UCHWAŁA NR XXIX/178/2017
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz.
446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r poz. 487 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się plan finansowy dla Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Mika
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Załącznik Nr l
do Uchwały nr XXIX/178/2017
Rady Gminy w Michałowie
z dnia 19.01.2017r
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK

I

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez realizację
określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej
w
obszarze
profilaktyki
uzależnień
oraz
dysfunkcji
związanych
z nadużywaniem alkoholu.
Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Michałów od kilku lat zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowi spis działań
będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy, w obszarze tych zadań społecznych, które będą
realizowane w 2017 roku.
Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta Gminy Michałów oraz opierają się na wytycznych
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja programu profilaktyki powinna wpłynąć na zmniejszenie indywidualnych
zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu, na poprawę kondycji
fizycznej, psychicznej i moralnej dzieci i młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa
w sferze życia rodzinnego i publicznego.
ZADANIA PROGRAMU
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków
dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania.
2. Udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia wstępne motywowanie do podjęcia
terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcjonalnych w celu
wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia.
4. Finansowanie szkoleń:- dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, -dla osób pracujących
z dziećmi z rodzin-dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla nauczycieli, -innych osób zawodowych
5. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi-z GOPS
w Michałowie, z pracownikami służby zdrowia ze szkołami-pedagog szkolny i psycholog, ze
świetlicami środowiskowymi, z Radą Pedagogiczną w Szkołach Podstawowych
i Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną Grupą AA, Oddziałami Lecznictwa Odwykowego
w
Morawicy
w
zakresie:
informowania
osób
opuszczających
Ośrodek
o szkodliwości i skutkach nadużywania napojów alkoholowych, nakłanianiu osób
uzależnionych od alkoholu do podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu odwykowemu.
6. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1

Współpraca ze szkołami i GOPS oraz finansowanie zadań w zakresie organizowania
dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których
występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.
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3

4
5

6

Finansowanie świetlic środowiskowych, wiejskich i szkolnych: użyczenie pomieszczeń
i sprzętu do prowadzenia działalności świetlic, -pokrywanie kosztów bieżącego utrzymania
pomieszczeń, -finansowanie bieżących kosztów działalności świetlic związanych
z organizowaniem zajęć i wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie posiłków dla dzieci.
Przeprowadzenie remontów i zakup materiałów do remontów w świetlicach. Zakup
wyposażenia do świetlic, zakup gier i sprzętu sportowego. Wynagrodzenie dla pracownika
zatrudnionego w świetlicach.
Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
przeprowadzanie rozmów z tymi osobami i ich rodzinami. Kierowanie na badania do lekarza
biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ich finansowanie.
Udzielanie porad ofiarom przemocy domowej. Finansowanie kosztów związanych
z diagnozą i leczeniem osób uzależnionych i ich rodzin.
Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury,
z księżmi, psychologiem w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony przed przemocą w
rodzinie.
Organizowanie spotkań towarzysko-terapeutycznych z osobami dotkniętymi przemocą
w rodzinie i sprawcami przemocy. Wdrażanie procedury „Niebieskich Kart”. Zorganizowanie
spotkania terapeuty osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i sprawcami przemocy.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach -alkoholizm i narkomania- problemy
z nich wynikające dla uczniów, dla rodziców, zorganizowanie warsztatów uzależnień w
placówkach szkolnych
Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół oraz członków
Komisji.
Prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych i ulotek pomocnych przy
realizowaniu niniejszego programu.
Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne – rozrywkowe o treściach związanych
z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży. Organizowanie spektakli teatralnych
w salach na
terenie Gminy. Realizacja działań wczesnej profilaktyki w szkołach
i środowisku- zagospodarowanie wolnego czasu, poprzez organizowanie konkursów
(z nagrodami) o tematyce związanej z uzależnieniami i profilaktyką uzależnień. Ekspozycja
prac.
Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i dofinansowanie działań związanych z
turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu
i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. Współpraca z klubami sportowymi.
Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci
i młodzieży, poprzedzone kampaniami profilaktyczno-edukacyjnymi na tematy związane
z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie. Promowanie
zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i finansowanie obozów
i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią oraz wspieranie finansowe
miejsc do uprawiania sportu propagowanie życia w trzeźwości. Organizowanie przez: Gminną
Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z pisarzami poruszającymi tematy uzależnień, zakup i
udostępnianie wydawnictw związanych z profilaktyką uzależnień. Organizowanie i
finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie i na
imprezy kulturalne.
Organizowanie zajęć profilaktycznych . Współpraca ze szkołami w zakresie działalności
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wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
7. Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1. Współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mająca na
celu wyłonienie osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielenie pomocy.
2. Udział w finansowaniu i wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych Oddziałów Lecznictwa Odwykowego w Morawicy, Grupy AA,
Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie (finansowanie bieżącej działalności), innych na podstawie umów, porozumień.
3. Wspieranie i współfinansowanie działań stowarzyszeń i instytucji współdziałających
w
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych
/LZS/
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy
o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego
1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia
osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom,
których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lal 18, na
kredyt lub pod zastaw.
2. Przeprowadzanie
odpowiedniego postępowania pozwalającego
na
zgromadzenie
materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy
o
wychowaniu
w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji
Społecznej
Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji
Społecznej.
VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Michałowie.
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za
udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 125
zł.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zygmunt Mika
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Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIX/178/2017
Rady Gminy Michałów
z dnia 19 stycznia 2017 roku

PLAN Finansowy GMINNEGO PROGRAM U PROFILAKTYKI
2017ROK
Lp

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

SPOSÓB REALIZACJI

ZADANIE

Plan w złotych

Realizatorzy

1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego
postępowania.
I
Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej dla
osób uzależnionych od alkoholu.

2.Udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do
podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie
odwykowe.

Pełnomocnik d.s
realizacji programu

3. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcjonalnych w celu
wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia.

GKRPA

4. Finansowanie szkoleń:- dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, -dla osób
pracujących z dziećmi z rodzin-dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych -dla nauczycieli, -innych osób zawodowych.
5. Współpraca w zakresie wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi-z
GOPS w Michałowie, z pracownikami służby zdrowia, ze szkołami - pedagog szkolny i
psycholog, ze świetlicami środowiskowymi, z Radą Pedagogiczną w Szkołach
Podstawowych i Gimnazjum, z Gminną Biblioteką Publiczną, Grupą AA, Oddziałami
Lecznictwa Odwykowego w Morawicy w zakresie : informowania osób opuszczających
Ośrodek o szkodliwości i skutkach nadużywania napojów alkoholowych, nakłaniania
osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu
odwykowemu..
6. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

500

2860

1
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1. Współpraca ze Szkołami i GOPS oraz finansowanie zadań w zakresie organizowania
dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w
których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.
2. Finansowanie świetlic środowiskowych ,wiejskich i szkolnych:- użyczenie
pomieszczeń i sprzętu do prowadzenia działalności świetlic,- pokrywanie kosztów
bieżącego utrzymania pomieszczeń, -finansowanie bieżących kosztów działalności
świetlic związanych z organizowaniem zajęć i wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie
posiłków dla dzieci.
Wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w świetlicach.

16965
GOPS, GKRPA,
SZOZ
Pełnomocnik d.s
realizacji programu

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

Przeprowadzenie remontów i zakup materiałów do remontu świetlicach. Zakup
wyposażenia do świetlic zakup gier i sprzętu sportowego
3. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
przeprowadzanie rozmów z tymi osobami i ich rodzinami. Kierowanie na badania do
lekarza biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i ich finansowanie.

3000

4. Udzielanie porad ofiarom przemocy domowej .Finansowanie kosztów związanych z
diagnozą i leczeniem osób uzależnionych i ich rodzin.
5. Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym
Centrum Kultury, z księżmi, psychologiem w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony
przed przemocą w rodzinie.
6.Organizowanie spotkań towarzysko-terapeutycznych z osobami dotkniętymi
przemocą w rodzinie i sprawcami przemocy. Wdrażanie procedury „Niebieskich kart”
Zorganizowanie spotkania terapeuty z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i
sprawcami przemocy

III

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w

1 .Realizacja programów profilaktycznych w szkołach - alkoholizm i narkomania problemy z nich wynikające - dla uczniów, dla rodziców.

1000

2. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół oraz
członków Komisji.
3. Prenumerata czasopism, zakup materiałów edukacyjnych i ulotek pomocnych przy
realizowaniu niniejszego programu.

300

Placówki oświatowe,
specjaliści
mający odpowiednie
kwalifikacje,
GKRPA
Pełnomocnik d.s
realizacji programu

4. Organizacja wyjazdów na spektakle teatralne - rozrywkowe o treściach związanych z
2
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pozalekcyjnych programach
opiekuńczo wychowawczych i
socjoterapeutycznych

profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży. Organizacja spektakli teatralnych w
salach na terenie Gminy. Realizacja działań wczesnej profilaktyki w szkołach i
środowisku - zagospodarowanie wolnego czasu, poprzez: organizowanie konkursów /z
nagrodami/ o tematyce związanej z uzależnieniami i profilaktyką uzależnień.. Ekspozycja
prac.

500

5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i dofinansowanie działań
związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i
zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. Współpraca z klubami sportowymi.
Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych dla
dzieci i młodzieży, poprzedzone kampaniami profilaktyczno -edukacyjnymi na tematy
związane z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i
finansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych
patologią oraz wspieranie finansowe miejsc do uprawiania sportu propagowanie życia w
trzeźwości. Organizowanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich z
pisarzami poruszającymi tematy uzależnień, zakup i udostępnianie wydawnictw
związanych z profilaktyką uzależnień .Organizowanie i finansowanie wyjazdu dzieci na
imprezy kulturalne i na basen do Pływalni Miejskiej w Pińczowie
6.Organizowanie zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych,
sportowych. Współpraca ze szkołami w zakresie działalności wychowawczej i
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem..
7.Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

9500

.

.

1 .Współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mająca na celu wyłonienie osób uzależnionych i współ-uzależnionych oraz udzielenie
pomocy.

IV

Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych,
2. Wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: Policji ,Oddziałów Lecznictwa Odwykowego w Morawicy; Grupy AA,
alkoholowych.
Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie i innych - na podstawie umów,
porozumień
3. Wspieranie i współfinansowanie działań stowarzyszeń i instytucji współdziałających
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych /LZS/

Pełnomocnik d.s
realizacji programu
GOPS, GKRPA
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V

VI

VII

Podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem
przepisów określonych w
art. 13' i 15 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela
publicznego.

1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia
osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji
napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie
nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.

Pełnomocnik d.s.
realizacji
programu
GKRPA
Policja

2. Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie
materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i
15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 1.Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób
poprzez organizowanie i finansowanie uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
Centrów Integracji Społecznej
organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.
Wynagrodzenie Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11375

RAZEM

46000
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zygmunt Mika
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