Uchwala Nr XXXVl/353/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 listopada 2013 roku
w sprawie: przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok" oraz „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok".
N a podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U.2013.594, ze zm. poz. 645), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz.U.2012.1356) oraz na
podstawie art. 1O ust. 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(tj.Dz.U.2012.124) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:
§I.Przyjmuje się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Opoczno na 2014 rok" - stanowiący załącznik nr 1 oraz „ Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok" - stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§2.Źródłem finansowania przewidzianych do realizacji zadań w niniejszych programach są
środki finansowe budżetu gminy
napojów alkoholowych.

pochodzące

z

opłat

za wydane zezwolenia na

sprzedaż

§3.Zadania określone w załącznikach będą realizowane do dnia 31 grudnia 2014 roku.
§4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014 roku
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie.

\

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/353113
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 listopada 20 l 3r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Opoczno na 2014 rok.
I. Wstęp.
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz.U.2012.1536). Ustawa ta określa
kierunki polityki państwa wobec alkoholu. Kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz
podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Określa również źródła finansowania tych zadań.
Dokument opisuje funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych. Reguluje także dziedzinę
promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy karne dotyczące
obrotu alkoholem i reklamy alkoholu. Wprowadza regulacje dotyczące postępowania wobec
osób nadużywających alkoholu, określa podstawy lecznictwa odwykowego oraz wskazuje
kompetencje i zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę do realizacji zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych są organy administracji rządowej, samorządowej,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe.
Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie
przez rady gmin. W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. 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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 13 1 i 15 ustawy) oraz występowania
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Ponadto do zadań wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zgodnie z art. 4 1 ust 3 ustawy
należy powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, które
w szczególności inicjują działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmują czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych wykonują także ekspertyzy dotyczące zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży napojów alkoholowych z odnośnymi uchwałami rady gminy oraz wydają
opinie stanowiące warunek wydania zezwolenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, rada gminy ustala w drodze uchwały, dla
terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Opoczno na rok 2014 obejmuje działania zgodne zarówno z kierunkami zawartymi w w/w
ustawie a także opiera się na następujących aktach prawnych i dokumentach:
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.Dz.U.
z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.).
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.Dz.U.2013.182 ze zm.).
• Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opoczno.
• Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2011-2015.
• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011
-2015.
• Rekomendacje do Realizowania i Finansowania Gminnych Programów Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W/w program dostosowany jest także do specyfiki problemów alkoholowych
występujących w gminie Opoczno i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem
prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Działania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy mają charakter długofalowy
i stanowią niejako kontynuację wcześniej podejmowanych Gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno, co w dużym
stopniu warunkuje ich skuteczność. Należy nadmienić, iż w/w program może być
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie.

II. Grupa docelowa.
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Opoczno, a w szczególności
młodzież szkolna, rodziny osób z problemem alkoholowym, osoby pijące nadmiernie, w tym
uzależnieni od alkoholu, konsumenci alkoholu a także jednostki zajmujące się pracą
z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami,
placówki oświatowe, instytucje kultury oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu
zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku
lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

kierunki działania Gminy Opoczno w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

III.

Główne

Podczas planowania, a następnie realizowania działań profilaktycznych, szczególna
uwaga jest kierowana na dzieci i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające
na terenie Gminy Opoczno realizują zadania prewencyjne, dotyczące zapobiegania
problemom społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami

Ustawy o systemie oświaty. Programy te opm1owane są przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jednocześnie wspiera placówki oświatowe
w ich realizacji.
Jako formy działań profilaktycznych wymagających wsparcia merytorycznego
i finansowego przez samorząd gminy wskazuje się:
• wspieranie i organizowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych,
• wspieranie i organizowanie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych,
• wspieranie i organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym i uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniu,
• wspieranie organizacji szkoleń dla nauczycieli z zakresu zachowań problemowych,
• wspieranie i organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze
edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli teatralnych.
Zadania związane z profilaktyką uzależnień są realizowane na terenie Gminy Opoczno
przez szeroki krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki
z uzależnieniami włączają się m.in. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Poradnia Leczenia Uzależnień, Zespół Kuratorski Służby Sądowej przy Sądzie
Rejonowym w Opocznie, Radni Rady Miejskiej, placówki służby zdrowia, placówki
oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze a także organizacje, stowarzyszenia i instytucje,
które zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

IV. Cele programu.
lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej
zmniejszaniu aktualnych i zapobieganiu nowym problemom związanym z uzależnieniami,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Kontrola rynku napojów alkoholowych, w kontekście przestrzegania zasad i warunków
korzystania oraz podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych.
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wprowadzanie do szkół profesjonalnych
programów profilaktycznych.
Wspieranie realizacji szkolnych i środowiskowych imprez oraz programów
profilaktycznych przy współpracy z pedagogami szkolnymi.
Stwarzanie alternatywnych, ciekawszych możliwości spędzania czasu wolnego przez
młodzież szkolną m.in. poprzez zachęcanie do udziału w pozalekcyjnych zajęciach
sportowych, artystycznych itp.
Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą
Powiatową Policji, Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym
w Opocznie, Poradnią Leczenia Uzależnień, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami
służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi placówkami opiekuńczo wychowawczymi w sprawach wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych - współpraca z punktem konsultacyjnym,
placówkami służby zdrowia gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać
profesjonalną pomoc.
Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami.

1. Kreowanie

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

V. Przewidywane efekty.
1. Nauczyciele:
•

potrafią organizować zajęcia

o charakterze profilaktycznym zgodnie z założeniami
humanistycznej,
znają techniki integracji grupy klasowej i metody pracy zmierzające do
rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;
szkoły

•
2.

Młodzież:

jest w podstawowe umiejętności życiowe pozwalające zapobiegać
podejmowaniu zachowań ryzykownych,
• wykształtowane są zachowania asertywne;
3. Rodzice:
• wyposażeni są w podstawową wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju dziecka,
potrzeb psychicznych dziecka, warunków ich zaspokajania, umiejętności prawidłowej
komunikacji z dziećmi i wyznaczania granic,
• znają instytucje, które mają im pomóc w procesie wychowania dziecka.
•

wyposażona

VI. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Finansowanie działań podejmowanych w związku z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się w ramach środków
własnych gminy pochodzących z opłat, pobieranych za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zadania realizowane w ramach w/w programu mogą być także finansowane z dotacji
celowych Wojewody, ze środków PARPA, z zapisów, darowizn i innych wpływów od
instytucji, osób prawnych i fizycznych oraz ze środków pochodzących z programów,
wykorzystujących finanse Unii Europejskiej i programów krajowych.

VII. Zadania Gminnego
Problemów Alkoholowych.

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Zadanie I
Zwiększenie

dostępności

uzależnionych

od alkoholu.

Zadanie to

będzie

pomocy

terapeutycznej

realizowane poprzez następujące

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

działania:

1. Wspieranie działalności Punktu Konsultacyjnego, do zadań którego należy m.in.

udzielanie informacji i pomocy rodzinom zagrożonym i dotkniętym problemami
alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej z terenu Gminy Opoczno.
2. Prowadzenie zajęć wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego
lub zajęć w programie „after care'', tj. dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia
po programie podstawowym dla osób uzależnionych.
3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych lecznictwa odwykowego wykraczających poza zakres
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
4. Wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Opocznie w zakresie kierowania wniosków do sądu, celem orzeczenia zobowiązania do

poddania się leczeniu odwykowemu, w stosunku do osób nagminnie nadużywających
alkohol.
5. Kierowanie osób realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia (terapeuci, grupy zawodowe
profesjonalnie zajmujące się problematyką alkoholową, nauczyciele, pedagodzy,
policjanci), jak również udział w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań
związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich
rodzin oraz tworzących i realizujących profesjonalne programy profilaktyczne.
Osiągnięcie

a)
b)
c)
d)

e)

celu badane

będzie przy pomocy następujących wskaźników:

dostępność

specjalnej pomocy, określana m.in. liczbą osób, które skorzystały
z oferowanej pomocy - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 1;
liczba pacjentów zgłaszających się do placówek lecznictwa odwykowego - wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 2 i 3;
liczba pacjentów zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego - wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 4;
efektywność terapii odwykowej, określany min. liczbą pacjentów, którzy po ukończeniu
terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym
mowa w pkt 2, 3 i 4;
liczba przeszkolonych pracowników w zakresie lecznictwa odwykowego - wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 5.

Zadanie II
Udzielanie

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

psychospołecznej

Zadanie to

będzie

realizowane poprzez następujące

działania:

1. Wspieranie instytucji w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem alkoholowym
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar i sprawców
przemocy domowej.
3. Realizacja działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, mających na
celu budowanie właściwych relacji z dziećmi oraz innymi członkami rodziny.
4. W spieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych oraz
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
i problemem przemocy w rodzinie.
5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego jako formy pomocy rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
6. Współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami z terenu
Gminy Opoczno zajmującymi się pomocą socjalną, materialną, medyczną, prawną,
psychologiczną, tj. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskim
Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Opocznie, Poradnią Leczenia Uzależnień,
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
przedstawicielami ochrony zdrowia, pedagogami szkolnymi oraz organizacjami
pozarządowymi w celu szybkiego reagowania na zaistniałe bądź potencjalne problemy.

Osiągnięcie

celu badane

będzie przy pomocy następujących wskaźników:

specjalnej pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym
i problemem przemocy w rodzinie - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa
wpktl,2,4,5i6;
b) liczba osób z rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy korzystająca
z różnych form pomocy - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 1, 2, 4, 5 i 6;
c) liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych i informacyjnych - wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 3.
a)

dostępność

Zadanie III
Prowadzenie protllaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i
przeciwdziałania
narkomanii,
a 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.
Zadanie to

będzie

realizowane poprzez następujące

działania:

1. Wspieranie placówek oświatowych realizujących programy profilaktyczne dla dzieci
i młodzieży, odpowiadające standardom Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Wspieranie i organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin patologicznych.
3. Wspieranie pozalekcyjnych imprez edukacyjnych oraz rekreacyjno - sportowych jako
elementu oddziaływań profilaktycznych mających na celu promocję „Zdrowego Stylu
Życia".

4. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, promujących trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego skierowanych do dzieci i młodzieży
realizującej obowiązek szkolny, szczególnie w okresie trwania ferii zimowych i wakacji.
5. Aktywny udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, rekomendowanych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napoJOW
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu poniżej
18 roku życia.
7. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, skierowanej do
dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny.
8. Wspieranie Komendy Powiatowej Policji w aktywnym przeciwdziałaniu przestępczości
i czynom chuligańskim, poprawie porządku publicznego i zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańcom Gminy Opoczna poprzez organizowanie służb ponadnormatywnych.
9. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

Osiągnięcie

celu badane będzie przy pomocy następujących wskaźników:

a) liczba podmiotów prowadzących programy i przedsięwzięcia profilaktyczne oraz
działania informacyjne, edukacyjne i środowiskowe - wskaźnik osiągnięcia celu,
o którym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9;
b) liczba osób uczestniczących w programach i przedsięwzięciach profilaktycznych,
działaniach informacyjnych, edukacyjnych i środowiskowych - wskaźnik osiągnięcia celu,
o którym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 9.
c) liczba przeprowadzonych interwencji, ujawnionych wykroczeń oraz pouczonych osób wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 8.

Zadanie IV
Wspomaganie
rozwiązywaniu

Zadanie to

działalności instytucji, stowarzyszeń i osób f"izycznych,
problemów alkoholowych.

będzie

realizowane poprzez następujące

służącej

działania:

1. Dofinansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych, spożywczych i materiałów
informacyjno - edukacyjnych, niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów,
zawodów sportowych i innych imprez o tematyce ściśle powiązanej z problemem
uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia.
2. Wspieranie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji, które realizują zgodnie
ze swym statutem szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (m.in. poprzez zakup niezbędnego sprzętu, materiałów
dydaktycznych i edukacyjnych, produktów żywnościowych oraz pokrycie wynagrodzenia
dla pracowników).
3. Współpraca i wspieranie Centrum Integracji Społecznej w Opocznie działającego na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób uzależnionych od
alkoholu.
4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
5. Podnoszenie świadomości społecznej na temat występujących zagrożeń społecznych.
Osiągnięcie

celu badane

podmiotów wspartych finansowo i rzeczowo przy realizacji zadań celu, o którym mowa w pkt 1 i 2;
b) liczba osób uczestniczących w działaniach mających na celu reintegrację
i zawodową - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt. 3.
a)

ilość

będzie przy pomocy następujących wskaźników:
wskaźnik

osiągnięcia

społeczną

Zadanie V
Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie Gminy Opoczno w kontekście
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez podmioty gospodarcze,
prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem
sprzedaży.

Zadanie to

będzie

realizowane poprzez następujące działania:

1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego.
3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których
prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz tytoniowych.
4. Weryfikacja zasad określających ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
miejsca i obiekty na terenie lub w pobliżu których zakazana będzie sprzedaż, podawanie,
spożywanie oraz wnoszenie napojów alkoholowych.
5. Weryfikacja zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzedaży napojów
alkoholowych ze wskazaniem instytucji i osób upoważnionych do prowadzenia w/w
kontroli.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

Współpraca z właściwymi komórkami Policji w celu diagnozowania oraz zapobiegania
zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie.
Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki
szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa
w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez
burmistrza, o którym mowa w art. 18 ust.1 i 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
Kierowanie osób nadużywających alkoholu, na specjalistyczne badania wykonywane
przez lekarzy biegłych.
Inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin alkoholowych.
Udział w szkoleniach dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

2. Zasady wynagrodzenia
Alkoholowych.

członków

Miejskiej Komisji

Rozwiązywania

Problemów

1) Dla Przewodniczącej Komisji ustala się za każde posiedzenie komisji wynagrodzenie
w wysokości 210zł brutto, natomiast za udział w posiedzeniu podkomisji 140zł brutto,
wypłacane jak w pkt 3.
2) Dla Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 11 OOzł brutto.
3) Dla członków Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 140zł brutto za każde
odbyte posiedzenie komisji lub podkomisji. Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o listę

()

obecności potwierdzoną

przez Sekretarza Komisji wypłaca się miesięcznie z dołu
w terminie do dnia 1Onastępnego miesiąca kalendarzowego.
4) Do podróży służbowych członków Komisji stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz
warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
na obszarze kraju."

3. Realizatorzy Gminnego Programu
Alkoholowych.

Pro:łllaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest Burmistrz Opoczna za pośrednictwem Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony
Ludności w Opocznie poprzez:
1. zlecenia do realizacji zadań publicznych podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w drodze ogłoszenia konkursu;
2. zakupy i zlecenia zewnętrzne:
a) poprzez konkursy ofert;
b) poprzez zmówienia publiczne zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Nr 61/2010
z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 OOO euro w Urzędzie Miejskim w Opocznie;
c) w ramach dofinansowania.

4. Kontrola efektywności Gminnego Programu
Problemów Alkoholowych.
1)

Pro:łllaktyki

i

Rozwiązywania

Koordynację działań

i efektów, realizowanych w ramach niniejszego Programu powierza
Burmistrzowi Opoczna.
2) Rada Miejska w Opocznie otrzyma półroczne sprawozdanie do końca sierpnia 2014 roku
i roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do dnia 31 marca
2015 roku.
się

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Opocznie na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 roku.
został

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVl/353113
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 14 listopada 2013r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Opoczno na 2014 rok.

I. Wstęp.
Podstawą prawną działań związanych

z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.Dz.U.2012.124). Akt ten stanowi,
iż zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 1O ust.
1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, i jest realizowane w postaci
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, uchwalanych corocznie przez rady gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych
uzależnieniem.

rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 określa lokalną strategię
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych,
wynikających z nadużywania narkotyków jak również innych środków psychoaktywnych.
Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach
ubiegłych. Ponadto pozostaje w ścisłej kooperacji z Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, a kierunki działań w nim zawarte są zgodne
z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Udzielanie

II. Główne kierunki
narkomanii.

działania

Gminy Opoczno w zakresie

przeciwdziałania

W zakresie przeciwdziałania narkomanii Gmina Opoczno podejmuje działania mające na
celu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej
w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, rozwój edukacji publicznej
i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb
w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego
rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków
i postępowania z osobami uzależnionymi oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Skuteczna realizacja niniejszego programu opiera się na współpracy z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Leczenia Uzależnień, Zespołem Kuratorskim Służby
Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Opocznie, Radą Miejską, placówkami służby zdrowia,
wychowawczymi a także organizacjami,
placówkami oświatowymi i opiekuńczo stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie gminy Opoczno, które zajmują się
profilaktyką i
rozwiązywaniem
problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych.

III. Grupa docelowa.
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Opoczno, a w szczególności
młodzież szkolna, rodziny osób dotkniętych problemem narkomanii, osoby uzależnione od
środków psychoaktywnych oraz przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych
działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

III. Cele programu:
1. Systematyczne i rzetelne dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom
zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienie na
wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
2. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie
współpracy z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi
w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu
życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia
wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
3. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację
nowoczesnych programów profilaktycznych.
4. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.
5. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnych do istniejącej na
terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania lub
przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzależnienia.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Zadanie I
Zwiększenie
uzależnionych

dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej
od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

dla

osób

Sposób realizacji:
1. Wspieranie działalności Punktu Konsultacyjnego, do zadań którego należy m.in
udzielania informacji
pomocy rodzinom zagrożonym i dotkniętym problemem
narkomanii.
2. Zapewnienie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, zagrożonym
uzależnieniem oraz członkom ich rodzin.

z instytucjami i organizacjami udzielającymi pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
4. Kierowanie osób realizujących zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na szkolenia (terapeuci, grupy zawodowe profesjonalnie zajmujące się
problematyką narkomanii, nauczyciele, pedagodzy, policjanci), jak również udział
w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem
kwalifikacji ludzi pracujących z osobami dotkniętymi problemami narkotykowymi.
5. Rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych nt. przeciwdziałania
narkomanii.
3.

Współpraca

Osiągnięcie

celu badane

będzie przy pomocy następujących wskaźników:

dostępność specjalnej pomocy, określana m.in. liczbą osób, które skorzystały
z oferowanej pomocy- wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 1 i 3;
b) liczba osób korzystająca z różnych form pomocy - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym
mowa w pkt 1, 2 i 3;
c) liczba przeszkolonych pracowników w zakresie lecznictwa odwykowego - wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 4.

a)

Zadanie II
Udzielanie

rodzinom, w
i prawnej.

których

występuje

problem

narkomanii

pomocy

psychospołecznej

Sposób realizacji:

1. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej służącej upowszechnianiu
informacji o tematyce zjawisk patologii społecznych i możliwości uzyskania pomocy.
2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w sprawach związanych z przeciwdziałaniem
rozprowadzania narkotyków wśród dzieci i młodzieży jak również, w zakresie
skutecznego reagowania w przypadkach naruszania prawa i porządku publicznego.
3. Upowszechnianie wiedzy o możliwościach i procedurze administracyjno - prawnej
kierowania osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych na leczenie odwykowe.
Osiągnięcie

celu badane

będzie przy pomocy następujących wskaźników:

a) liczba podmiotów prowadzących programy i przedsięwzięcia profilaktyczne oraz
działania informacyjne, edukacyjne i środowiskowe - wskaźnik osiągnięcia celu,
o którym mowa w pkt 1;
b) liczba podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii - wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 1 i 2;
c) liczba osób biorących udział w podjętych działaniach mających na celu przeciwdziałanie
narkomanii - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 1 i 2;
d) liczba pacjentów zobowiązanych do leczenia odwykowego - wskaźnik osiągnięcia celu,
o którym mowa w pkt 3.

Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także

działań

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
na rzecz

dożywiania

Sposób realizacji:

1. Edukacja publiczna w postaci ulotek i broszur na temat profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu
odurzającym.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Udział

w kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniem.
Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez
ośrodki kultury, szkoły, kościoły oraz uprawnione ośrodki profilaktyczne.
Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych
traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze znanymi
postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i autorytetem, których stanowisko
wobec stosowania narkotyków i innych używek jest wyważone i racjonalne.
Promowanie alternatywnych form aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez
inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat szkodliwości środków
psychoaktywnych a także możliwościach zapobiegania temu zjawisku.
Upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i przeciwdziałania narkomanii.

Osiągnięcie

celu badane

będzie przy pomocy następujących wskaźników:

d) liczba podmiotów prowadzących programy i przedsięwzięcia profilaktyczne oraz
działania informacyjne, edukacyjne i środowiskowe - wskaźnik osiągnięcia celu,
o którym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7; .
e) liczba osób uczestniczących w programach i przedsięwzięciach profilaktycznych,
działaniach informacyjnych, edukacyjnych i środowiskowych - wskaźnik osiągnięcia
celu, o którym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii.
Sposób realizacji:
1. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi
podejmującymi działania mające

na celu rozwiązywanie problemów narkomanii, m.in.
poprzez udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków
lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia tej działalności.
2. Wspieranie i dofinansowanie organizacji lokalnych, imprez artystycznych dla
społeczności gminy, mających wyraźne odniesienie do profilaktyki narkotykowej.
3. Wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej w Opocznie działającego na rzecz
osób uzależnionych od narkotyków, realizującego program zatrudnienia socjalnego na
podstawie kontraktu.

Osiągnięcie

celu badane

będzie przy pomocy następujących wskaźników:

a) liczba podmiotów wspartych finansowo i rzeczowo przy realizacji działań - wskaźnik
osiągnięcia celu, o którym mowa w pkt 1 i 2;
b) liczba osób uzależnionych od narkotyków, uczestniczących w działaniach mających na
celu reintegrację zawodową i społeczną - wskaźnik osiągnięcia celu, o którym mowa w
pkt 3.

V. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją Gminnego Programu
Przeciwdziałania

Narkomanii są środki finansowe z budżetu Gminy Opoczno,
z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

pochodzące

VI. Postanowienia końcowe:
1. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Burmistrz Opoczna za
pośrednictwem Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności w Opocznie poprzez:
3. zlecenia zadań podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze ogłoszenia
konkursu;
4. zakupy i zlecenia zewnętrzne:
a) poprzez konkursy ofert;
b) poprzez zmówienia publiczne zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Opoczna Nr 61/201 O
z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
14 OOO euro w Urzędzie Miejskim w Opocznie;
c) w ramach dofinansowania.

2. Kontrola efektywności Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
1.

Koordynację działań

i efektów, realizowanych w ramach niniejszego Programu powierza
się Burmistrzowi Opoczna.
2. Rada Miejska w Opocznie otrzyma półroczne sprawozdanie do końca sierpnia 2014 roku
i roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do dnia 31 marca
2015 roku.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok został pozytywnie
zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Opocznie na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 roku.

