UCHWAŁA NR Nr XX/198/09

RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POM.
z dnia 25 luty 2009r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009 stanowiącego część Strategii Integracji
i Polityki Społecznej
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / t.j. Dz. U. 2007 Nr 70 poz. 473,
Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238/.

uchwala co następuje:
§ 1. 1. Priorytetowymi zadaniami realizowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w roku 2009 będą:
1) udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu wszechstronnej pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
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, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych:
1) cele;
a) wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówki terapeutycznej,
b) ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w leczeniu,
c) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych
i współuzależnionych,
d) rozwijanie nowych form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2) odbiorcy;
a) osoby uzależnione i ich rodziny,
b) placówki terapeutyczne,
c) organizatorzy doradztwa i działań wspierających;
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3) wskaźnikiem osiągnięcia celu będzie zwiększenie liczby osób leczonych
w placówkach lecznictwa odwykowego, uczestniczących w zajęciach grupy
wsparcia, korzystających z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym,
biorących udział w szkoleniach związanych z leczeniem odwykowym
i motywowaniem do leczenia;
4) zadania;
a) wspieranie działalności punktu konsultacyjnego poprzez dofinansowywanie
zakupu niezbędnych materiałów i pomocy wykorzystywanych do prowadzenia
zajęć terapeutycznych i profilaktycznych,
b) finansowanie udziału w szkoleniach przygotowujących wskazane przez GKRPA
osoby do pracy terapeutycznej i profilaktycznej lub związanej z organizowaniem
pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych przez
specjalistyczne placówki lecznictwa odwykowego lub instytucje szkoleniowe,
c) wspieranie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich
rodzin w zakresie finansowania działań grupy w postaci zakupu materiałów
i artykułów koniecznych do organizacji przez grupę wewnętrznych imprez
okolicznościowych lub otwartych, środowiskowych, promujących postawy
trzeźwościowe, mających walory profilaktyczne, integracyjne i edukacyjne,
d) prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym i członków ich rodzin, realizującego podstawowe zadania
w postaci:
- informowania o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia
uzależnienia,
- organizowania warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych,
prowadzenie oddziaływań motywujących do podjęcia terapii,
- udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i prawnej /doradztwa/
osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
- informowania o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych
działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
- utrzymywania kontaktu z osobami uczestniczącymi w programach terapii
uzależnienia, korzystającymi z dofinansowania udziału w nich ze środków
przeznaczonych na realizację GPRPA,
- organizowania i prowadzenia szkoleń oraz innych form doskonalenia
przydatnych w pracy profilaktycznej dla osób uczestniczących w realizacji
zadań określonych w GPRPA w Kowalewie Pomorskim;
5) zakres finansowania działalności Punktu dotyczy;
a) wynagrodzenia osób pełniących dyżury w Punkcie według jego harmonogramu i
stawek określonych w umowie / forma zatrudnienia: umowa – zlecenie/,
b) zakupu materiałów i środków informacyjnych, dydaktycznych, papierniczo –
biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia i dokumentowania pracy
Punktu,
c) dofinansowania udziału w szkoleniach i kursach osób wykonujących zadania
zlecone w Punkcie, w zakresie doskonalenia metod pracy z osobami
uzależnionymi, ofiarami przemocy lub profilaktyki.
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3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie:
1) cele;
a) rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę
Komisariatu Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
Ośrodka
Terapii
Uzależnienia
od
Alkoholu
i
Współuzależnienia
w Czerniewicach,
b) organizowanie pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dla ofiar przemocy i ich
rodzin;
2) odbiorcy;
a) rodziny, w których występuje przemoc; ofiary i sprawcy,
b) placówki i instytucje tworzące system interwencji i przeciwdziałania przemocy;
3) wskaźniki osiągania celów;
a) liczba osób, którym udzielono specjalistycznej pomocy,
b) liczba placówek i instytucji aktywnie uczestniczących w organizowaniu systemu
pomocy,
c) nowe formy pracy interwencyjnej i terapeutycznej z osobami i rodzinami
doświadczającymi przemocy,
d) liczba osób przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy i prowadzenia
interwencji;
4) zadania;
a) prowadzenie doradztwa i organizowanie interwencji na rzecz ofiar przemocy w
ramach działania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego oraz comiesięcznych
dyżurów pracowników MGOPS-u, Policji i kuratorów,
b) organizowanie szkoleń i narad dla przedstawicieli placówek i instytucji
włączonych w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w ramach środków
własnych/ lub dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach osobom
angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy
- po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA,
c) organizacja i udział w lokalnych i ponadregionalnych kampaniach na temat
przeciwdziałania przemocy i agresji,
d) organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci – ofiar przemocy – w ramach
działań profilaktycznych i terapeutycznych;
5) zakres dofinansowania obejmuje:
a) koszty organizacyjne,
b) zakup materiałów koniecznych do przeprowadzania kampanii.
4.
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 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:
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1) cele;
a) wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
zapobiegających używaniu alkoholu,
b) wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu
różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo –
wychowawczej,
socjoterapeutycznej,
edukacyjnej
i
aktywizującej
w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach
podwyższonego ryzyka,
c) podniesienie poziomu wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej;
2) odbiorcy:
a) społeczność lokalna,
b) dzieci i młodzież,
c) instytucje, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność na rzecz
profilaktyki,
d) organizacje pozarządowe,
e) grupy zawodowe angażujące się w bezpośrednią pracę prewencyjną
i terapeutyczną, w szczególności odnoszącą się do populacji dzieci i młodzieży,
f) rodzice i wychowawcy;
3) wskaźniki osiągania celów;
a) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych,
b) liczba osób uczestniczących w projektowaniu i wdrażaniu programów,
c) liczba odbiorców,
d) diagnoza problemów i ewaluacja efektywności realizacji programów,
e) liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w wykonywanie
określonych w programach,
f) udział w kampaniach edukacyjnych i współpraca z mediami;

zadań

4) zadania;
a) realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA,
wykazanych w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach,
posiadających
określoną
technologię
pracy
i
scenariusze
zajęć,
odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy
profilaktycznej /diagnoza i ewaluacja/, poświadczonych odpowiednimi
kwalifikacjami realizatorów,
b) prowadzenie zajęć profilaktycznych według autorskich opracowań w szkołach
i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami
pozarządowymi w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych
zajęć, w tym:
- zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych na
organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i
młodzież,
- grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dotyczących
kształtowania i utrwalania wyodrębnionych umiejętności psychologicznych,
podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu z substancjami
psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją grupową, rozwijania postaw
i zachowań prozdrowotnych oraz dostarczających informacji koniecznych
dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju,
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zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży
przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia
zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności
stanowiących skutek dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym;
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
realizacja programów profilaktycznych obejmujących inne niż populacja dzieci
i młodzieży środowiska, w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli
i wychowawców,
organizacja i dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych dla
osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w celu podniesienia
kwalifikacji i kompetencji zawodowych niezbędnych przy realizacji działań
profilaktycznych,
organizacja lub dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych
dla dzieci z rodzin dotkniętych problem alkoholowym lub ze środowisk
zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w ramach wypoczynku feryjnego
i wakacyjnego,
prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących
w pozalekcyjnych programach wychowawczo – opiekuńczych, profilaktycznych
i socjoterapeutycznych,
dofinansowanie
innych
form
działań
informacyjnych,
edukacyjnych
i zapobiegawczych, w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych,
publikacji itp. oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych,
odbywających się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia,
integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny,
organizacja lokalnych i włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne
kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, zapobieganie
agresji i przemocy,
współpraca z mediami w zakresie prezentacji zagadnień związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
-

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

5) zakres finansowania działań dotyczy;
a) kosztów wynagrodzenia realizatorów programów, opiekunów zajęć /za
wykonanie umów – zleceń/,
b) kosztów zakupu pomocy, materiałów i artykułów niezbędnych do prowadzenia
zajęć zgodnie z opracowanymi kosztorysami i w miarę posiadanych środków ,
c) doposażenia placówek, na terenie których realizowane są programy
profilaktyczne w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrażaniu przyjętych
programów zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych
środków,
d) organizacji dożywiania dzieci uczestniczących w profilaktycznych zajęciach
pozalekcyjnych,
e) dofinansowania lub całkowitego sfinansowania kosztów wypoczynku feryjnego
i letniego dzieci zakwalifikowanych do udziału w różnych jego formach na
podstawie pozytywnej opinii GKRPA lub uzasadnionych kosztów materiałowych
i środków żywnościowych wykorzystywanych przy organizacji wypoczynku.
Organizatorzy wypoczynku zobowiązani są do przedstawienia wraz z wnioskiem
o dofinansowanie całościowego kosztorysu lub preliminarza wydatków
związanych z organizacją wypoczynku,
f) uzasadnionych i pozytywnie zaopiniowanych przez GKRPA kosztów organizacji
otwartych, środowiskowych imprez profilaktycznych,
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g) finansowania prezentacji problematyki uzależnień, profilaktyki przemocy i agresji
w formie spektakli teatralnych, konkursów tematycznych itp.,
h) finansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń dla realizatorów
programów profilaktycznych i osób zaangażowanych oraz kosztów ich
prowadzenia po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1) celem jest wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom
fizycznym w realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania
problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej;
2) odbiorcy;
a) środowiska samopomocowe integrujące osoby uzależnione, ofiary przemocy
i członków ich rodzin,
b) instytucje samorządowe, publiczne z terenu miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie angażujące się w działalność profilaktyczną i interwencyjną,
c) fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, organizacje sportowe, instytucje
kulturalno – oświatowe,
d) osoby zaangażowane w działania profilaktyczne;
3) wskaźniki osiągania celów;
a) aktywność grup samopomocowych w zakresie organizowania wsparcia
i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin /liczba grup, ilość imprez
integracyjno – edukacyjnych, włączanie się w działania lokalne
i ponadregionalne/,
b) liczba wdrożonych projektów programów profilaktycznych i interwencyjnych
przez instytucje i organizacje,
c) liczba instytucji i organizacji angażujących się w działania profilaktyczne,
d) liczba odbiorców wdrażanych programów;
4) zadania;
a) wspomaganie stowarzyszeń abstynenckich i organizacji samopomocowych
skupiających osoby uzależnione od alkoholu i członków ich rodzin działających
na terenie miasta i gminy w zakresie pomocy organizacyjnej i finansowej
służącej zapewnieniu ich prawidłowego funkcjonowania - prowadzenia działań
statutowych, edukacji publicznej i pracy profilaktycznej szczególnie w formie
otwartych spotkań informacyjnych dotyczących problematyki alkoholowej,
uczestnictwa członków stowarzyszeń i grup samopomocowych w wybranych
działaniach o charakterze wspomagającym i uzupełniającym procesy integracji
i terapii;
5) zakres finansowania działań dotyczy;
a) dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń,
a w uzasadnionych przypadkach także osób fizycznych mającej charakter
związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub
zmniejszającej ich skutki, szczególnie w odniesieniu do środowiska dzieci
i młodzieży, głównie poprzez:
- organizację alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci
i młodzież,
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-

-

-

prowadzenie różnorodnych form zajęć profilaktycznych /opiekuńczo –
wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych/, świetlic, klubów, kół
zainteresowań itp. ,
pomoc materiałową i finansową niezbędną przy organizacji imprez
rekreacyjno – sportowych mających wyraźne odniesienie profilaktyczne,
odbywających się bez udziału alkoholu, wspierających organizatorów
w promocji zdrowego stylu życia,
wparcie
materiałowe
i
finansowe
działań
profilaktycznych
i opiekuńczych prowadzonych w formie obozów, kolonii, zimowisk itp.
dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych, szczególnie
dla uczestników zajęć terapeutycznych i tych osób, których udział
w zorganizowanych, instytucjonalnych formach pomocy jest ograniczony,
wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i zapobieganiem niebezpieczeństwom spowodowanym
nadużywaniem alkoholu prowadzonych np. przez Policję.

6. Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim w 2009 r.:
1) zadania GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
a) organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób prowadzących ewidencję
działalności gospodarczej związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz
uczestniczących w czynnościach kontrolnych w zakresie stosowania aktualnych
przepisów w tym zakresie,
b) finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących
umiejętności dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
c) prowadzenie monitoringu i diagnozy problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu, wymagających oddziaływań interwencyjnych i profilaktycznych,
d) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez policję
i upoważnionych członków GKRPA,
e) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu,
przez osoby uzależnione od alkoholu,
f) przeprowadzanie ekspertyz punktów sprzedaży napojów alkoholowych
i wydawanie postanowień dotyczących zgodności ich lokalizacji z odnośnymi
uchwałami Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w związku z procedurą
wydawania przez Burmistrza decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
g) inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
2) zakres finansowania działań obejmuje;
a) koszty szkoleń,
b) wynagrodzenie dla osób kontrolujących, wykonujących swoje czynności poza
przydziałem obowiązków. / Osoby wykonujące czynności kontrolne muszą
posiadać upoważnienie Burmistrza Kowalewa Pomorskiego do ich prowadzenia.
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§ 2. Stawki wynagrodzenia za wykonywanie czynności ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim w
roku 2009 wynoszą:
1) 75,00 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za udział w posiedzeniu Komisji oraz za posiedzenia poszczególnych zespołów,
wchodzących w skład tejże Komisji;
2) 150%
kwoty, określonej w pkt 1 za pracę Przewodniczącego
i Z-cy Przewodniczącego Komisji;
3) 120% kwoty określonej w pkt 1 za pracę Kierowników poszczególnych zespołów
wchodzących w skład Komisji.
4) Do wynagrodzenia mogą zostać doliczone koszty przejazdu poniesione przez
członków komisji w ramach pełnionych obowiązków - kontroli terenowych.
§ 3. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /art. 182./ na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przeznacza się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Dochody te mogą być wykorzystane jedynie na realizację przyjętego programu.
Planowane wydatki związane z realizacją w/w programu ujęte zostały precyzyjnie
w
uchwale
XVIII/182/08
Rady
Miejskiej
w
Kowalewie
Pomorskim
z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych będą przedstawiały się następująco:
1) świetlica socjoterapeutyczna – 98 015,00 zł;
2) punkt konsultacyjny
- 10 000,00 zł;
3) funkcjonowanie komisji
2 340,00 zł;
4) inne w tym profilaktyka
6 860,00 zł;
Łącznie: - 118 000, 00 zł.
§ 4. Burmistrz Miasta w Kowalewie Pom. przedłoży Radzie Miejskiej do końca
I kwartału 2010 roku, sprawozdanie z realizacji Strategii.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta w Kowalewie Pom.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański
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