Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XI/90/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Rady Miejskiej w Pelplinie

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W MIEŚCIE I GMINIE PELPLIN
NA 2008 ROK

I.
PROWADZENIE
DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH
Z
PROFILAKTYKĄ
I
ROZWIĄZYWANIEM
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB UZALEśNIONYCH OD ALKOHOLU
NALEśY DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ( ART. 41 UST. 1 USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ).
W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, i innych będących
alternatywną formą spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy
uczestniczącej
w
pozalekcyjnych
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarŜyciela publicznego,

II. ZADANIA UJĘTE W GMINNYM PROGRAMIE INICJOWANE SĄ PRZEZ
GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
POWOŁANĄ PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA PELPLIN ( ART. 4¹
UST.3 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI), NATOMIAST
REALIZATOREM
PROGRAMU
ZGODNIE
Z
POSTANOWIENIAMI
WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISU W ART. 4¹ UST.2 JEST GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE
1.Podstawowe cele programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ograniczenie ilości spoŜywanego alkoholu,
kształtowanie wzorców Ŝycia bez alkoholu wśród dzieci i młodzieŜy,
szczególnie ze środowisk zagroŜonych,
zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku handlu alkoholem,
zwiększenie dostępności do lecznictwa odwykowego dla mieszkańców gminy,
wspieranie psychospołeczne i prawne osób dotkniętych problemem
alkoholizmu
prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem
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7)

profilaktyki szkolnej i rodzinnej,
współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych realizujących zadania gminy z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych.

III. KATEGORIE ZADANIOWE
WSKAZANYCH WYśEJ CELÓW:

PROWADZĄCE

DO

OSIĄGNIĘCIA

1.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu:
realizacja poprzez:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemami
uzaleŜnienia od alkoholu
zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki
informacyjne) dla osób korzystających z punktu konsultacyjnego,
realizacja programów wspierających, motywujących i podtrzymujących
abstynencję,
orzecznictwo biegłego w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, porady
specjalisty ds. uzaleŜnień dla osób uzaleŜnionych, udzielanie wsparcia i pomocy
psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej,
wspomaganie działania na rzecz ruchów trzeźwości,
porady prawne w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie dla osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych.

2.
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
realizacja
1)

2)
3)
4)

poprzez :

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu,
współpraca z biegłym opiniującym w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu,
sporządzanie wniosków do sądu o zastosowaniu obowiązku leczenia w
zakładach lecznictwa odwykowego,
prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych ( w szczególności dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieŜy , w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:
realizacja poprzez:
1)
2)

realizację na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy
podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych i osób
handlujących alkoholem oraz działań kontrolnych i interwencyjnych
mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i
przestrzeganie zakazu sprzedaŜy alkoholu poniŜej 18 roku Ŝycia,
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3)
4)
5)

6)

organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych dla dzieci i młodzieŜy
mających odniesienie profilaktyczne i integracyjne,
prowadzenie profilaktycznej działalności tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieŜy innych form spędzania wolnego czasu ,
dystrybucja na terenie gminy materiałów edukacyjnych i informacyjnych przy
realizowaniu programów edukacyjno-profilaktycznych ( plakaty, broszury,
ankiety o tematyce alkoholowej) - prenumeraty czasopism profilaktycznych,
finansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi (świetlice opiekuńczo –
wychowawcze).

4.
Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
realizacjapoprzez:
1) dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy, realizujących
poszczególne elementy programu,
2) dofinansowanie organizacji pozarządowych, realizujących programy profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, w oparciu o przepisy art.118 ustawy o
finansach publicznych.
5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciel
publicznego:
realizacja
1)

poprzez :

występowanie gminy w charakterze oskarŜyciela publicznego.

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

KOMISJI

1.Członkowie Gminnej Komisji za pracę w komisji otrzymują wynagrodzenie miesięczne
brutto:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Przewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji
w wysokości 324 złote miesięcznie,
Zastępcy Przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji
w wysokości 270 złotych miesięcznie,
Pozostałym członkom przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji
w wysokości 216 złotych miesięcznie.
Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jeden raz w miesiącu, tj. do 10-go
kaŜdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, zgodnie z wyborem
kaŜdego członka Komisji, przelewem na bankowe konto osobiste lub odbiór
w kasie GOPS,
Sekretarz Komisji zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej
z pracą Komisji.
Za nieobecność w pracach komisji wynoszącą w danym miesiącu 15 dni,
dokonuje się potrącenia w wysokości 50% wynagrodzenia. W przypadku
nieobecności obejmującej cały miesiąc, wynagrodzenie nie przysługuje.
Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest lista obecności zatwierdzona
przez przewodniczącego komisji.
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2.Przewidywana ilość posiedzeń Komisji:
1)
2)
3)
4)

Komisja w pełnym składzie w ciągu całego roku – 10 raz
Komisja w składzie zarządu - 10 razy
Komisja w składzie 2 członków w Punkcie Konsultacyjnym - 50 razy
Komisja w składzie 3 członków kontrola punktów sprzedaŜy alkoholu i
opiniowanie wniosków – wg potrzeb, jednak nie mniej niŜ 25 razy

3.

Wysokość wydatków określa się w uchwale budŜetowej na 2008 rok na kwotę
170 000 złotych. Szczegółowy plan wydatków na realizacje poszczególnych
zadań określony zostanie w planie finansowym GOPS u.

Uzasadnienie

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
naleŜy do zadań własnych gminy. Działania prowadzone są w oparciu o Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany przez Radę Miejską.
Ponadto Rada Miejska określa zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowanie środków
finansowych uzasadnia się potrzebami przewidzianymi w 2008r., które przedstawione są
jak niŜej:

1.Wynagrodzenie członków komisji za pracę w komisji – 20 088 zł
2.Wynagrodzenie biegłego psychologa za badanie i wydanie opinii o leczenie osób
uzaleŜnionych - 4 000 zł
3 Wynagrodzenie dla psychologa pełniącego dyŜury w punkcie konsultacyjnym
– 11 632 zł
4.Zakup materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych i
informacyjnych(utrzymanie i doposaŜenie punktu konsultacyjnego, zakup plakatów,
czasopism, ksiąŜek, uzupełnienie videoteki) – 6 000 zł
5.Leczenie uzaleŜnień -3 000 zł
6.Działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych(w ramach otwartego konkursu)
– 45 000 zł
7.Szkolenie ustawowe członków GKRPA w tym: warsztaty, szkolenia, delegacje
członków komisji, szkolenia wychowawców świetlic
- 2 500 zł
8.Dofinansowanie wypoczynku letniego - 10 000 zł
9.Prowadzenie profilaktycznej działalności kulturalnej
-spotkania noworoczne, - 7 000 zł
-imprezy profilaktyczne organizowane przez komisję – 15 780 zł
10.Dofinansowanie innych podmiotów działających na rzecz profilaktyki uzaleŜnień i
ochrony zdrowia – 10 000 zł
11.Dofinansowanie wniosków na działalność profilaktyczną: imprezy sportowe i
kulturalne - 25 000 zł
12. Place zabaw jako forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieŜy
/ zakup urządzeń na wyposaŜenie placów zabaw w gminie i mieście/ - 10 000zł
Łączna kwota na realizację powyŜszych zadań wynosi 170 000 zł
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