Nr 1
do uchwały Nr X/63/04
Rady Gminy Narew
z dnia 9 marca 2004 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W NARWI NA ROK 2004

Rozdział I
I. Diagnoza środowiska
Gmina Narew obejmuje obszar 24.174 ha. Na dzień 31 grudnia 2003 roku liczba
mieszkańców wynosiła 4.525. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza
miejscem spożycia wynosi 19 i w miejscu spożycia 11. Ogółem na terenie gminy jest 25
punktów sprzedaży. Na jeden punkt sprzedaży przypada 181 mieszkańców.
Na terenie gminy nie ma placówek odwykowych, klubów abstynenta ani grup
samopomocowych. Pacjenci z gminy załatwiani są w Poradni Odwykowej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
Działania zawarte w mniejszym programie obejmują kompleksowo teren całej gminy i
oparte są na istniejących jednostkach organizacyjnych wspomagających przeciwdziałanie
alkoholizmowi poprzez realizowanie swojej statutowej działalności, rozszerzonej o działania
związane z profilaktyką alkoholową i zlecane do odpłatnego wykonania. W celu sprawnego
realizowania zadań wynikających z programu zostaną podpisane stosowne porozumienia z
poszczególnymi podmiotami, w ramach których zostanie określony szczegółowy zakres
zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
zawarte w mniejszym Programie są działaniami długofalowymi. Realizacja kolejnego
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie
odbiegającego w swej formie i treści od poprzednich, warunkuje w dużym stopniu
skuteczność podejmowanych działań, która jednak może być badana po okresie kilku lat od
wdrożenia jednolitych i systematycznych metod zapobiegania i usuwania następstw
nadużywania alkoholu.
Przedstawiony poniżej program będący kontynuacją zadań realizowanych w ubiegłych latach
opiera się na:
1. Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Lokalnych potrzebach gminy Narew.
II. Podstawowe cele programu.
1. Ograniczenie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych związanych z alkoholem i
innymi środkami uzależniającymi na poziomie lokalnym zwłaszcza wśród młodzieży.
2. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych.
3. Zwiększenie zdolności do radzenia sobie z problemami aktualnie istniejącymi w
gminie.
4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do zapobiegania istniejącym problemom.
III. Źródła i zasady finansowania:
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1. Źródłem finansowania zadań wynikających z gminnego programu są środki finansowe
budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Zadania finansowane są zgodnie z opracowanymi zasadami i preliminarzem, który
stanowi załącznik do niniejszego programu.
IV. Sposób kontroli realizacji programu:
1. Wójt Gminy po uzyskaniu informacji od podmiotów realizujących program złoży w I
kwartale następnego roku sprawozdanie Radzie Gminy.

Rozdział II
Zadania gminnego programu, sposób ich realizacji oraz podmioty odpowiedzialne:
Alkohol ingeruje i wywiera wpływ na niemal wszystkie aspekty życia społecznego.
Aby osiągnąć zamierzone cele instytucje funkcjonujące na terenie gminy współpracują ze
sobą w tworzeniu zintegrowanego planu działania, służącego minimalizacji szkodliwych
konsekwencji picia alkoholu dla pojedynczych osób, rodzin i całego środowiska.
Lp.
1.

Zadanie
Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu

Sposób realizacji
a/ ułatwianie kontaktów z Poradnią
Odwykową poprzez przekazywanie
informacji,
b/ wspieranie finansowe placówki
odwykowej ze środków przeznaczonych
na realizację programu,
c/ rozpoznawanie objawów choroby
alkoholowej, przekazywanie pacjentom i
ich rodzinom wiedzy o alkoholu i
problemach z nim związanych oraz
informowanie o możliwościach i
instytucjach zajmujących się leczeniem,
d/ kierowanie osób z różnych grup
zawodowych /policja, pracownicy
socjalni, nauczyciele, lekarze,
pielęgniarki/ realizujących zadania
gminnego programu na szkolenia i
finansowanie tych szkoleń,
e/ podejmowanie działań zmierzających
do poddania się leczeniu odwykowemu
osób uzależnionych od alkoholu oraz
kierowanie wniosków do Sądu o
przymusowe leczenie odwykowe.

Podmiot
realizujący
GKRPA, ZOZ
GOPS, Policja
Wójt Gminy
Ośrodki
Zdrowia

GKRPA

GKRPA
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2.

3.

Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej, w
szczególności dla dzieci i
młodzieży

a/ dbałość o systematyczny przepływ
informacji o przypadkach przemocy
domowej między Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Policją, służbą zdrowia i
szkołami oraz koordynowanie działań
zmierzających do udzielenia pomocy,
b/informacja i pomoc prawna dla ofiar
przemocy, informacja o dostępności
lecznictwa odwykowego oraz o
instytucjach wyspecjalizowanych w
pomocy dla osób współuzależnionym.
c/udział w kampaniach edukacyjnych
angażujących lokalne media - na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi i
zatrzymania przemocy w rodzinie.

GKRPA
GOPS
Policja
ZOZ
szkoły

a/ prowadzenie zajęć dla dzieci oraz
rodzin z problemem alkoholowym w
ramach istniejących świetlic i klubu
sportowego oraz dofinansowanie ich
bieżącej działalności , uczenie
umiejętności służących zdrowemu i
trzeźwemu życiu,
b/ dofinansowanie i koordynacja
przeprowadzanych w szkołach
programów profilaktycznych
integralnych z programem
wychowawczym szkoły, których
odbiorcami będą dzieci i młodzież
szkolna oraz ich rodzice,
c/ wspieranie działań profilaktycznych
polegających na organizowaniu
konkursów o tematyce uzależnień,
d/ finansowanie letniego wypoczynku z
programem profilaktycznym dla dzieci z
rodzin biednych, a jednocześnie
zagrożonych problemem alkoholowym,
e/ finansowanie dożywiania w szkołach
dla dzieci uczestniczących w
programach profilaktycznych,
f/ prowadzenie działalności
wychowawczej i informacyjnej
dotyczącej uzależnień

GKRPA
NOK, GBP,
K.S. „Iskra”
DK
„Światłość”

GKRPA
ZOZ
GOPS
Policja
GKRPA

GKRPA
Dyrekcja szkół

GKRPA
NOK, GBP,
Dyr. szkół
GKRPA
GOPS

GKRPA
GOPS
szkoły
nauczyciele
ZOZ
Policja
g/ edukacja rodziców i wychowanków w GKRPA
Szkoły
zakresie pomagania młodzieży w
utrzymywaniu abstynencji,
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h/ ograniczenie możliwości zakupu i GKRPA
spożycia alkoholu przez niepełnoletnich
- kampanie edukacyjne,

4.

5.

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

Podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem
zakazu reklamy, zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim
i
nietrzeźwym
oraz
występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela
publicznego

i/ zakup i dystrybucja materiałów
informacyjno- edukacyjnych
dotyczących problemów uzależnień.
j/ promocja imprez bezalkoholowych i
zdrowego stylu życia m.in. dyskoteki,
zawody sportowe, imprezy
okolicznościowe, itp.
a/ stała współpraca z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Białymstoku oraz innymi jednostkami
działającymi na rzecz rozwiązywania
problemów uzależnień,
b/ zaangażowanie organizacji
pozarządowych w realizację zadań
gminnego programu i finansowe ich
wspieranie.
a/ procedura występowania przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego

GKRPA
GPB, NOK,
DK
„Światłość”
GKRPA
GKRPA

GKRPA

GKRPA

do programu
I.
PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2004 ROKU
Dochody:
Planowane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –
60.000 zł.
Wydatki:
1. Usługi niematerialne – umowa zlecenie
– 2.400,00
2. Wynagrodzenie członków GK-RPA
– 3.600,00
3. Wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie
– 11.000,00
4. Materiały biurowe i informacyjno-edukacyjne
– 2.000,00
5. Dożywianie dzieci w szkołach
– 13.000,00
6. Zakup programów profilaktycznych
– 2.000,00
7. Wspieranie działalności profilaktycznej realizowanej przez następujące podmioty:
– ZOZ
– 4.000,00
– Diecezjalny Ośrodek Kultury „Światłość"
– 2.000,00
– Klub Sportowy „Iskra"
– 3.000,00
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– NOK
– GBP
– Policja
8. Rezerwa na zadania powstałe w trakcie realizacji programu

– 4.000,00
– 10.000,00
– 2.000,00
– l .000,00

II.
ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Podmioty realizujące zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki otrzymuj
ą środki finansowe na ich realizację na podstawie porozumienia podpisanego z
Zarządem Gminy, w którym zostanie szczegółowo określony typ tych zadań, środki
przeznaczone na ich realizację oraz określony sposób rozliczenia się z otrzymanych
środków i z realizacji powierzonych zadań.
2. Członkowie GKRPA będą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w komisji płatne ze
środków przeznaczonych na realizację gminnego programu w wysokości 62,50
miesięcznie. Do zadań członków komisji należy:
– praca przy stworzeniu gminnego programu profilaktyki,
– opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
– wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady
gminy,
– rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe,
– kontrola zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
– informowanie i pomoc psychospołeczna i prawna w przypadku uzależnień,
– kontrola sprzedaży napojów alkoholowych,
– udział w posiedzeniach komisji,
– rozliczanie przydzielonych środków z roku poprzedniego na realizację
gminnego programu w terminie do końca lutego następnego roku.
Przewodniczący Komisji
Stefan Kuczyński
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