Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050. 2.2018
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia16 stycznia 2018r.

UCHWAŁA NR… /…/2018
Rady Gminy w Siedlisku
z dnia ................... 2018 r.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Siedlisko na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art.4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z2016 r., poz.487, z późn. zm.)oraz art.10 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
124 ze zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1492)

uchwala się
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlisko na 2018 rok.
§1. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są
środki finansowe budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację
programu. Zgodnie z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na
inne cele.
Rozdział 1.

Cele programu
Celem głównym programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów i świadomości mieszkańców, oraz
prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych. Kształtowanie polityki alkoholowej, oraz przeciwdziałania
narkomanii poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień.
Program określa strategię w zakresie profilaktyki, oraz minimalizacji szkód
społecznych. Realizacja zamierzonych celów nastąpi poprzez cele szczegółowe.
1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat
problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych i używania
innych substancji psychoaktywnych, oraz ograniczenie zdrowotnych i
społecznych skutków wynikających z użyciem możliwości zapobiegania
zjawisku.
2. Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz innych
mieszkańców gminy.
3. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne
(wspieranie lokalnych inicjatyw).
4. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów znajdujących się na terenie gminy
z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.
5. Określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków
itp.
Realizacja celów nastąpi poprzez :
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych
zakresu profilaktyki uniwersalnej , selektywnej i wskazującej.
2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu
i narkotyków.
3. Zwiększanie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków i
ich rodzin.
4. Monitoring poziomu dystrybucji i używania narkotyków.
5. Wspieranie środowisk anonimowych alkoholików.

Rozdział 2.
Zadania programu i sposób realizacji
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
poprzez podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki w
celu ograniczenia szkód zdrowotnych społecznych:
1) prowadzenie terapii
2) organizowanie spotkań edukacyjno-terapeutycznych
2. Rozwijanie i wspieranie działalności Punktu konsultacyjnego poprzez
motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach
leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
motywowanie osób pijących do zmiany sposobu życia w celu ograniczenia
zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z
w. rodzin:
1) motywowanie osób uzależnionych do psychoterapii w placówkach
specjalistycznych,
2) motywowanie osób uzależnionych do zmiany trybu życia,
3) udzielanie specjalistycznych porad o profesjonalnej pomocy
terapeutycznej.
3. Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych w celu
zwiększenia świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zagrożeń wynikających
z używania alkoholu i innych substancji uzależniających w celu zwiększenia
świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zagrożeń wynikających z
nadużywania spożywania alkoholu i innych substancji uzależniających:
1) współpraca z placówkami oświatowymi,
2) prowadzenie zajęć terapeutycznych,
3) dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie alkoholizmu, narkomani
i uzależnień, oraz przemocy, z uwzględnieniem profilaktyki, terapii i
możliwości uzyskania pomocy,
4) edukacja rodziców, wychowawców w zakresie pomagania młodzieży
utrzymania abstynencji,
5) współpraca ze stowarzyszeniami , poradniami i organizacjami
pozarządowymi, społecznymi w zakresie profilaktyki alkoholowej i
narkomanii.

4. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych mających na celu
podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa, upowszechnianie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zaangażowanie społeczności lokalnej w
celu upowszechniania zdrowego stylu życia:
1) Organizacja imprez : apele, konkursy, kampanie, festyny, warsztaty.
5. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe i narkomania
pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie. Finansowanie opinii biegłych sądowych: psychologa i
psychiatry w przedmiocie uzależnień. Działania mają na celu ograniczenie
zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z
ww. rodzin w celu ochrony przed przemocą:
1) współdziałanie z Policją, Prokuraturą Rejonową, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, asystentem rodziny.
6. Działalność profilaktyczna i edukacyjno-informacyjna w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
szkoleniowa, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci ,
młodzieży i grup zorganizowanych celu alternatywnego spędzania wolnego
czasu:
1) współpraca grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział w
kreowaniu polityki trzeźwości,
2) działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich,
3) wdrażanie ogólnopolskiej kampanii
4) realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych.
7. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych w celu prowadzenia
działań edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych wobec dzieci i młodzieży:
1) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, w zależności
od potrzeb i możliwości finansowych.
8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych w celu ograniczenia zjawiska sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim, nietrzeźwym i na kredyt w celu przeciwdziałania naruszeń prawa:
1) Organizowanie szkoleń dla sprzedawców
2) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych
3) Prowadzenie kontrolowanego zakupu alkoholu

9. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ograniczenia
zaburzeń życia rodzinnego i integracji społecznej:
1) prowadzenie działań związanych związanych z integracją społeczną i
zawodową osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin,
2) prowadzenie działań związanych z rehabilitacją społeczną osób
walczących efektywnie z nałogiem, mających na celu odbudowanie i
podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu .
10. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art.13¹ i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz
występowanie przed sądem.
11. Zasady funkcjonowania i wynagradzania członków Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) za każdorazowy udział w pracach i posiedzeniu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewodniczącemu i członkom
komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł brutto,
2) Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie listy obecności i listy
należności po zakończeniu pracy,
3) Wynagrodzenie nie przysługuje, gdy członek komisji wykonuje czynności o
których mowa w ppkt.1
§ 2. Realizacja programu
1. Bezpośrednia odpowiedzialność za koordynowanie i realizację zadań
programu sprawuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedkłada Wójt w terminie do 2019r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca
Rady Gminy Siedlisko
Małgorzata Chilicka

