Uchwała nr III.17.2014
Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z póź. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26
paźdzernika1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z póź zm.) Rada Gminy w Izbicku uchwala, co następuje:

§1. Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015 jako element gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych podjętej
Uchwałą Nr XLI/221/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2005 r.

§2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2015 stanowi załącznik do uchwały i jest częścią składową strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do
Uchwały nr III.17.2014
Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Izbicko
na rok 2015 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód zdrowotnych
i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych. W tym obszarze działań gmina Izbicko
należy do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących. Corocznie uchwalany Program przedstawia zadania
1

własne gminy wynikające z art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności poprzez:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym; udzielanie
rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej chroniąc je przed przemocą w rodzinie; zapobieganie
negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz dożywianie dzieci
uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych;

wspieranie działalności instytucji,

stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz podejmowanie
1

interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego a także wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Środki finansowe na realizację w/w zadań pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy i w całości przeznaczane
są na realizację niniejszego programu.
Zadania ujęte w gminnym programie są realizowane przez Wójta Gminy poprzez koordynatora
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi osiem osób reprezentujących
różne środowiska: pomoc społeczną, policję, służbę zdrowia, oświatę, społeczność lokalną. Komisja
organizuje spotkania z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin motywując do podjęcia dobrowolnego
i bezpłatnego leczenia odwykowego, kieruje wnioski do biegłych sądowych celem wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia oraz do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do poddania się leczeniu
odwykowemu. Ponadto Komisja opiniuje wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz kontroluje przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych
w placówkach handlowych.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane
są zadania ujęte w poniższej tabeli.

Lp.

1.

2.

Treść zadania

Sposób realizacji

-

Przeciwdziałanie demoralizacji i
rozpijaniu nieletnich:
- zakaz sprzedaży napojów
alkoholowych nieletnim
- interwencja wobec grup
podwyższonego ryzyka
- edukacja rodziców i
wychowawców w zakresie
pomagania młodzieży w
utrzymaniu abstynencji
- organizowanie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla uczniów,
zajęć promujących zdrowy
styl życia i
zagospodarowujących czas
wolny.

Organizowanie profilaktycznych
programów oraz przedstawień
w placówkach oświatowych,
opiekuńczo-wychowawczych i
środowiskowych:
- dla dzieci i młodzieży w
zależności od potrzeb szkół
w związku z realizacją
szkolnych programów
profilaktycznych
- dla nauczycieli i
wychowawców
- dla rodziców: warsztaty,
pogadanki, prelekcje na
tematy związane z
profilaktyką wobec
dorastającej młodzieży
- inscenizacji teatralnych o
uzależnieniach i przemocy,
promujących zdrowy styl
życia.

-

-

-

-

Termin
realizacji

Instytucje i osoby
odpowiedzialne za
realizację zadania
oraz współpracujące

prowadzenie
pogadanek, prelekcji,
programów
profilaktycznych o
szkodliwości
spożywania różnego
rodzaju środków
psychoaktywnych
organizowanie
Cały rok
konkursów
profilaktycznych
promujących sport i
zdrowy styl życia,
promowanie sportowego
stylu życia w
placówkach
oświatowych i
wychowawczych.

Wójt Gminy,
Dyrektor Zespołu Szkół
Gminy Izbicko wraz z
Wicedyrektorami,
Proboszczowie,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

realizowanie programów
w placówkach
oświatowych,
opiekuńczo Cały rok
wychowawczych,
środowiskowych
zakup materiałów
pomocniczych

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Dyrektor Zespołu Szkół
Gminy Izbicko wraz z
Wicedyrektorami,
Pedagog,
Sponsorzy

3.

4.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
związanych z problematyką
uzależnień, 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.
Organizowanie atrakcyjnych form
spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży, zajęć o treści
profilaktycznej i wychowawczej,
zajęć wakacyjnych, półkolonii,
obozów profilaktycznych.
Prenumerata czasopism dla
szkół i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zależności od
zgłaszanych potrzeb.

-

-

-

-

Zwiększenie dostępności
niezbędnych oddziaływań
terapeutycznych:
- udzielanie pomocy osobom
uzależnionym oraz
współuzależnionym poprzez
umożliwienie uczestnictwa w
terapii odwykowej oraz terapii dla
osób współuzależnionych
- dofinansowanie uczestnictwa w
zlocie trzeźwościowym dla rodzin
z problemem alkoholowym
- dofinansowanie do obozu
profilaktycznego dla dzieci z
rodzin problemowych
- pokrywanie kosztów badań w
zakresie uzależnienia
- umożliwienie uczestnictwa w
terapii dla sprawców i ofiar
przemocy w rodzinie
- udzielanie pomocy w Punkcie
Konsultacyjnym dla osób
uzależnionych i ich rodzin w
związku z przemocą w rodzinie.

eksponowanie tematyki
profilaktycznej w
placówkach służby
zdrowia, siedzibie
Ośrodka Pomocy
Społecznej, placówkach
handlowych i na terenie
sołectw (gabloty
informacyjne)
udział w kampaniach
społecznych, w
szczególności
Cały rok
inspirowanych przez
Państwową Agencję
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
konkursy promujące
zdrowy styl życia
dofinansowanie i
organizowanie
wypoczynku letniego
organizowanie zajęć w
świetlicach opiekuńczo
wychowawczych

motywowanie do
podjęcia terapii

Cały rok

Wójt Gminy,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Ośrodek Zdrowia,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Dyrektor Zespołu Szkół
Gminy Izbicko wraz z
Wicedyrektorami,
Pedagog
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Właściciele placówek
handlowych

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Przychodnia Terapii
Uzależnienia od
Alkoholu i
Współuzależnienia w
Strzelcach Opolskich,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

5.

Organizowanie szkoleń, kursów i
prelekcji dla :
- podmiotów gospodarczych
- rodziców uczniów szkół
- pracowników socjalnych
- radnych i sołtysów
- dzielnicowych policji
- pracowników służby zdrowia
- nauczycieli, pedagogów
- opiekunów dzieci w
świetlicach opiekuńczowychowawczych oraz
środowiskowych
- członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

6.

Przeciwdziałanie naruszeniom
spokoju i porządku przez osoby
będące pod wpływem alkoholu
w lokalach, na dyskotekach i
zabawach, w miejscach
publicznych.

7.

Współpraca z Centrum Terapii i
Profilaktyki w Strzelcach
Opolskich, będąca placówką
leczenia odwykowego na terenie
powiatu strzeleckiego:
- dofinansowanie zajęć
terapeutycznych dla
uzależnionych i
współuzależnionych
pacjentów przychodni oraz
dla sprawców i ofiar
przemocy w rodzinie
- częściowe finansowanie
szkoleń zespołu
terapeutycznego
- uzupełnienie wyposażenia
przychodni
- zakup materiałów
edukacyjnych, ulotek dla
mieszkańców gminy
korzystających z terapii
- przeprowadzanie badań
odnośnie uzależnienia
- dofinansowanie konferencji
profilaktycznych
- prowadzenie konsultacji w
gminnym Punkcie
Konsultacyjnym.

w formie wykładu,
prelekcji
szkolenia wyjazdowe i
stacjonarne

- prewencyjne kontrole

-

-

cały rok

Wójt Gminy,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Osoby posiadające
kwalifikacje do
przeprowadzenia
szkoleń, prelekcji,
kursów

Cały rok

Właściciele lokali,
Komenda Powiatowa
Policji w Strzelcach
Opolskich

prowadzenie grup
terapeutycznych
kierowanie na badania i
na terapię motywowanie do jej
podjęcia
prowadzenie konsultacji cały rok
w gminnym Punkcie
Konsultacyjnym dla
osób uzależnionych i ich
rodzin w związku z
przemocą w rodzinie

Wójt Gminy,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Kierownik Centrum
Terapii i Profilaktyki w
Strzelcach Opolskich,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

8.

Współpraca z Komendą
Powiatową Policji w Strzelcach
Opolskich:
- analiza ilości przestępstw i
wykroczeń dokonanych na
terenie gminy przez osoby
będące pod wpływem
alkoholu i innych środków
psychoaktywnych
- udzielanie informacji
dotyczących osób
kierowanych do Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- współpraca w ramach
ochrony bezpieczeństwa
dzieci (światełka odblaskowe
dla każdego dziecka,
pogadanki)
- współpraca w ramach
zapobiegania nietrzeźwości
kierowców
- pomoc w przestrzeganiu
przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

9.

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi,
stowarzyszeniami i innymi
instytucjami w zakresie:
- przeciwdziałanie różnym
formom przemocy w rodzinie,
- udzielanie pomocy prawnej
ofiarom przemocy,
- prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży,
- organizowanie obozów
profilaktycznych, półkolonii
dla dzieci.

10.

Współpraca z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Izbicku:
- w sprawie udzielania pomocy
rodzinom z problemem
alkoholowym, rodzinom
doznającym przemocy w
różnych jej aspektach i
osobom powracającym z
leczenia odwykowego
- analiza ilości rodzin z
problemem alkoholowym
korzystających z pomocy
- w zakresie finansowego
wsparcia do organizacji
szkoleń dla Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
- kierowanie do Punktu
Konsultacyjnego
- współpraca w zakresie
organizacji obozów
profilaktycznych dla dzieci.

Cały rok

Wójt Gminy,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Komenda Powiatowa
Policji w Strzelcach
Opolskich,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Cały rok

Wójt Gminy,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia

Cały rok

-

udzielanie zapomóg
sprawozdanie
przekazywanie
informacji
dofinansowanie szkoleń

Wójt Gminy,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

-

sprawozdanie

Cały rok

Wójt Gminy

-

sprawozdanie
wymiana informacji w
zależności od potrzeb

podpisanie umowy
sporządzenie
sprawozdania

11.

12.

Współpraca z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w Izbicku:
- w sprawie udzielania pomocy
rodzinom z problemem
alkoholowym, rodzinom
doznającym przemocy w
różnych jej aspektach
- analiza ilości rodzin z
problemem alkoholowym
mających założone
„Niebieskie Karty”
- w zakresie finansowego
wsparcia organizacji szkoleń
- kierowanie osób doznających
przemocy i będących jej
ofiarami do Punktu
Konsultacyjnego.

przekazywanie
informacji
dofinansowanie szkoleń

Zespół
Interdyscyplinarny,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Zasady wydawania i cofania
zezwoleń oraz zasady
usytuowania miejsc sprzedaży
określiła Rada Gminy odrębną
uchwałą.

13.

Odrębną uchwałą Rada Gminy
powołała Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

14.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) współpraca z koordynatorem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
b) opracowanie corocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
c) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
d) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania napojów alkoholowych
e) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, szczegółowych warunków wydawania zezwoleń oraz zasad ich usytuowania na
terenie gminy, opiniowanie wniosków przy wydaniu i cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia
zakazu sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży
alkoholu lub w najbliższej okolicy
f) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
g) występowanie do sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego
h) prowadzenie syntetycznej analizy problemów alkoholowych na terenie gminy
i) coroczne składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności Komisji oraz wykorzystania środków
z budżetu gminy.

15.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie z
tytułu udziału w posiedzeniach Komisji oraz za wykonywanie powierzonych czynności
b) wynagrodzenie za powierzone czynności przysługuje:
- za przeprowadzenie wywiadów dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- za przeprowadzenie czynności kontrolnych przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w punktach sprzedaży alkoholu
- za kontrolę w terenie w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
c) powierzenie czynności o której mowa w punkcie a) i b) dokonuje przewodniczący Komisji lub Wójt
Gminy w formie pisemnej
d) wynagrodzenie za wykonywanie czynności wymienionych w punkcie a) i b) wynosi 100 zł brutto
e) podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi pisemne powierzenie wykonanej czynności
potwierdzone przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych lub Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki w zakresie jej wykonania
f) dokumenty stanowiące wynagrodzenie przekazywane są do Skarbnika Gminy
g) przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji
członka komisji (kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, koszty podróży na szkolenia i
konferencje) wg zasad uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz.
167).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
oraz sprawozdanie z działań prowadzonych w 2014 r.

Władze gminy dostrzegając zagrożenie chorobą alkoholową czynią starania, aby temu zapobiec
realizując corocznie uchwalany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
stanowiący załącznik do uchwały Nr XLI/221/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia gminnej
strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 – 2015.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest skorelowany
z dwoma odrębnymi programami: Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym
Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Gmina Izbicko według stanu na dzień 1 grudnia 2014 roku liczy 5 379 mieszkańców.
Na terenie gminy w 2014 r. funkcjonuje 26 punktów sprzedaży alkoholu: sprzedaż detaliczna (sklepy) – 15
punktów w tym 1 punkt sprzedaje napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5%, gastronomia – 11
punktów. Na jeden punkt przypada 206 mieszkańców. Liczba punktów w porównaniu z rokiem 2013
zmniejszyła się o jeden punkt. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiada 16 przedsiębiorców.
Aby dokładniej ukazać problem alkoholowy na terenie gminy konieczne jest podanie istotnych
informacji sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku oraz Komendę Powiatową Policji w
Strzelcach Opolskich za okres III kwartałów 2014.
Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą finansową i socjalną 125 rodzin, u części z nich tj.
w 18 rodzinach (tj. 14,40% ogółu) występuje problem alkoholowy (w rodzinach tych jest 24 dzieci).
„Niebieskie Karty” dotyczące przemocy w rodzinie prowadzono w 9 rodzinach (w roku 2013 w 12
rodzinach).
Jak wynika z informacji sporządzonej przez Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich w
okresie III kwartałów 2014 r. odnotowano 24 interwencje domowe w 14 rodzinach, w tym w 9 rodzinach
wywołanych przez sprawców znajdujących się pod wpływem alkoholu (w 2013 r. odnotowano 46
interwencji w 37 rodzinach, w tym w 30 rodzinach sprawcy znajdowali się pod wpływem alkoholu).
Natomiast 8 osób było podejrzanych o przestępstwo znęcania się nad rodziną w tym 7 z powodu
nadużywania alkoholu. „Niebieskie Karty” założono w 7 rodzinach. Do wytrzeźwienia w pomieszczeniach
policyjnych zatrzymano 6 osób a 3 mężczyzn zostało przewiezionych do izby wytrzeźwień (w 2013 r.
zatrzymano 8 osób a 11 mężczyzn zawieziono do izby wytrzeźwień). W 2014 r. 20 nietrzeźwych kierowców
prowadziło pojazdy mechaniczne (w tym 6 kierowców samochodów i 14 rowerzystów (w 2013 r. 22
kierowców w tym 16 rowerzystów). Wszystkich kolizji drogowych było 23 w tym 1 wypadek – ale nie
spowodowały je osoby będące pod wpływem alkoholu. Porządek publiczny zakłócało 6 nietrzeźwych
mieszkańców gminy. Ponadto policja prowadziła na terenie gminy działania w zakresie przeciwdziałania
nietrzeźwości kierowców poprzez prewencyjne kontrole trzeźwości kierujących oraz prowadzenie edukacji
społecznej na temat bezpieczeństwa na drogach.
Podsumowując, należy stwierdzić, że na terenie gminy znacznie zmniejszyła się ilość interwencji
domowych (z 30 w 2013 r. do 9 w 2014 r.), podczas których sprawcy znajdowali się pod wpływem alkoholu.
Jest to informacja bardzo optymistyczna i zasługująca na szczególne podkreślenie. Świadczy to o
zmniejszaniu się liczby rodzin, w których dochodzi do przemocy w rodzinie. Po interwencjach policji
sporządzane są sprawcom przemocy tzw. „Niebieskie Karty”, które trafiają do Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie a w przypadku ujawnienia problemów z nadużywaniem alkoholu
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja przeprowadza wywiad z rodziną sprawcy przemocy nadużywającym alkoholu bądź z
sąsiadami i zaprasza sprawców na spotkanie, następnie kieruje na specjalistyczne badania odnośnie
uzależnienia (potwierdzające ewentualne uzależnienie) i motywuje do podjęcia leczenia odwykowego.
W razie odmowy podjęcia leczenia odwykowego – składane są wnioski do Sądu Rejonowego w Strzelcach
Opolskich (Wydział Rodzinny i Nieletnich) celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
Do Komisji wnioski o leczenie odwykowe wpływają nie tylko z Zespołu Interdyscyplinarnego, ale również z
Ośrodka Pomocy Społecznej, z Komendy Powiatowej Policji, bądź bezpośrednio składają je członkowie
rodziny osoby nadużywającej alkoholu. W 2014 r. wg stanu na dzień 1 grudnia do Komisji wpłynęło 12

wniosków (z czego 5 wniosków, skierowano do Sądu Rejonowego). Natomiast w 2013 r. do Komisji
wpłynęło 7 wniosków o leczenie odwykowe (z czego 5 skierowano do Sądu Rejonowego).
W gminnym programie uwzględnia się przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zabezpiecza się
środki finansowe na realizację niektórych zadań z tego zakresu np. szkolenia dla Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki działalności Zespołu rodziny
doznające przemocy otrzymują fachową, profesjonalną pomoc a od 2012 r. mają możliwość skorzystania z
konsultacji psychologicznych w Punkcie Konsultacyjnym. W 2013 r. udzielono łącznie 31 porad dla 5
mężczyzn i 9 kobiet (w wieku pomiędzy 29 – 63 l.) Natomiast w okresie do 31 października 2014 r.
psycholog udzielił 20 porad.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku wszelkimi dostępnymi
metodami próbuje zapobiegać i uświadamiać lokalną społeczność m.in. poprzez ulotki informacyjne,
programy i pogadanki profilaktyczne prowadzone na terenie szkół oraz wszelkie inne działania opisane
w niniejszym programie. Wzięto też udział z ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”,
rozdawano kierowcom ulotki i rozwieszono plakaty na terenie gminy.
Z informacji uzyskanych z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich wynika, że
w terapii odwykowej w I półroczu 2014 r. wzięło udział 4 uzależnionych i 8 współuzależnionych
mieszkańców gminy, a w 2013 r. wzięło udział 6 uzależnionych i 13 osób współuzależnionych i DDA.
Aby osoby współuzależnione (członkowie rodziny osoby nadużywającej alkoholu) miały dostęp do terapii,
która nie jest refundowana w ramach NFZ, gmina corocznie podpisuje w ramach gminnego programu
umowę na dodatkowe zajęcia terapeutyczne z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich.
Ponadto dofinansowywane są wyjazdy osób uzależnionych na „Zlot Trzeźwościowy” organizowany dla
rodzin borykających się z problemem alkoholowym (w bieżącym roku wzięło w nim udział 6 osób w tym 2
dzieci). Sfinansowano również wyjazd dwójki dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na letni
wypoczynek do Międzyzdrojów, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicku.
We współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół Gminy Izbicko oraz z pedagogiem szkolnym
uświadamiamy młodzież gimnazjalną prowadząc edukacyjne, profilaktyczne programy dot. profilaktyki
uzależnień i zachowań ryzykownych dostosowane do szkolnych programów profilaktyki i wieku uczniów.
Programy profilaktyczne skierowane do młodzieży gimnazjalnej i rodziców są źródłem szerokiej wiedzy na
temat wszelkiego rodzaju środków uzależniających, uczą jak można spędzać czas wolny w atrakcyjny i
zdrowy sposób oraz jak budować pozytywny wizerunek siebie.
W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, organizowane
są zajęcia rekreacyjno – sportowe, wyjazdy na wycieczki rowerowe i piesze, wyjazdy na basen, do kina,
szczególnie w okresie wakacji letnich. Takie działania profilaktyczne spotkały się z dużym
zainteresowaniem ze strony uczniów naszych szkół i stanowią ważny element wspomagający program
profilaktyczny w odniesieniu do promocji zdrowego stylu życia. W 2014 r. skorzystały z w/w zajęć dzieci
uczęszczające do naszych 4 ognisk opiekuńczo – wychowawczych: w Boryczy, Krośnicy, Poznowicach
i Siedlcu oraz dzieci uczęszczające do klubów młodzieżowych (świetlic) w Izbicku, Ligocie Czamborowej,
Otmicach i w Suchodańcu. W ogniskach opiekuńczo-wychowawczych dzieci mają zagospodarowany czas
po zajęciach w szkole, otrzymują pomoc w nauce, nadrabiając przy tym zaległości edukacyjne, uczestniczą
w różnego rodzaju konkursach i wyjazdach. Ogniska są wyposażone w gry edukacyjne, materiały
piśmiennicze oraz sprzęt sportowy. Uczniowie mogą spotkać się z rówieśnikami pod czujnym okiem osoby
dorosłej, porozmawiać i mile spędzić czas, który mógłby być przeznaczony na działania niepożądane.
W ramach gminnego programu organizowane są zajęcia sportowe dla uczniów naszych szkół,
dofinansowywane są różne inicjatywy sportowe, a także szkolne działania profilaktyczne, promujące sport
i zdrowy styl życia realizowane dla uczniów szkół z terenu gminy Izbicko „Gmina Izbicko Biega”, „Gminny
Dzień Sportu”.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015*
Planowana
Termin
Uwagi
Lp. Rodzaj zadania do realizacji
kwota
realizacji
1.
2.
3.

4.

5.

Prenumerata czasopisma dot. profilaktyki
Literatura fachowa, broszury edukacyjne, ulotki dla Komisji, Centrum
Terapii i Profilaktyki oraz do Punktu Konsultacyjnego
Materiały biurowe dla świetlic opiekuńczo – wychowawczych
Świetlice opiekuńczo - wychowawcze i Punkt Konsultacyjny
(ubezpieczenie opiekunek ognisk, wyposażenie i ogrzewanie pomieszczeń,
zakup sprzętu RTV, opłata Internetu, środków czystości, farb, mebli, sprzętu
sportowego, biletów do kina, na basen, opłata abonamentu, remont
pomieszczeń itp.
Świetlice opiekuńczo – wychowawcze
(dla każdej świetlicy przeznacza się 100 zł/m-c na drobne zakupy).

300

cały rok

1 egzemplarz
szkoły +
GKRPA

300

cały rok

-

500

cały rok

-

2 300

cały rok

-

4 000

10 m-cy

-

6.

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze – (zatrudnienie)

21 600

10 m-cy

umowy zlecenia

7.

Akcja „Lato”

4 320

lipiecsierpień

umowy zlecenia

8.

Akcja „Lato” - organizacja zajęć zagospodarowujących dzieciom i
młodzieży czas wolny

12 000

lipiecsierpień

zakupy

9.

Akcja „Ferie zimowe”

400

ferie
zimowe

zakupy

440

ferie
zimowe

1 000

I, II
półrocze

940

I , II
półrocze

8 000

cały rok

komisje
w zakresie
uzależnienia

Akcja „Ferie zimowe” – zatrudnienie
(zwiększenie czasu pracy o 5 godzin)
Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy
11.
(zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego)
Konkursy i inicjatywy profilaktyczne
(konkursy dla szkół i świetlic opiekuńczo-wychowawczych, promujące sport
12.
i zdrowy styl życia - bez uzależnień, konkursy i działania promujące sport i
zdrowy styl życia wśród lokalnej społeczności itp.).
13. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.

umowa zlecenie
wyposażenie

14. Opinie biegłych

1 440

cały rok

15. Wywiady środowiskowe

1 200

cały rok

500

cały rok

umowy

4 300

cały rok

dofinansowanie
umowy

2 200

cały rok

usługi,
dofinansowanie,
umowy

2 400

cały rok

umowy

2 000

cały rok

umowy –
zlecenia

21. Punkt Konsultacyjny dla rodzin – realizacja zajęć

3 360

cały rok

umowy –
zlecenia

22. Wynagrodzenie pełnomocnika
RAZEM

6 000
79 500

cały rok

-

16. Przedstawienia profilaktyczne
17.

18.

19.
20.

Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych
(Noe, Dziecięce Marzenia, Debata, Przeciwdziałanie Przemocy, inne zajęcia
realizowane w ramach szkolnego programu profilaktyki)
Szkolenia, kampanie społeczne, konferencje, obozy i zloty
(wyjazdy na konferencje w ramach „Sieci Gmin Wiodących”, szkolenia dla
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
kursy dla opiekunek ognisk opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia dla
nauczycieli, przedsiębiorców, podwyższanie kwalifikacji kadry lecznictwa
odwykowego, koszty związane z uczestnictwem w profilaktycznych
kampaniach społecznych, dofinansowanie do konferencji profilaktycznych,
sfinansowanie udziału w zlotach trzeźwościowych oraz w obozach
profilaktycznych).
Dofinansowanie do działalności Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach
Opolskich - terapia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
Realizowanie zajęć sportowych zagospodarowujących czas wolny dzieciom
i młodzieży oraz zajęć profilaktycznych w szkołach

PLAN – 80 000,00 zł

Program Profilaktyki -79 500,00 zł

Program Przeciwdziałania Narkomanii - 500,00 zł

* istnieje możliwość przesuwania środków finansowych pomiędzy poszczególnymi punktami „Planu wydatków budżetowych na
2015 rok” oraz przeznaczanie nadwyżki budżetowej w zależności od potrzeb w związku z realizacją poszczególnych zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

