UCHWAŁA NR XIX/116/19
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 10 ust.2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz.852, 1655, 1818) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1492) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Henryk Bakalarski
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Załącznik do uchwały Nr XIX/116/19
Rady Gminy Nieborów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 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 2020, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację Programu. Zgodnie
z art. 182 ww. ustawy środki te nie mogą być przekazywane na inne cele.
Rozdział 2.
Cele programu
Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów
alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy
i świadomości mieszkańców gminy. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na
terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych. Program określa lokalną
strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz
działań mających na celu rozwiązywanie problemów, integrację i reintegrację społeczną osób
współuzależnionych i uzależnionych.
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym
spotykają się w problemem nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz jego
konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności do dzieci
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców,
opiekunów i nauczycieli, osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych po ukończeniu
terapii, osób współuzależnionych, osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, osób
doświadczających przemocy w rodzinach.
W roku 2020 w/w cele będą kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich i planuje się je
realizować poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
2. Prowadzenie edukacji publicznej z z zakresu problemów uzależnień.
3. Zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, zagrożonych
uzależnieniem i współuzależnionych
4. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzenia czasu wolnego przez
dzieci, młodzież oraz dorosłych na terenie gminy.
5. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Rozdział 3.
Zadania Programu i sposób ich realizacji
Większość zadań realizowanych na poziomie gminy, zgodnie ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz przeciwdziałaniu narkomanii w obszarze profilaktyki szczególnie
uniwersalnej i edukacji społecznej, jest wspólnych lub zbieżnych, a ich adresatami są te same lub pokrewne
grupy osób. Nowoczesne podejście do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji musi zakładać kontekst
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wszystkich uzależnień ze względu na upowszechniające się wzory łączenia substancji i przenoszenia
uzależnień.
Główne zadania Programu w szczególności będą obejmować:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków poprzez:

dla

osób

uzależnionych

1. kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
2. finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia;
3. zakup i upowszechnianie
współpracujących z GKRPA;

materiałów

informacyjnych

o chorobie

dla

instytucji

i organizacji

4. współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień;
1) prowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień,
5. podnoszenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień- szkolenie z różnych grup zawodowych
realizujących program profilaktyki;
6. udzielenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom eksperymentującym i uzależnionym od
narkotyków przez specjalistę uzależnień (motywowanie do leczenia stacjonarnego, psychoterapia
indywidualna, poradnictwo);
7. informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i uzyskania
pomocy specjalistycznej w tym zakresie (adresy telefony wywieszane na lokalnych tablicach ogłoszeń);
8. Zakup tablic informacyjnych dla poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Nieborów.
II Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1. podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności
interwencyjno-motywujących wobec osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu,
terapii lub oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym;
2. współpraca merytoryczna z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, Policją, Sądem Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami w celu podnoszenia skuteczności
podejmowanych działań oraz udzielenia wsparcia rodzinom;
3. finansowanie kolonii letnich obozów sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowy i rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. edukacja publiczna- zakup ulotek, broszur, poradników oraz spektakli profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży;
5. finansowanie szkoleń i programów profilaktycznych dla szkół podstawowych z terenu gminy Nieborów.
6. finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem narkomani
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. współpraca z placówkami oświatowymi z terenu gminy Nieborów;
2. organizowanie konkursów gminnych mających na celu bezpieczny styl życia;
3. propagowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i wolnego od używek poprzez propagowanie
pozytywnych wzorców zachowań, w tym umiejętności
spędzania wolnego czasu i radzenia sobie
z problemami życia codziennego;
4. organizacja niedochodowych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci,i młodzieży
i rodzin (m.i. impreza okolicznościowa Dzień Dziecka) mający wyraźny cel profilaktyczny, eksponujący
kulturalny i sportowy aktywny i zdrowy sposób życia;
5. wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych.
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6. prowadzenie w szkołach zająć profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się narkomanii
oraz zakup literatury, ulotek o tematyce narkotykowej.
7. udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomani
1. diagnozowanie dzieci mających kontakt ze środowiskiem osób uzależnionych w tym dzieci z rodzin
uzależnionych przez logopedą i psychologa,
2. doposażenie szkół i innych placówek w pomoce (materiały dydaktyczne, terapeutyczne) oraz sprzęt
niezbędny do realizacji zajęć mających wyraźny cel profilaktyczny.
3. współpraca z instytucjami (ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, przedszkolami, służbą zdrowia,
komisariatem Policji itp.) organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, które są współrealizatorami
Programu zajmujące się przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii;
4. wspieranie zdobywania odpowiednich kwalifikacji
z uzależnionymi od środków psychotropowych i narkotyków;

i doskonalenia

dla

osób

pracujących

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. kontrola przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie gminy;
2. Zasady funkcjonowania
Alkoholowych.

i wynagradzania

członków

Komisji

ds.

Rozwiązywania

Problemów

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie
według następujących zasad:
1) dla przewodniczącego komisji i jej sekretarza za przygotowanie i prowadzenie posiedzenia komisji oraz
dokumentacji związanej z pracą komisji każdorazowo za udział w odbytym posiedzeniu komisji
wynagrodzenie 100,00 zł;
2) dla pozostałych członków komisji każdorazowo za udział w odbytym posiedzeniu komisji wynagrodzenie
– 70,00 zł;
3) wypłaty dokonuje się na podstawie listy obecności z odbytego posiedzenia komisji podpisanej przez
przewodniczącego lub sekretarza komisji;
4) za udział w szkoleniach lub innych pracach poza terenem Gminy przysługuje dieta i zwrot kosztów
przejazdu na ogólnych zasadach.
VI. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem
społecznym
i integrowanie
ze
środowiskiem
lokalnym
tych
osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
1. Współpraca
z pracownikami
i współuzależnionymi od narkotyków.

socjalnymi

mającymi

kontakt

z osobami

uzależnionymi

2. Świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, udzielanie pomocy przy odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczności poprzez udział w spotkaniach, warsztatach, rozmowach wspierających.
VII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
W 2020 roku nie planuje się w gminie utworzenia Centrum Integracji Społecznej.
Rozdział 4.
Monitoring i ewaluacja
Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie:
1. wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami odpowiedzialnymi
i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy;
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2. gromadzenia i analizy danych na temat problemu alkoholowego;
3. prowadzenie działań mających na celu ocenę rodzaju i stopnia zagrożenia uzależnieniem od alkoholu.
A także monitorujących skuteczność realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych.
Wskaźniki monitoringu:
1. liczba osób
i przemocy;

objętych poradnictwem oraz pomocą psychologiczną z zakresu alkoholu, narkomani

2. liczba dzieci,
i informacyjnymi;

młodzieży

i dorosłych

objętych

działaniami

profilaktycznymi

edukacyjnymi

3. liczba zrealizowanych programów profilaktycznych;
4. liczba osób zmotywowanych do podjęcia leczenia odwykowego.
Z realizacji programu sporządzone będzie roczne sprawozdanie, które zostanie przedłożone Radzie
Gminy Nieborów.
Rozdział 5.
Realizacja Programu
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy z:

i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

1. GKRPA w Nieborowie- psycholog specjalista psychoterapii uzależnień,
2. Gminą Nieborów,
3. Komendą Powiatową Policji,
4. Szkołami z terenu Gminy Nieborów.
5. Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej z terenu Gminy Nieborów.
Rozdział 6.
Preliminarz planowanych wydatków finansowych przeznaczonych na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020r.
ZADANIA
Lp.

1.

2.

Nazwa zadania

1. Zakup materiałów informacyjno edukacyjnych dla poszczególnych
miejscowości z terenu gminy (tablice informacyjne) szkół, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.Dofinansowanie kosztów zakupu nagród w związku z
organizacjąkonkursów i udziału dzieci w pozalekcyjnych zajęciach o
charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii oraz zakup spektakli,
warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży- promowanie zdrowego
stylu życia.
3. Zakup materiałów edukacyjnych i spektakli związanych z przemocą.
4. Zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA.
1.Diagnozowanie dzieci mających kontakt ze środowiskiem osób
uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
(narkotyków) przez psychologa i logopedę.
2. Prowadzenie terapii zajęcia psychologiczne dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków oraz dla osób doznających przemocy domowej, osób
stosujących przemoc oraz osób będących w kryzysie i nie radzących sobie z
problemami emocjonalnymi.
3.Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających stopień uzależnienia
od alkoholu i narkotyków.
4. Sfinansowanie kolonii letnich, obozów profilaktycznych dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
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wykonania

Koszty
zadania zł

Cały rok

37.500,00

Cały rok

27.000,00
2.000,00
70.000,00
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3.
4.
5.

5.Sfinansowanie imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci i
młodzieży (Dzień Dziecka) mający wyraźny cel profilaktyczny.
Wpis sądowy od opinii osób uzależnionych.
Działalność komisji:
- delegacje,
-szkolenia dla członków komisji.
Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii.
Koszt programu

Cały rok

1.000,00

Cały rok

500,00
2.000,00
10.000,00
150.000,00

Cały rok

Rozdział 7.
Harmonogram kontroli punktów sprzedaży
Kontrola punktów będzie się odbywać 2 razy w roku 2020 tj.;
1. na przełomie miesięcy kwiecień-maj 2020 r.;
2. na przełomie miesięcy wrzesień- październik 2020 r.
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