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Uchwała Nr XV/84/2008
Rady Miejskiej 
w Głuszycy

z dnia 16 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 r.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami uchwala się, co następuje:
 Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
 Traci moc uchwała nr IV / 19 / 2007 z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głuszyca na 2007 r. oraz uchwała IX / 44 / 2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. i uchwała nr XIII / 65 / 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głuszyca na 2007 r.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.



Załącznik do uchwały
Nr XV/84/2008 z dnia 16 lutego 2008 r.


GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
NA 2008 ROK.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

Ilekroć w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych użyte są poniższe sformułowania, należy rozumieć:
	Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
	Ustawa – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Komisja – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Burmistrz – Burmistrz Miasta Głuszyca,
Urząd - Urząd Miejski w Głuszycy,
Gmina - Gmina Głuszyca.

ROZDZIAŁ II

REALIZATOR PROGRAMU

1.Realizatorem Gminnego Programu jest Urząd Miejski w Głuszycy.

ROZDAIAŁ III

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPÓŁREALIZUJĄCE GMINNY PROGRAM

	MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

	opracowywanie założeń i celów programowych Gminnego Programu;

analiza i opiniowanie wniosków instytucji, organizacji, stowarzyszeń, itp. w sprawie dofinansowania planowanych do realizacji zadań;
inicjowanie działań  w zakresie realizacji założeń Gminnego Programu;
	podejmowania działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu
osób uzależnionych od alkoholu;
prowadzenie rozmów motywujących z osobami podejrzanymi o uzależnienie od alkoholu;
	opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

prowadzenie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów ustawy.

	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

	współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie  wywiadów środowiskowych;
	współpraca w zakresie profilaktyki środowiskowej,

inicjowanie działań  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie podejmowania postępowania zmierzającego do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu;

	ŚWIETLICE OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE


	stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka;

rozpoznawanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej;
organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych;
prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem;
	współpraca z innymi instytucjami : szkoła, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, itp.;

dożywianie dzieci;
pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi);

	SZKOŁY


	 współpraca w zakresie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży;

współpraca w zakresie prowadzenia  pozalekcyjnych zajęć sportowych.

	PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


	 motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia;

 motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii;
 udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego;
	 inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

 udzielanie pomocy prawnej i psychospołecznej osobom dotkniętym przemocą domową;
 organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.

ROZDAIAŁ IV

CELE PROGRAMU

	Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.
	Ograniczenie spożycia alkoholu zwłaszcza przez ludzi młodych.

Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.
Zmiana zachowań i postaw wobec alkoholu zwłaszcza przez młodzież.

ROZDZIAŁ V

ZADANIA PROGRAMU

	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psycho - społecznej i prawnej.

Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu.
Wspomaganie działalności i instytucji, placówek oświatowych i stowarzyszeń ,służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
	Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką w środowisku szkolnym, w czasie wypoczynku letniego i zimowego.
	Prowadzenie działalności informatycznej w zakresie promocji zdrowia: konkursy, imprezy, sportowo - rekreacyjne, itp.
	Współpraca z policją w celu koordynacji działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
	Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA.
	Finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.
	Wspieranie organizatorów realizujących pozalekcyjne programy sportowe.
Doposażanie placów zabaw i szkolnych sal sportowych w sprzęt sportowy.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:
   a/podejmowanie interwencji w celu uniemożliwienia sprzedaży napojów alkoholowych
     osobom nietrzeźwym i nieletnim,
  b/ kierowanie do sądu wniosków o zastosowaniu leczenia odwykowego,
  c/ występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
	Podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie.


ROZDZIAŁ VI

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Członkowie Komisji za pracę w komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia, określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r.w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2008 r./Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz.1209/












Załącznik do GPPiRPA


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GŁUSZYCY 
NA 2008 ROK
RODZAJ ZADANIA
PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIĘW. 
W ZŁ
Świetlica integracyjna, ul. 11-go Listopada 2a
33.000,00
wynagrodzenie
16.000,00
energia elektryczna, opał 
9.000,00
środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet
3.000,00
dożywianie dzieci
5.000,00


Świetlica integracyjna, ul. Grunwaldzka
6.500,00
wynagrodzenie
4.500,00
dożywianie dzieci, materiały piśmienne
2.000,00


Punk interwencji kryzysowej
13.900,00


Koszty badań osób uzależnionych (koszty badań, koszty sądowe)
5 000,00


Promocja zdrowego stylu życia – organizacja wolnego czasu pracy wśród dzieci i młodzieży:
26.000,00
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z gminy Głuszyca 
11.000,00
dofinansowanie obozów i kolonii socjoterapeutycznych organizowanych dla dzieci z rodzin patologicznych w okresie wakacji - 
6.000,00
Dożywianie dzieci  uczestniczących w programach profilaktycznych/w czasia ferii zimowych i wakacji/
3.000,00
zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego - 
6.000,00


Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych:
5.700,00
Gimnazjum Publiczne w Głuszycy –program „No Hool s”
800,00
Gimnazjum Publiczne w Głuszycy  -Szkolna Liga Koszykówki
2.000,00
Szkoła Podstawowa nr 1 Szkolny Program Profilaktyczny
300,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 program szkolny „Spójrz inaczej”
300,00
Szkoła Podstawowa Nr 2-Program”Wczesna profilaktyka zachowań ...
500,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Program „Truskawkowe Pola”
900,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Program „Nad przepaścią-życie bez 
czarodziejów”
900,00


Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
6.800,00
wynagrodzenie członków komisji
5.800,00
delegacje służbowe
1.000,00


OGÓŁEM
96.900,00




Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania te realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne.

