
UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY GMINY PYSZNICA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z 26 października 1982 r.  o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) Rada Gminy 
Pysznica 

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2019 rok, stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pysznica na lata 2011-
2020 przyjętej uchwałą Rady Gminy w Pysznicy Nr  XL/306/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku oraz 
uwzględniający cel operacyjny 2 dotyczący profilaktyki i rozwiazywania problemów związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi określony 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

§ 2. Na 2019 rok zakłada się następujące kierunki działania i zadania szczegółowe związane          
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych:

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

a) wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu zapewniające dostęp osobom uzależnionym 
z terenu gminy Pysznica do  korzystania z pomocy tych placówek poprzez:

- zakup programów zdrowotnych (programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu, programy terapii 
dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem, programy pomocy psychologicznej 
i psychoterapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej),

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego,

- dofinansowanie działalności placówek leczenia uzależnienia od alkoholu,

- dofinansowanie pracy konsultanta programu terapeutycznego,

- dofinansowanie remontu i adaptacji placówek leczenia uzależnienia od alkoholu,

- dofinansowanie zakupu doposażenia placówek lecznictwa odwykowego,

- dofinansowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce,

- dofinansowanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach 
psychoterapii uzależnienia,

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,

c) wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

a) wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu zapewniające dostęp rodzinom osób 
uzależnionych z terenu gminy Pysznica do  korzystania z pomocy tych placówek poprzez:

- dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną,

- dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - 
finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach pomocy dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym,

- organizowanie i finansowanie superwizji oraz konsultacji dla pracowników placówek udzielających 
pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
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- wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku  i rodzinie 
z problemem alkoholowym.

b) finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym (różnorodne programy rozwojowe dla dzieci np. teatralne, 
komputerowe, taneczne, sportowe, plastyczne, poezji, czytelnictwa),

c) finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic z programem socjoterapeutycznym 
i opiekuńczo-wychowawczym,

d) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin   z problemem 
alkoholowym,

e) organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie  wdrażania systemu pomocy 
dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym,

f) utworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z FAS oraz dla ich rodziców  i opiekunów,

g) prowadzenie działań związanych z ewaluacją (zewnętrzną i wewnętrzną) programów pomocy dla dzieci 
alkoholików oraz programów badawczych dotyczących psychospołecznego funkcjonowania dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym,

h) organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, mających na celu 
podniesienie kompetencji wychowawczych,

i) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

- doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (prowadzenie szkoleń i konferencji dla przedstawicieli służb i instytucji nt. 
przemocy w rodzinie, organizowanie narad i spotkań służących wypracowaniu wspólnej,  lokalnej 
polityki wobec zjawiska przemocy),

- doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie 
Karty”,

- tworzenie i finansowanie wyspecjalizowanych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, - 
wdrażanie i finansowanie oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie, - podnoszenie kompetencji 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- prowadzenie edukacji społecznej w tym zakresie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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:

a) działania informacyjno-edukacyjne, w tym kampanie edukacyjne, dotyczące ryzyka szkód wynikających ze 
spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia,

b) działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży:

- realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki 
selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców,

- działania o charakterze edukacyjnym przeznaczone dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 
alkoholu przez dzieci i młodzież, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do 
podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych,

- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych,

- realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci  i młodzieży,

- podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
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- włączanie się  w organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez dofinansowanie 
przeglądów, turniejów, zawodów, wycieczek edukacyjnych, zielonych szkół itp.,

- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom  poniżej 18 roku życia,

- prowadzenie badań – związanych zwłaszcza z diagnozą zachowań problemowych  i używaniem substancji 
psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież oraz ewaluacją programów profilaktycznych, - 
realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

c) edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej:

- tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o ofercie pomocy na terenie gminy w zakresie 
problemów alkoholowych: tablice informacyjne w ośrodku  pomocy społecznej, ośrodkach zdrowia, 
komisariacie policji, parafiach, siedzibach organizacji pozarządowych, punktach konsultacyjnych, 
szkołach, urzędach itp.,

- prowadzenie stałego interaktywnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, 
organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni trzeźwości, pikników, konferencji prasowych itp.,

- zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych dla młodzieży, sprzedawców, pracowników służby 
zdrowia, pracowników pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, samorządowców itp.,

- angażowanie w samorządowe działania edukacyjne i informacyjne lokalnych radnych, osób znanych, 
sportowców, artystów i innych autorytetów społecznych w celu zwiększenia skuteczności oddziaływań,

- pozyskiwanie dla podejmowanych działań patronatów instytucji, organizacji i firm cieszących się 
uznaniem oraz patronatów medialnych lokalnych i regionalnych mediów, co nadaje wyższą rangę 
przekazywanym komunikatom i podnosi ich wiarygodność,

- aktywizacja i edukacja lokalnych decydentów i radnych co do wagi i skali problematyki alkoholowej 
poprzez zapraszanie ich do lokalnych debat, kampanii edukacyjnych, udziału w imprezach 
profilaktycznych, zapoznanie z lokalną i ogólnopolską diagnozą problemów alkoholowych, także poprzez 
prenumeratę lub zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji pogłębiających wiedzę na ten 
temat,

- budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, także 
w ramach porozumień z innymi samorządami lokalnymi czy współpracy z samorządem województwa,

- aktywny współudział samorządu lokalnego w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych 
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wzmacnianie w ten sposób 
zewnętrznego wizerunku gminy jako aktywnej w tym obszarze,

- wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom 
i osobom z problemem alkoholowym oraz przemocy poprzez prenumeratę lub zakup specjalistycznych 
opracowań, czasopism, publikacji (Remedium, Świat Problemów, Niebieska Linia, Alkoholizm 
i Narkomania),

- aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami, monitorowanie ich zawartości pod kątem 
problematyki alkoholowej, inicjowanie artykułów na ten temat,  w razie potrzeby polemiki z mediami, 
prezentowanie w zaprzyjaźnionych mediach gminnych działań profilaktycznych i ich skutków, 
prezentowanie wyników lokalnych badań, planów na przyszłość itp.,

- monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie badań 
i sondaży, lokalnych diagnoz i ekspertyz,

d) działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach:

- organizowanie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na 
drogach,

- zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej,

e) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych:
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- inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za  bezpieczeństwo 
w miejscach publicznych,

- podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych:

a) kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania 
interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznanie i krótka 
interwencja),

b) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiazywania 
problemów wynikających z używania alkoholi w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

c) współorganizowania lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych z zakresu uzależnień.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

a) kontrole punktów sprzedaży alkoholu,

b) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zgodność lokalizacji sprzedaży i spożywania 
alkoholowych, jak również zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy Pysznica.

§ 3. Zadania zawarte w programie będzie realizował Urząd Gminy w Pysznicy wraz Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym,  
Domem Kultury, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Pysznicy, Publiczną Szkołą Podstawową 
im. Armii Krajowej w Jastkowicach, Publiczną Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Kłyżowie, Publiczną Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Krzakach, Przedszkolem w Pysznicy, Policją, 
organizacjami parafialnymi, z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Pysznica, z klubami 
sportowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami podejmującymi działania w zakresie objętym 
programem.

§ 4. Dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu 
komisji oraz w czynnościach wynikających z zakresu działania komisji, ustala się wynagrodzenie w wysokości  
10%  minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Skrzypek
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