
Załącznik do uchwały Nr XIII  /98/ 15

                                                                                                      Rady Gminy Puchaczów

                                                                                                           z dnia 16.12.2015r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

dla Gminy Puchaczów 

   na rok 2016

Zgodnie  z  art.  41 ust.  1  ustawy z  dnia  26 października 1982r.  o  wychowaniu  

w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  prowadzenie  działań  związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna

osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, które realizowane

są  na  podstawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych.

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

reguluje  prowadzenie   działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem

problemów alkoholowych na terenie Gminy Puchaczów.

ROZDZIAŁ I

Cele programu

1.Ograniczenie  w  Gminie  Puchaczów  występowania  negatywnych  zjawisk,
będących skutkiem nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

2.Zwiększenie dostępności do terapii dla osób uzależnionych                                    
i współuzależnionych.

3. Prowadzenie  działań profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci
i  młodzieży.



4.  Zmniejszenie   rozmiarów szkód  zdrowotnych  i  społecznych  spowodowanych
nadużywaniem alkoholu i przemocą w rodzinie.

5.  Kontrola  przestrzegania  przepisów  w  zakresie  reklamy  i  sprzedaży  napojów
alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym i na kredyt.

6. Cele programu będą realizowane poprzez zadania ujęte w następujących obszarach:

a) profilaktyka,

b) edukacja publiczna,

c) pomoc psychospołeczna i prawna.

d) terapia

 e) interwencja.

ROZDZIAŁ II

Zasady i sposoby realizacji programu:

Profilaktyka

1. Prowadzenie na terenie  gminy świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
o charakterze profilaktycznym.

2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

3.  Prowadzenie  programów  profilaktycznych  w  szczególności  dla   dzieci  
i młodzieży.

4.  Prowadzenie  zajęć  sportowych  i  promujących zdrowy  styl  życia  dla  dzieci  
i młodzieży,a także spotkań integrujących całe rodziny.

5.  Przeprowadzenie  diagnozy  pozwalającej  ocenić  aktualny  stan  problemów
alkoholowych.

6. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych ( ulotek, książek, plakatów,  
 czasopism itp.).

Edukacja publiczna



1.  Prowadzenie  kampanii  edukacyjnych  związanych  z  profilaktyką  problemów
alkoholowych.

2. Prowadzenie happeningów, pikników i konkursów o tematyce profilaktycznej  
i promującej  styl życia wolny od nałogów.

3.Działania informacyjno-edukacyjne przy współpracy z lokalna gazetą.

4. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców  napojów
alkoholowych.

5. Działania na rzecz osób dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą w
rodzinie

Pomoc psychospołeczna i prawna

1. Działalność punktu konsultacyjnego.

2. Współpraca z Poradnią Terapii i Uzależnień w Łęcznej. 

3.  Współpraca  z  placówkami  specjalizującymi  się  w  psychoterapii  uzależnień  
i współuzależnienia.

4.  Wspieranie  działań   mających   na  celu  integrację  rodzin  i  środowisk
abstynenckich. 

5.  Wspieranie  działalności  Regionalnego  Centrum  Trzeźwości  ,,Maksymilian”
w Łęcznej, stowarzyszeń abstynenckich i samopomocowych.

Terapia

1.Wspieranie  placówek realizujących  zajęcia psychoterapeutyczne dla osób 
nadużywających alkoholu i ich rodzin.

2. Współpraca z Regionalnym Centrum Trzeźwości ,,Maksymilian” w Łęcznej.



3.Wspieranie prowadzenia programów terapii Dorosłych Dzieci Alkoholików 

4. Współpraca z poradniami terapii i uzależnień  na terenie powiatu.

Interwencja

1.Prowadzenie postępowań w sprawach osądowe zobowiązanie do leczenie osób 
uzależnionych od alkoholu.

2.Podejmowanie  działań  interwencyjnych  na  rzecz  młodzieży  pijącej  
i upijającej się.

ROZDZIAŁ III

REALIZATORZY  PROGRAMU 

Realizatorami programu dla osób dotkniętych problemem alkoholowym na terenie 
Gminy Puchaczów są:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Placówki oświatowe.

4. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia  i kluby abstynenckie.

5. Punkt Konsultacyjny dla osób nadużywających alkoholu i ich rodzin.

6. Urząd Gminy Puchaczów.

ROZDZIAŁ   IV

Gminna komisja profilaktyki i rozwiązanie problemów alkoholowych

Komisja realizuje następujące  zadania:

1. Przyjmuje zgłoszenia o przypadku nadużywaniu alkoholu .



2. Wzywa ona osobę na rozmowę, co do której wpłynęło zgłoszenie i motywuje do
leczenia alkoholowego i inicjuje postępowanie opiekuńcze dla dzieci z rodziną
dotkniętych chorobą alkoholową .

3.Sporządza wnioski do sądu o nakaz leczenia odwykowego.

4.  Opiniuje  wnioski  o  wydanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,
uwzględniając  ograniczenie  dostępności  sprzedaży  napojów  alkoholowych
związane z:

a)  limitem  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  na  terenie  gminy
Puchaczów,

b)  usytuowaniem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Puchaczów.

5.Podejmuje  działania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,
profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym.

6.  Uczestniczy  w szkoleniach  przeznaczonych  dla  członków gminnych  komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych .

7.  Współpracuje  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  policją,   placówkami
oświatowymi, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym,  sądem, kuratorami  
i prokuraturą .

8.   Sprawozdanie  z  realizacji  programu   przewodniczący  komisji  przedkłada
Radzie Gminy do dnia 31 marca 2017r.

Wynagrodzenie za prace:

1. Członkowi  Komisji  za  uczestnictwo  w  posiedzeniu  zespołu  podejmującego
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się  leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, zespołu
merytorycznego oraz w posiedzeniach całej Komisji w sprawach organizacyjnych
związanych  z  jej  pracą  przysługuje  wynagrodzenie  w  wysokości  10  %
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalanego  na  podstawie  odrębnych
przepisów.

2. Przewodniczącemu  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za
wykonanie zadań związanych z organizacją pracy Komisji, przysługuje dodatkowe



miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Suma wypłat za dany przepracowany miesiąc, określonych w punktach 1-2 nie
może  przekroczyć  połowy minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalanego na
podstawie odrębnych przepisów.

4. Wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1-2 wypłacane są „z dołu” za dany
przepracowany miesiąc, na podstawie każdorazowo sporządzonej listy płac oraz
rachunków wystawionych przez zleceniobiorców do 5 każdego następnego dnia
miesiąca.

ROZDZIAŁ V

FINANSOWANIE  PROGRAMU

1.Gmina  zapewni  optymalne  warunki  organizacyjne  i  finansowe  do  realizacji
programu  na  rok  2016  w  szczególności  o  środki  pochodzące  z  opłat  za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Finansowanie programu może również nastąpić ze środków innych instytucji
pozyskanych przez realizatorów programu.




