Uchwała Nr XXX/209/09
Rady Gminy Teresin
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
Na pod stawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2009 z preliminarzem wydatków na rok 2009 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
na rok 2009

opracowała
Maria Wójcicka
koordynator

Od wielu lat w Polsce, podobnie jak w innych krajach, wiele nadziei w budowaniu
strategii rozwiązywania problemów alkoholowych wiąże się z jej realizacją na
poziomie społeczności lokalnych.
Wyrazem tego jest ustawowe zobowiązanie do tworzenia gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeznaczenie
specjalnych środków finansowych na ich realizację.
Chociaż problemy związane z alkoholem mają w pewnym sensie uniwersalny charakter
to w danym środowisku lokalnym mogą przybierać różną formę.
Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że konsumpcja alkoholu oraz problemy,
jakie się z tym wiążą, są silnie zróżnicowane terytorialnie zarówno co do rozmiarów,
jak i charakteru.
Dlatego też nie może istnieć jeden standardowy program dla wszystkich gmin,
konieczne więc jest opracowanie w każdej gminie programu, który stanowi najlepiej
dostosowaną do warunków lokalnych odpowiedź na problem z uwzględnieniem jego
środowiskowej specyfiki.
I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu poprzez:
1. Podniesienie poziomu usług terapeutycznych poprzez szkolenie kadry medycznej i
osób, które zajmują się profesjonalnym pomaganiem osobom uzależnionym od
alkoholu i ich rodzinom – ( terapeuty, członków komisji, koordynatora, pracowników
socjalnych, pedagogów).
2. Przeprowadzenie rozmów pierwszego kontaktu.
3. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych
mieszczącego się w Teresińskim Ośrodku Kultury w Teresinie.
4. Obsługa dyżuru Telefonu Zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym – TOK
Teresin 86 -149 – 23.
5. Funkcjonowanie punktu dla osób uzależnionych w Domu Parafialnym.
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6. Współpraca z grupą wstępną dla osób uzależnionych.
7. Umieszczenie pacjentów na oddziale detoksykacyjnym.
II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej realizowane poprzez:

1. Prowadzenie rozmów motywujących do leczenia, zobowiązywanie do stawienia się na
leczenie i kierowanie do odpowiednich placówek w ramach pomocy osobom
uzależnionym.
2. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia bezrobotnym z problemem alkoholowym poprzez
finansowanie kursów doskonalenia zawodowego, poszukiwanie pracy.
3. Udzielenie pomocy ofiarom przemocy domowej – punkt w Domu Parafialnym w
Niepokalanowie.
4. Grupa wsparcia dla dzieci osób uzależnionych.
5. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka – zajęcia w czasie ferii
zimowych, wycieczki, kolonie profilaktyczno – terapeutyczne, wakacje w szkole.
6. Telefon zaufania dla osób współuzależnionych.
7. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc materialna,
dożywianie dzieci.
8. Współdziałanie z Posterunkiem Policji w związku z interwencjami domowymi i
zjawiskiem przemocy.

III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej
szczególności dla dzieci i młodzieży realizowane poprzez:

i

informacyjnej

w

1. Realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
2. Funkcjonowanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych
zainteresowanych szkołach samorządowych i świetlicy parafialnej.

we

wszystkich

3. Krzewienie trzeźwości poprzez Teresiński Ośrodek Kultury.
4. Kącik informacyjny w Gminnej Bibliotece Publicznej – broszury, materiały
informacyjne, fachowa literatura.
5. Konkursy propagujące zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego
czasu.
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6. Współpraca z Kościołem mająca na celu propagowanie zdrowia i trzeźwych
obyczajów.
7. Nawiązywanie współpracy z miejscowymi zakładami pracy w ramach działalności
naprawczej.
8. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w
miejscach publicznych.
9. Udział w ogólnopolskich akcjach „PARPA”.
10. Prowadzenie informacji publicznej poprzez spotkania informacyjne z rodzicami oraz
zamieszczenie aktualnych informacji dotyczących podejmowanych działań
profilaktycznych i naprawczych w informatorze samorządowym „Prosto z Gminy”.

IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych realizowane przez:
1. Szkolenie członków Gminnej Komisji RPA do pełnienia funkcji zgodnie z ustawą.
2. Udzielenie wsparcia finansowego instytucjom leczniczym i pomagającym osobom z
problemem alkoholowym.
3. Współdziałanie i koordynacja działań z gminami powiatu sochaczewskiego.

V.

Podejmowanie interwencji
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w
przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może
podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny,
czyli kierować sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora.
Postępowanie z tego zakresu prowadzone jest na podstawie przepisów o postępowaniu
karnym. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarżyciel publiczny odbywają się
w trybie uproszczonym. Wniesienie aktu oskarżenia do sądu musi być poprzedzone
przeprowadzeniem postępowania dowodowego, które należy do kompetencji policji.

Załącznik do programu:
Preliminarz wydatków
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PRELIMINARZ WYDATKÓW
NA ROK 2009
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZADANIE

TERMIN

Systematyczne szkolenia osób zajmujących się
profesjonalnym
pomaganiem
osobom
uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

cały rok

1.000,-

Finansowanie leczenia i dojazdów na leczenie

cały rok

2.000,-

Obsługa dyżuru Telefonu Zaufania dla osób
uzależnionych i współuzależnionych

cały rok

1.500,-

cały rok

1.500,-

Akcja pod patronatem PARPA „Zachowaj trzeźwy
umysł”

cały rok

1.500,-

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup
ryzyka – ferie zimowe, wycieczki

cały rok

12.000,-

lipiec

32.000,-

cały rok

16.000,-

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia bezrobotnym z
problemem alkoholowym poprzez finansowanie
kursów doskonalenia zawodowego

Organizacja
terapeutycznych

kolonii

profilaktyczno-

Realizacja programów profilaktycznych w
szkołach podstawowych, gimnazjach, spotkania
informacyjne z rodzicami
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KOSZT

Funkcjonowanie
wychowawczych

świetlic

profilaktyczno-

styczeń – maj,
październik - grudzień

31.000,-

Konkursy propagujące zdrowy styl życia i
alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu
październik – grudzień

1.000,-

Akcja letnia „Wakacje w Szkole”

czerwiec

5.000,-

Szkolenia członków Gminnej Komisji

cały rok

1.000,-

Funkcjonowanie Gminnej Komisji

cały rok

1.000,-

cały rok

4.000,-

grudzień

3.500,-

cały rok

1.000,-

Współdziałanie
z
placówkami
lecznictwa
odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień –
Sochaczew, szpital psychiatryczny (oddział
odwykowy) punkty konsultacyjne
Zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych – organizacja choinki
Prowadzenie informacji publicznej poprzez
zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących
podejmowania
działań
profilaktycznych
i
naprawczych w informatorze samorządowym
„Prosto z Gminy” oraz zakup fachowej literatury i
wydawnictw do wykorzystania przez szkoły i
ludność

Razem:
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115.000,-

