapkowicach,


· opiekuna świetlicy środowiskowej w Kórnicy i Żużeli

4. Dofinansowanie  do  wyżywienia  dzieci   z  rodzin   patologicznych  w  świetlicach  środowiskowych.


5. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.


6. Budowa i remonty placów zabaw oraz świetlic środowiskowych


7. Prezentacja dorobku świetlic środowiskowych.




		    9.000,-


   23.500,-


     3.000,-


    13.000,-


   26.578,-




		w ciągu roku


cały rok


cały rok


w ciągu roku


w ciągu roku








		V.




		Podejmowanie interwencji  w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego




		1. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.


2. Prowadzenie  kontroli  placówek handlowych   i  zakładów  gastronomicznych  w  zakresie przestrzegania  zasad  sprzedaży  i  spożywania napojów  alkoholowych  -  w  myśl Ustawy o  wychowaniu  trzeźwości i   podjętych  Uchwał   przez Radę Miejską.


3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej).


4. Stała  współpraca  w   tym   zakresie Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych ze  Strażą   Miejską  i  Policją.




		

		cały   rok






		VI.

		Sprawozdawczość 

		1. Sporządzanie  rocznych  sprawozdań z  realizacji  gminnego  programu.


2. Zbieranie informacji  o  skali  problemów alkoholowych  w  mieście  i  gminie na  podstawie  danych  Ośrodka  Pomocy Społecznej, Policji, Służby  Zdrowia i innymi instytucjami


3. Opracowanie  gminnego programu w  zakresie  profilaktyki  i rozwiązywania  problemów alkoholowych na  rok 2012.

		

		styczeń 2012

cały rok


Listopad, Grudzień 2011





                       OGÓŁEM :  586.030, zł







 ZAŁĄCZNIK  NR  1


do Uchwały nr IV/22/2011 


 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia  09.02. 2011 r.





















