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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2009 ROK.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii oparty jest na : ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku z późniejszymi
zmianami oraz na ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późniejszymi
zmianami i ustawie z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 179 poz.
1485 z dnia 19.09.2005) Program ten jest kontynuacją zadań realizowanych w
Gminie Duszniki Zdrój w latach poprzednich.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Źródłem finansowania Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na zadania z zakresu
problematyki alkoholowej i narkomanii.
Realizatorami Programu są:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju
2) Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ROZDZIAŁ 2
PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD
ALKOHOLU
I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu realizowane będzie poprzez:
1) edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej – rozmieszczenie
informacji na temat pomocy osobom uzależnionym.
2) Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z problematyką
alkoholową
3) Przeprowadzanie programów profilaktycznych
4) zachęcanie do korzystania ze specjalistycznych placówek terapii odwykowej
poprzez dofinansowanie dojazdu do tych placówek osobom uzależnionym od
alkoholu w celu odbycia terapii;
5) działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ludzi z problemami
alkoholowymi i ofiar przemocy w zakresie organizowania bezpłatnych spotkań
dla mieszkańców gminy z terapeutami, specjalistami od uzależnień,
psychologami, prawnikiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, specjalistą ds.
przemocy w rodzinie
6) socjoterapia dla dzieci,
7) zakup materiałów edukacyjnych, broszur, plakatów
ulotek o treściach
profilaktycznych
8) wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie pomocy dzieciom
młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz przemocy
9) współpraca z Ośrodkami Odwykowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kłodzku

10) Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w mieście
11) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej procedury „Niebieska Karta”
II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1) współpraca z Policją w ramach porozumienia . Podejmowanie wspólnych działań
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.
2) podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom
przemocy:
psychiczne wspieranie rodzin, udzielanie pomocy w wychodzeniu z nałogów i
kryzysów.
3) kierowanie rodzin i dzieci do instytucji wsparcia (poradnia Rodzinna, Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczna.
4) zwiększanie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy
i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu;
5) Współpraca z OPS, Grupą Charytatywną Caritas, Sądem Rodzinnym, Szkołami
znajdującymi się na terenie gminy.
6) organizowanie i finansowanie szkoleń w celu doskonalenia umiejętności dla
przedstawicieli instytucji zajmujących się pomocą w zakresie profilaktyki
uzależnień
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży
1) przeprowadzanie programów profilaktycznych związanych
z problematyką
uzależnień od alkoholu i narkotyków w szkołach, organizowanie spektakli oraz
seansów filmowych o charakterze profilaktycznym.
2) zorganizowanie konkursu teatralnego na najlepszy spektakl profilaktyczny
3) podejmowanie działań profilaktycznych z Miejskim Ośrodkiem Kultury,
Klubami Sportowymi. Pomoc w realizowaniu imprez rozrywkowych pod hasłem
promocji zdrowego i trzeźwego stylu życia,
4) organizowanie pogadanek dotyczących zapobieganiu nałogom
5) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych związanych z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.
6) Kontynuacja pomocy w prowadzenia świetlicy środowiskowej o charakterze
profilaktyczno-opiekuńczym
7) Włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczno-edukacyjne
mające na celu zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami z zakresu
problematyki alkoholowej i społecznej
8) Zwiększenie zasobów biblioteki o nowe pozycje książkowe oraz multimedialne o
tematyce związanej z profilaktyką, uzależnieniami, pomocy rodzinom i podjęcie
działań w kierunku zwiększenia zainteresowania mieszkańców posiadanym
księgozbiorem;
9) zakup broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych
związanych z problematyką uzależnień i rozprowadzanie ich wśród mieszkańców
gminy.
10) organizacja i dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć, głównie sportowych dla
dzieci i młodzieży, dofinansowanie organizacji międzyszkolnych zawodów

sportowych, dofinansowanie biletów wstępu i dojazdu na basen w Kudowie
Zdroju
11) organizowanie oraz dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów
dla dzieci i młodzieży, imprez oraz innych form wypoczynku letniego i zimowego
uwzględniającego programy lub zajęcia profilaktyczno- edukacyjno-rekreacyjno –
turystyczne;
12) prowadzenie kampanii edukacyjnej związanej z zagrożeniem
nietrzeźwości
kierowców
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez :
1) minimalizowanie zjawisk patologicznych,
2) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
zaangażowanych w działalność rozwiązywania problemów alkoholowych w
społeczności lokalnej:
3) edukacja publiczna i współpraca z mediami,
4) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi.
5) dofinansowanie montażu monitoringu w najniebezpieczniejszych punktach
miasta.
ROZDZIAŁ 3
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży poprzez:
1) wspieranie realizacji programów profilaktycznych. Stworzenie grupy edukacyjnej
dla rodziców w celu poprawy komunikacji z dziećmi: „Szkoła dla rodziców”
2) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie postaw i umiejętności służących zdrowiu,
mająca na celu redukcję popytu na środki psychoaktywne.
3) organizowanie lub dofinansowanie pogadanek dla rodziców, uczniów;
4) zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki
narkomanii, metod przeciwdziałania i walki z nią – kampanie edukacyjne
5) wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowaniu szkolnych
programów profilaktycznych
6) prowadzenie kampanii edukacyjnej obejmującej problematykę narkomanii
poprzez warsztaty szkoleniowe dla rodziców i pracowników oświaty oraz
wybranych zakładów pracy
7) zakup broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych
związanych z problematyką uzależnień i rozprowadzanie ich wśród mieszkańców
gminy;
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej poprzez umożliwienie korzystania z pomocy prawnej i
pomocy pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

III Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
ROZDZIAŁ 4
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
I. Środki Finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydawane będą zgodnie z
Planem finansowym na 2009r. stanowiącym załącznik do programu
II. Dyspozycje finansowe dotyczące wydatków w oparciu o wnioski Komisji lub
zaopiniowanie przez tę Komisję, realizuje Burmistrz
ROZDZIAŁ 5
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
3) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
podstawie udzielonych przez Burmistrza upoważnień;
5) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
5) składanie rocznego sprawozdania Burmistrzowi Miasta do 31 marca roku następnego.
II. Działalność Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1) współpraca z OPS, Policją GKRPA, Burmistrzem i Radą Miejską oraz
Pełnomocnikiem Urzędu Marszałkowskiego
2) współtworzeniu gminnego programu , preliminarza i harmonogramu działań na
2009 i jego realizacji,
3) podejmowanie interwencji w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz
sprzedaży alkoholu nieletnim.
4) wspieraniu grupy AA „SALVEO” działającej przy OPS.

ROZDZIAŁ 6
ZASADY
WYNAGRODZENIA
CZŁONKÓW
GMINNEJ
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

KOMISJI

1. Za udział w pracach komisji przysługuje członkom komisji wynagrodzenie
Wypłacane raz w miesiącu (bez względu na ilość odbytych posiedzeń) płatne
ostatniego dnia każdego miesiąca
2. Ustala się wynagrodzenie dla członków GKRPA w wys. 150 zł
Przewodniczący Komisji 250 zł,3. Członkom komisji wypłaca się wynagrodzenie nie więcej niż za 12
posiedzeń w ciągu roku kalendarzowego.

