
                                                                                                                            

UCHWAŁA NR XIX/116/08
RADY GMINY W GŁOWNIE
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Głowno na rok 2008 r.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220; Dz.U Nr 
62 poz.  558;  Dz.U. Nr 113 poz.  984;  Dz.U. Nr 153 poz.  1271;  Dz.U. 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, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr17 poz. 128; z 
2007 r. Nr 173 poz. 1218), oraz art. 4' ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 
poz. 1231; z 2003 Nr 167 poz. 1372; z 2004 r. 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 
poz. 1597, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 
1298, Nr 179 poz. 1485; z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 r. Nr 7 poz. 
48, art. 10 ust. 1 pkt.1-5, art. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485; z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 
826;  z  2007  r.  Nr  7  poz.  48,  Nr  82  poz.  558)  Rada  gminy  Głowno  uchwala,  co 
następuje:

             § 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

             § 2. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r. zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

              § 3. Traci moc uchwała Nr VI/57/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla gminy Głowno na 2007 r.

              § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

                                                                                                                            



                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do uchwały
                                                                                                                                                 Nr XIX/116/08 z dnia 23.03.08

                       Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
                  Problemów Alkoholowych dla gminy Głowno na 2008 r.

Zadania Gminnego programu: 

♦  Zwiększenie działań zmierzających do skuteczniejszego przeciwdziałania skutkom 
    używania i nadużywania alkoholu, rozwiązywanie problemów już istniejących.
♦  Prowadzenie szerokiej działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej
    w  celu zapobiegania powstawania nowych problemów.
♦ Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansuje 

się z:
     -  środków własnych gminy,
     - dodatkowych środków pozyskiwanych przez gminę z pobierania opłat za 
        korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
    uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu; 
    - wspieranie lecznictwa odwykowego przez samorząd terytorialny,
    - modernizacja programu , dodatkowe programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla 
      osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 
    - stworzenie punktu konsultacyjnego – szerokie informowanie społeczeństwa  
      o możliwościach korzystania  z pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 
      uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy   
    psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
     w rodzinie;
    - przyjęcie zgłoszenia o przypadkach występowania nadużywania alkoholu
      z jednoczesnym wystąpienia przemocy w rodzinie,
     - wezwanie na rozmowę sprawcy przemocy, pouczenie jej i poddanie się leczeniu
       odwykowemu,
     - współpraca pomiędzy Gminną Komisją, Przychodnią Leczenia Uzależnień i 
        Współuzależnienia w Głownie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
        i Kuratorami Sądowymi w zakresie motywowania i kierowania na leczenie
        odwykowe,
      - pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym – finansowanie obiadów 
        w szkołach,
3. Informowanie społeczności lokalnej o stowarzyszeniach, organizacjach i instytucjach
    zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
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4. Wspomaganie działalności w/w instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz osób   
    fizycznych służącej rozwiązywaniu tych problemów.
5. Opiniowanie GKRPA w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 
    alkoholowych,
6. Kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
    alkoholizmowi w placówkach handlowych.
7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania
    problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży w tym   
    prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
    dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych 
    i socjoterapeutycznych.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia bez używek dot. walki z nadużywaniem 
    alkoholu, zażywanie różnego rodzaju środków odurzających  i propagowanie 
    zdrowego stylu życia - bez papierosów.
9. Organizowanie i wspieranie dokształcania przedstawicieli różnych profesji w 
      dziedzinie profilaktyki i wczesnej interwencji.
10. Ustalić zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania 
      problemów alkoholowych w kwocie 80,00 zł (brutto) oraz 100,00 zł (brutto)
      dla przewodniczącego i z-cy przewodniczącego komisji. 

Sposoby realizacji wyznaczonych celów:
1. Prowadzenie działań interwencyjno - motywacyjnych  wobec nadużywających
    alkoholu, prowadzących rozkład życia rodzinnego lub będących sprawcami 
    przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
    Alkoholowych.
2. Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci;
    - poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy,    
      organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć profilaktycznych
    - pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami i kryzysami.
    Ponadto finansowanie:
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla 
     dzieci i młodzieży, a także dla rodziców, poprzez zwiększenie wiedzy na tematy
      uzależnień i działania środków uzależniających.
4. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmo-
    wanych przez organizacje i ruchy abstynenckie. 
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Niepublicznym Zakładem
    Opieki Zdrowotnej, Przychodnią Rejonową, Policją, Sądem Rodzinnym,  Parafiami,
    Prasą  lokalną, Klubem, „Krokus”, Przychodnia Uzależnień i Współuzależnienia.
6. Promocja imprez bezalkoholowych - zawody sportowe o zasięgu gminnym.
7. Opracowanie zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzedaży napojów
    alkoholowych wraz ze wskazaniem instytucji i osób upoważnionych do prowadzenia
    takich kontroli dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
    alkoholowych,
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8. Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
    dot. wszystkich innych używek na terenie szkół.
9. Tworzenie programów edukacyjnych dotyczących różnych środków uzależniających 
    (alkohol, tytoń, narkotyki) w szkołach.
10.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych 
     i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych (np. kluby 
     dyskusyjne).
11. Wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych.
12. Szkolenie członków komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
      alkoholowych.



                                                                                                                       Załącznik Nr 2 do uchwały
                                                                                                                 Nr XIX/116/08 z dnia 26.03.08

               

                        Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
                                dla gminy Głowno na 2008 r.

Zadania Gminnego programu:

1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:
    - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
      zagrożonych uzależnieniem,
     - udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
       psychospołecznej i prawnej,
     - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
       szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 
       dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla    
       uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w 
       pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
     - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
       służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
     - pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
       dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem
        lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Zadania szczegółowe:

1. Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki w szczególności przez:
- zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa z zakresu profilaktyki 
  narkomanii,
- zwiększenie efektywności profilaktyki w szkołach,
- ograniczenie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży,
- podniesienie wiedzy mieszkańców Gminy na temat problemów   
  psychoaktywnych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska narkomanii;
- inicjowanie współpracy i koordynowanie prac zespołów  zadaniowych,
- budowanie społecznej akceptacji dla celów i założeń programu.



    Sposoby realizacji programu:

      1. Poszerzenie oferty GKRPA o zadania z zakresu narkomanii.
      2. Wspieranie poradnictwa udzielającego pomocy z zakresu narkomanii.
      3. Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania.
      4. Opłacanie szkoleń pracowników w zakresie wczesnej interwencji w szkołach.
      5. Wspieranie szkół  w zakresie budowania i realizacji programów profilaktycznych
      6. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji.
      7. Przekazywanie informacji na temat nielegalnego wytwarzania narkotyków i ich 
          dystrybucji w celu ich likwidacji.

      Jednostka realizująca program:
      
      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
      Gminy Głowno.

                      


