UCHWAŁA NR XV/100/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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Załącznik do uchwały Nr XV/100/19
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dobiegniew na 2020 rok.

Lp.
I.

Z a d a n i a
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu poprzez:
1.Kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego dla osób zgłaszających problem uzależnienia lub
przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia
2.Udzielenie informacji o możliwościach rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach spotkań
„pierwszego kontaktu”, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia
3.Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz osobami
współuzależnionymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia, w ramach zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w
zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu.
4.Wspieranie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych i grup wsparcia dla osób uzależnionych,
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia
5.Wynagrodzenie biegłych za wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu.
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II.

III.

IV.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar
przemocy w rodzinie, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia w ramach profilaktyki
selektywnej ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka..
2. Organizacja szkoleń i konferencji dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, pedagogów szkolnych,
Policji w zakresie wdrażania procedur interwencji wobec osób nadużywających alkohol oraz w
sytuacjach przemocy w rodzinie /zwrot kosztów podróży/, zgodnie z Narodowym Programem
Zdrowia w ramach podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie
profilaktyki i rozwiazywania problemów wynikających z nadużywania alkoholu.
3. Wspieranie działalności świetlic profilaktycznych, zapewnienie w świetlicach pomocy wsparcia
dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych uzależnieniem, zgodnie z Narodowym
Programem Zdrowia w ramach profilaktyki selektywnej ukierunkowanej na jednostki i grupy
zwiększonego ryzyka.
4. Letni i zimowy wypoczynek dzieci (kolonie, organizowanie i dofinansowanie wycieczek itp.),
w ramach profilaktyki uniwersalnej określonej w Narodowym Programie Zdrowia.
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.
1. Edukacja publiczna dla różnych grup społecznych w zakresie problematyki alkoholowej, zgodnie
z Narodowym Programem Zdrowia przez włączenie się w lokalne i regionalne kampanie i akcje
informacyjno- edukacyjne.
2. Sfinansowanie programów profilaktycznych zawierających w swej treści problematykę
alkoholową i przemocy dla dzieci, młodzieży i rodziców Zespołu Szkół w Dobiegniewie, zgodnie
z Narodowym Programem Zdrowia w ramach działań informacyjno-edukacyjnych.
3. Zakup nagród dla uczestników szkolnych imprez kulturalno-sportowych
4. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych drużyn sportowych.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Instytucje, stowarzyszenia i osoby fizycznie działające na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych są wspieranie poprzez następujące działania:
1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej z zakresu profilaktyki
rozwiązywania
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V

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy.
2. Szkolenia w zakresie promocji zdrowia osób zaangażowanych w realizację zdań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy.
3. Wpieranie organizacyjne i finansowe instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia
oraz stwarzających szanse powrotu osób uzależnionych i współuzależnionych do normalnego trybu
życia.
a) Stowarzyszenie Abstynenckie "Klub Dromader”
b)Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Międzyrzeczu
4. Organizacja i wspieranie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, koncertów itp. propagujących
trzeźwy i zdrowy styl życia w czasie wolnym
5. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielania im pomocy finansowej do
prowadzenia tej działalności.
6. Współpraca w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie z:
- Komendą Powiatową Policji
- Dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie
- Kuratorem Sądowym,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej itp.
7. Wspieranie akcji gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i ogólnokrajowych skierowanych
przeciwko przemocy i uzależnieniom
Działania administracyjno-organizacyjne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Bieżące opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
3.Bieżące analizowanie składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do
orzeczenia o przymusowym leczeniu odwykowym.
4. Szkolenia członków Gminnej Komisji RPA /zwrot kosztów podróży/
5. Zakup lektury dotyczącej uzależnień.
6. Za każdy udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za
każde przeprowadzenie kontroli w terenie, jej członkom ustala się wynagrodzenie, w wysokości 10%
minimalnego wynagrodzenia określonego Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów.
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VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie Centrów Integracji Społecznej
1.Dofinansowanie pokrycia kosztów związanych z działalnością CIS w tym:
- koszt reintegracji zawodowej i społecznej uczestników,
-funkcjonowanie administracyjne CIS
Razem
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