Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr NrXIII/88/15
Rady Gminy w Brodach
z dnia 29 grudnia 2015r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
2016r.
Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce jest nadużywanie alkoholu wraz ze
wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska.
Problemy wynikające z picia alkoholu obejmują swoim zasięgiem całą populację, również tych, którzy z
racji wieku dopiero zaczynają stawać przed wyborami dotyczącymi ilości i częstotliwości picia.
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tworzy
komplementarny system umożliwiający zsynchronizowanie w skali kraju działań rządowej administracji
państwowej i administracji samorządowej poprzez tworzenie spójnej podstawy prawnej i merytorycznej.
Bardzo istotną rolę w tych działaniach pełni Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która formułuje główne cele i strategie, które powinny stanowić ramy działania dla
administracji publicznej.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa politykę Gminy
w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Ze względu na fakt, że zasięg problemów alkoholowych jest rzeczywiście rozległy, realne rezultaty
mogą przynieść działania kompleksowe, zaplanowane na szerszą skalę. Nowoczesne podejście do
problematyki alkoholowej zakłada potrzebę zaangażowania się w działania profilaktyczne i naprawcze
szerokiego kręgu instytucji, zarówno o charakterze administracyjnym, jak i placówek służby zdrowia, a
także organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w świadczeniu usług określonego rodzaju lub
opartych na wolontariacie.
Mając na względzie wagę problemu oraz zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu ustala się
na rok 2016 następujące kierunki działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym zakresie:

I. Kontynuowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Realizowanie następujących zadań Komisji:
1) współudział w opracowywaniu Gminnego Programu,
2) podejmowanie działań zmierzających do spowodowania poddania się leczeniu
odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do
zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu oraz w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brody,
4) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
6) przedstawianie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z realizacji swoich zadań

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
1. Budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych, organizowanie
szkoleń i kampanii edukacyjnych oraz programów autorskich w dziedzinie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Zapewnienie literatury fachowej pomocnej przy realizacji zadań związanych z profilaktyką
antyalkoholową.

3. Zorganizowanie programów profilaktycznych dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu
gminy Brody.

III. Zorganizowanie form pomocy dla rodzin alkoholików oraz ochrony przed przemocą w
rodzinie.
1. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy psychologicznej i prawnej dla członków rodzin
alkoholowych i ofiar przemocy w rodzinie:
1) kontynuowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych.
2. Współdziałanie z policją, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia,
parafiami oraz wyspecjalizowanymi placówkami i służbami w celu udzielania profesjonalnej pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie.

IV. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu w ramach działalności GKRPA.
1. Informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych.
2. Wstępne motywowanie do terapii.
3. Informowanie o ruchach samopomocowych typu AA, Kluby Abstynenckie itp.
4. Kierowanie osób uzależnionych na badania psychologiczne oraz występowanie do sądu z wnioskiem o
zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Cykliczne badanie i systematyczne kontrolowanie problematyki alkoholowej na terenie Gminy.
2. Wsparcie dla podmiotów niepaństwowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
3. Zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu pozarządowym organizacjom specjalistycznym
(nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic profilaktyczno-wychowawczych, obozu terapeutycznego
oraz punktu konsultacyjnego).

VI. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
1. Podejmowanie przez Wójta lub upoważnionego przez niego pracownika oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontroli i interwencji w związku z naruszeniem przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwał Rady Gminy wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Występowanie Wójta lub upoważnionego przez niego pracownika przed sądami w charakterze
oskarżyciela publicznego.

VII. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Brodach ustala się według następujących zasad:
1. Za udział w posiedzeniu komisji i zespołu ds. rozpatrywania wniosków o leczenie odwykowe – 80,00 zł
brutto.
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Preliminarz wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2016
Nazwa przedsięwzięcia

Lp

Cel

.
Monitoring zezwoleń na
1. sprzedaż alkoholu, zasady
wydawania pozwoleń
2.

Komisja ds. leczenia
odwykowego

pkt VI Gminnego
Programu

Instytucja
Termin
odpowiedzialna realizacji
Referat
Organizacyjny

motywowanie
osób z problemem Zespół ds.
alkoholowym do motywowania
podjęcia leczenia

Koszt

Uwagi

cały rok

----

analiza 1
raz/ kwartał

cały rok

---

informacje
co kwartał

Prowadzenie świetlic
3.socjoterapeutycznych w
Brodach, Kuczowie,
Stykowie i Krynkach

pkt II, III, V
Gminnego
Programu

CKiAL Brody

cały rok

80 000 zł

4.Wynagrodzenie komisji

pkt VII Gminnego
Programu

Referat
Organizacyjny

cały rok

2 000 zł

pkt II Gminnego
Programu

Referat
Organizacyjny

cały rok

5 000 zł

pkt IV Gminnego
Programu

Referat
Organizacyjny

cały rok

5 000 zł

7.Organizacje pozarządowe

pkt V Gminnego
Programu

Referat
Organizacyjny

cały rok

20 000 zł

Wypoczynek dzieci z rodzin
8.
dysfunkcyjnych

pkt V Gminnego
Programu

Referat
Organizacyjny,
GOPS Brody

cały rok

7 000 zł

PG Ruda

czerwiec

2 000 zł

Referat
Organizacyjny

cały rok

1 000 zł

Referat
Organizacyjny

cały rok

3 000 zł

Programy profilaktyczne dla
5.dzieci i młodzieży z terenu
gm. Brody
6.Opłaty sądowe

Organizacja
imprezy
pkt II, III
9.profilaktycznej
„Dzień
Gminnego
szkoły bez przemocy”
Programu
Szkolenie
członków
Gminnej
Komisji pkt IV Gminnego
10.
Rozwiązywania Problemów
Programu
Alkoholowych
pkt II, III, IV
11.
Punkt konsultacyjny
Gminnego
Programu

Razem:

125 000 zł

