UCHWAŁA Nr XXXIII/336/2017
RADY GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 783
z późn. zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gietrzwałd XXIII/234/2016 z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.
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Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/336/2017
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2017r.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w gminie Gietrzwałd na 2018 rok
I. CELE I DZIAŁANIA
1.1. Cel strategiczny
DĄŻENIE DO OGRANICZENIA I WYELIMINOWANIA SPOŻYCIA ALKOHOLU,
NARKOTYKÓW I INNYCH UŻYWEK UZALEŻNIAJĄCYCH

1.2. Cele operacyjne
1. Ochrona zdrowia przez ograniczenie:
 ilości nowych przypadków uzależnień,
 śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych,
 rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu, narkotyków
i innych używek,
2. Ochrona rodziny przed przemocą i skutkami nadużywania alkoholu i środków odurzających.
3. Zmniejszenie ilości wypadków spowodowanych nietrzeźwością.
4. Ograniczenie nietrzeźwości jako jednej z przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego.
5. Zmniejszenie liczby przypadków naruszania prawa w obrocie alkoholem.
6. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z alkoholem, narkotykami i innymi używkami uzależniającymi.
7. Promowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

1.3. Działania:
1. Rozpoznanie i diagnozowanie środowiska na terenie gminy Gietrzwałd.
 Rozpoznawanie wśród dzieci i młodzieży problematyki uzależnień i jej rozmiarów na
bazie placówek oświatowych (dzieci i młodzież szkolna).
 Bieżąca analiza danych otrzymywanych z placówek zajmujących się środowiskami
dotkniętymi uzależnieniami, to jest z: Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Ośrodka Zdrowia i innych.
 Tworzenie mapy problemów związanych z uzależnieniami.
2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
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 Motywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do podejmowania terapii w Poradniach
Leczenia Uzależnień.
 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w zakresie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla dorosłych i dzieci.
 Udzielanie informacji i ułatwianie kontaktu z grupami samopomocowymi oraz w uzasadnionych przypadkach finansowanie pomocy medycznej osobom uzależnionym.
 Prowadzenie punktu konsultacyjno – informatycznego.
Wskaźniki:
▪ wysokość dofinansowania punktów konsultacyjnych oraz liczba osób objętych przez nie
wsparciem,
▪ wysokość dofinansowania zajęć terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej
uzależnieniem oraz jej rodziców oraz liczba osób nimi objętych,
▪ wysokość dofinansowania profilaktycznych programów psychoedukacyjnych oraz programów psychoterapii,
▪ liczba otrzymanych przez GKRPA wniosków ws. objęcia osób podejrzanych o nadużywanie
alkoholu leczeniem odwykowym
▪ liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące,
▪ liczba osób skierowanych przez GKRPA na badanie do biegłych sądowych,
▪ liczba wniosków skierowanych przez GKRPA do sądu ws. zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego,
▪ wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie szkoleń członków
GKRPA.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 Informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychospołecznej i prawnej.
 Bezpośrednie motywowanie do leczenia i korzystania z ofert pomocowych.
 Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 Tworzenie i działalność zespołów interdyscyplinarnych.
 Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Wskaźniki:
▪ wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego oraz liczba osób objętych przez nie wsparciem,
▪ wysokość dofinansowania warsztatów profilaktycznych oraz liczba osób nimi objętych,
▪ wysokość dofinansowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,
▪ liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”,
▪ liczba osób stosujących przemoc w rodzinie objętych programami korekcyjno-edukacyjnymi,
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
 Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach.
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 Dofinansowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uzależnionych.
 Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych zawierających program profilaktyki
antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
 Inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców w zakresie uzależnień i
przemocy.
 Dofinansowanie szkoleń członków komisji, zespołów interdyscyplinarnych i realizatorów programów profilaktycznych w celu podnoszenia kwalifikacji
 Współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi w zakresie propagowania trzeźwego
trybu życia, ochrony rodziny, walki z przemocą w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
 Prowadzenie lokalnych kampanii profilaktycznych, inicjowanie festynów związanych
z profilaktyką problemów uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy, udział w kampaniach ponadlokalnych.
 Współpraca z policją na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
Wskaźniki:
▪ wysokość dofinansowania przedsięwzięć organizowanych w ramach programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach.
▪ wysokość dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz liczba osób nim objętych,
▪ wysokość dofinansowania oraz liczba przeszkolonych członków komisji, zespołów interdyscyplinarnych i realizatorów programów profilaktycznych w celu podnoszenia kwalifikacji
▪ liczba konkursów, kampanii i konferencji poświęconych problematyce alkoholowej i przemocy w rodzinie) oraz liczba osób nimi objętych,
▪ wysokość środków finansowych oraz liczba lokalnych kampanii profilaktycznych, festynów
związanych z profilaktyką problemów uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy, udział w kampaniach ponadlokalnych oraz liczba uczestników w przedsięwzięciach.
▪ liczba działań podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców.
▪ liczba interwencji podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z nieprzestrzeganiem
zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
5. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami
 Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie korzystania z usług
Punktu Konsultacyjnego
 Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów profilaktyczno – edukacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.
 Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wypoczynku letniego z elementami profilaktyki czy socjoterapii dla dzieci i młodzieży,
szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.
 Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie organizacji imprez sportowo rekreacyjnych zawierających program profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii, mających na celu promowanie zdrowego życia bez używek.
Wskaźniki:
▪ wysokość dofinansowania działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich,
▪ wysokość dofinansowania działań podejmowanych przez podmioty działające w obszarze
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przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
▪ wysokość dofinansowania działań na rzecz osób bezdomnych – uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniami od substancji psychoaktywnych,
▪ wysokość dofinansowania centrów wolontariatu.
6. Inne zadania zapewniające realizację zadań zawartych w Programie:
 Organizacja kontroli w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 Wyposażenie pomieszczenia dla potrzeb Gminnej komisji RPA, zakup materiałów biurowych, inne koszty materialne,
 Prenumerata fachowej literatury
Wskaźniki:
▪ liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
▪ wysokość środków finansowych przeznaczonych na obsługę GKRPA,

II. REALIZATORZY PROGRAMU:










Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gietrzwałdzie,
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie,
Zespół Interdyscyplinarny w Gietrzwałdzie,
Posterunek Policji w Gietrzwałdzie,
zakłady opieki zdrowotnej,
punkty konsultacyjno-informacyjne i edukacyjne dla uzależnionych oraz ich rodzin,
placówki oświatowe,
organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i kluby abstynenckie, stowarzyszenia,
kluby i związki sportowe oraz inne organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem patologiom społecznym i bezdomności,
 placówki prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe,
 inne podmioty podejmujące zgodnie ze statutami i regulaminami działalność w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
 budżet Gminy Gietrzwałd, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym środki finansowe
uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018
roku,
 środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych,
 środki finansowe realizatorów Programu.

IV. MONITORING PROGRAMU I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Realizacja Programu będzie podlegała monitoringowi, który polega na zbieraniu i analizowaniu
informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania są realizowane zgodnie z założonym planem. Monitoring będzie obejmował następujące elementy:
▪ czas realizacji zaplanowanych działań oraz ich zakres,
▪ wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań oraz źródła ich pochodzenia,
▪ stan realizacji poszczególnych zadań.
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Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony przy wykorzystaniu wyznaczonych w dokumencie wskaźników monitoringowych, na podstawie sprawozdań przekazywanych przez
jego realizatorów/partnerów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
Wnioski z niego płynące zostaną uwzględnione w sprawozdaniu.
Monitoring realizacji Programu dostarczy również informacji pozwalających na przeprowadzenie jego ewaluacji, która dotyczy oceny efektów wdrożenia wyznaczonych zadań.
Program ma charakter otwarty. W przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub
nowych potrzeb, zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone.
V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI RPA.
Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gietrzwałdzie,
członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości:
 250zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) Przewodniczący i Sekretarz Komisji
 190zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych) Członkowie Komisji.
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