Uchwała Nr XLII/395/13
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1
2
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 2 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/288/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Czechowice-Dziedzice na rok 2013
1) w załączniku nr 1 do uchwały rozdział IV otrzymuje brzmienie:
„Rozdział IV
Cele i zadania programu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie problemom alkoholowym w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Cele szczegółowe:
Cel I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i ich rodzin.
Zadania
1.

2.

Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza
zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po
terapii, przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego w sprzęt oraz
materiały niezbędne do prowadzenia terapii dla pacjentów z gminy
Czechowice-Dziedzice.

Wskaźniki realizacji zadań:
- liczba osób
uczestniczących
w programach
ponadstandardowych.

Cel II. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności
udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego (remont, doposażenie,
wynagrodzenie dla psychologa oraz prawnika, media, telefon itp.).
Uruchomienie na terenie Gminy grupy wsparcia dla osób doznających
przemocy.
Dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej „ZATOKA” przy
ul. Słowackiego 34a – 260 000,00 zł.
Współpraca z grupami samopomocowymi (np. grupy AA, Klub
Abstynenta).
Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.
Zakup
materiałów
edukacyjnych
dla
członków
Zespołu
interdyscyplinarnego,
grup
samopomocowych,
Punktu
Konsultacyjnego.

Wskaźniki realizacji zadań:
- liczba osób
korzystających z Punktu
Konsultacyjnego/ liczba
udzielonych porad,
- liczba dzieci
korzystających ze świetlicy
socjoterapeutycznej
„ZATOKA”,
- liczba spotkań grup
roboczych,
- ilość zakupionych
materiałów edukacyjnych.

Cel III. Rozwijanie profilaktyki szkolnej i przedszkolnej w zakresie problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy.
Zadania

Wskaźniki realizacji zadań:

Prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół,
przedszkoli przeznaczonych dla dzieci, młodzieży rodziców oraz grona
pedagogicznego - 310 000,00 zł ZOPO
2.
Przygotowanie nauczycieli oraz wychowawców do prowadzenia
programów pt.: „Spójrz Inaczej” oraz „Spójrz Inaczej na Agresję”
(szkolenia dla nauczycieli).

- liczba programów
profilaktycznych,
- liczba osób
uczestniczących
w programach
i przedsięwzięciach
profilaktycznych,
- liczba przeszkolonych
nauczycieli.

1.

Cel IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.
Zadania

Wskaźniki realizacji zadań:

Realizacja programów profilaktycznych dotyczących różnorodnych
zagrożeń społecznych np.: alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, handel
ludźmi, sponsoring, przemoc itp., które bezpośrednio lub pośrednio mogą
prowadzić do uzależnienia.
2.
Realizacja profesjonalnych programów psycho-edukacyjnych
(rozwijanie komunikacji, zastępowanie agresji).
3.
Wspieranie
programów
i
przedsięwzięć
profilaktycznych
promujących trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu (w tym zajęć
sportowych, kulturalnych, teatralnych, tanecznych).
4.
Organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, pogadanek,
wywiadówek dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień oraz
przemocy.
5.
Organizacja imprez profilaktycznych, koncertów, pikników,
festynów, przedsięwzięć, konkursów, przeglądów grup artystycznych
promujących wartości rodzinne oraz zdrowy i trzeźwy styl życia (np.
Jesienna Szkoła Profilaktyki).
6.
Organizacja Gali podsumowującej działania profilaktyczne na
terenie gminy oraz uhonorowanie osób najbardziej aktywnych w
dziedzinie profilaktyki uzależnień.
7.
Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych lub
organizacja własnych kampanii i przedsięwzięć profilaktycznych.
8.
Opracowanie materiałów, ulotek o tematyce profilaktycznej oraz
informującej o dostępnych miejscach pomocy w Gminie.
9.
Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych
na temat różnych problemów społecznych dla mieszkańców gminy oraz
dla instytucji pomocowych.
10.
Realizacja działań o charakterze edukacyjnym w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy.
11.
Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców, w tym współpraca ze szkołami nauki jazdy, edukacja
społeczna, współpraca z Policją.
12.
Prowadzenie działań na rzecz egzekwowania zakazu sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim.

- liczba programów
profilaktycznych,
- liczba osób
uczestniczących
w programach
i przedsięwzięciach
profilaktycznych,
- liczba przeszkolonych
osób,
- Ilość rozdanych ulotek,
materiałów
profilaktycznych,
- liczba zorganizowanych
konferencji, warsztatów.

1.

Cel V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania
problemów alkoholowych (konkursy ofert).
Zadania

Wskaźniki realizacji zadań:

1. Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza
zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii,
przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
(wyjazdowe
sesje
terapeutyczne
dla
osób
uzależnionych,
współuzależnionych i DDA),
2. Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
z elementami profilaktyki.

- liczba osób
uczestniczących w WST,
- liczba dzieci
uczestniczących
w wyjazdach.

Cel VI. Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wskaźniki realizacji zadań:

Zadania
1. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
należy w szczególności:
a) kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badania psychologiczno –
psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia,
b) kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
c) opiniowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych warunkujące
ich realizację (składanych m.in. przez szkoły, przedszkola, osoby
fizyczne oraz firmy),
d) wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
e) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
f) diagnozowanie problemu uzależnień w poszczególnych rejonach miasta
i sołectwach,
g) inicjowanie działań lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych,
h) podnoszenie kompetencji członków GKRPA poprzez udział
w szkoleniach,
i) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w myśl ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy,
j) koordynowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
k) prowadzenie zespołów motywujących (praca z osobami uzależnionymi
oraz ich rodzinami).
Budżet na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
Alkoholowych w 2013 r. wynosi – 790 594,00 zł.”

i

- liczba opinii wydanych
przez biegłych sądowych,
- liczba pozwów
skierowanych do sądu,
- liczba grup roboczych,
- liczba zespołów
motywacyjnych,
- liczba posiedzeń
GKRPA.

Rozwiązywania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Problemów

