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Stawomlr 

Uchwala fr XII.84.2019 

Rady Griny Slubice 


z dnia 23 grudnia 2019 roku 


w sprawie: przyjf(cia Gminneg Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania 

Problemow Alkoholowych oraz Gminnero Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 
2020 rok. 

Na podstawie art. 1 i art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 roku 
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwJzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz.2277) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 291 pca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (tj. 
Dz. U. z 2019r., poz.852) w zwiqzku z art. 18 ust. 2 pkt15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz.506 ze zm.\ Rada Gminy 
Slubice uchwala, co nastf(puje: 

§ 1 

Przyjmuje siy do realizacji Gminny Pro ram Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych na 2020 rok, stanowiqcy Z lqcznik nr 1 do uchwaly, oraz Gminny Program 
Przeciwdzialania Narkomanii na 2020 rok, stanowiqcy zalqcznik nr 2. 

§2 

Koszty realizacji program6w pokrywane b dq z budzetu Gminy Slubice: 
1) dzial 851 rozdz. 85153- przeciwdzialarie narkomanii; 
2) dzial 851 rozdz. 85154- przeciwdzialanie alkoholizmowi. 

§ 3 

Wykonanie program6w bydzie nastypowalo w miary pozyskiwania srodk6w, 0 kt6rych mowa 
w§ 2. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtOJ Gminy Slubice. 

§5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem p djycia z mocq od 1 stycznia 2020 r. i podlega 

wywieszeniu na tablicy ogloszen Urzy u Gminy Slubice, 

Informacji Publicznej. 


1 Zmiany ustawy 0publikowano w Dz.D. z 2019r., poz.1309, i poz.1696 i poz.181S 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr XIL84.2019r 

Rady Gminy Slubice z dnia 23 grudnia2019r 

GMINNY PROG M PROFILAKTYKI 

I ROZWlf\ZYW ANIA PR BLEMOW ALKOHOLOWYCH 


NA 2020 ROK GMINIE SLUBICE 


Wst'tP 

Miydzynarodowa Klasyfikacj Chorob i Problemow Zdrowotnych uznaje 
uzalemienie od alkoholu za jeden z odzajow zaburzen psychicznych i zaburzen 
zachowania. Wedlug Swiatowej Or anizacji Zdrowia (WHO) alkohol znajduje 
siy na trzecim miejscu wsrod czynni ow ryzyka dla zdrowia populacji. Choroba 
alkoholowa rna swoje podloze w c nnikach biologicznych np. genetycznych, 
psychologicznych, socjalnych oraz 'rodowiskowych. Niew,!tpliwie alkoholizm 
jest chorob,! calej rodziny a nie tylko jednego z jej czlonkow. Objawy 
alkoholizmu jednego z czlonkow I odziny s,! glown'! zasad,! organizuj,!c,! i 
nadaj,!c,! ksztalt zyciu rodzinnem . Osoby pij,!ce ryzykownie i szkodliwie 
powinny budzic powszechny niepo oj, jednak ci,!gle jeszcze akceptowane s,! 
wzorce intensywnego spoZywania alkoholu. Mozna zauwaZyc tendencjy do 
lekcewazenia zagrozen oraz kons ,kwencji wynikaj,!cych z takiego sposobu 
spoZywania alkoholu. Dopiero uz lemienie aktywizuje najblizsze otoczenie 
osoby pij,!cej do poszukiwania rozw '!zan. 

W Polsce badania epidemi logiczne pozwalaj,! szacowac liczby osob 
uzalemionych od alkoholu na ok. 6 0 - 800 tys. zas osob pij,!cych szkodliwie 
na ok. 2,5 mIn. W naszym aju model rozwi,!zywania problemow 
alkoholowych zaklada, iz wiykszosf kompetencji i zadan jest zlokalizowanych 
na poziomie gminy, ktora na mOf Y ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi u skala kompetencje do rozwi,!zywania tych 
problemow. To wlasnie gmina rna przedsiywzi,!c srodki zaradcze oraz 
naprawcze skierowane do 10k lnej spolecznosci, aby zapobiegac i 
minimalizowac zagrozenia oraz zkody spoleczne i indywidualne byd,!ce 
efektem naduzywania alkoholu. 
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Gminny Program Profilaktyki Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych w SIubicach stanowi lokalnq strategiy w zakresie profilaktyki 
oraz minimalizacji szkod spolecznych i indywidualnych wynikajqcych z 
uzywania alkoholu. Polityka rozwiqzywania problemow alkoholowych na 
terenie gminy Slubice jest zgodna z Rekomendacjami Panstwowej Agencji 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2020 oraz kierunkami 
okreSlonymi w niniejszym programie stanowiqcym rozwiniycie i kontynuacjy 
dzialan z zakresu profilaktyki oraz uzaleznienia od alkoholu prowadzonych w 
latach poprzednich. Program okresla kierunki podejmowania dzialan w zakresie 
profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych, wskazuje podmioty 
odpowiedzialne za ich realizacjy, okreslazrodla finansowania tych zadan, 
przedstawia rowniez zadania wlasne gminy wynikajqce z art.4 l ustawy z dnia 26 
pazdziemika 1982 r. 0 wychowaniu w . trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi. Zgodnie z tresciq tej ustawy zadania zwiqzane z profilaktykq i 
rozwiqzywaniem problemow alkoholowych wykonuje siy w szczegolnosci 
przez: tworzenie warunkow sprzyjajqcych realizacji potrzeb, ktorych 
zaspokajanie motywuje do powstrzymywania siy od spozywania alkoholu, 
dzialalnosc wychowawczq i informacyjnq, ograniczenie dostypnosci alkoholu, 
leczenie, rehabilitacjy i reintegracjy osob uzaleznionych od alkoholu, 
zapobieganie negatywnym nastypstwom naduZywania alkoholu i ich usuwanie 
oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. Dzialania realizowane na podstawie 
Gminnego Programu Profilaktyki . f RozwiqzyW~mia Problemow Alkoholowych 
kierowane Sq do ogolu mieszkancow gminy Slubice przynalezqcych do romych 
grup zawodowych i spolecznych i majq na celu ograniczenie problemow 
spolecznych powstalych w skutek sp0Zywania alkoholu w calej populacji, a nie 
tylko w grupie podwyzszonego ryzyka poniewaz kazdy jest narazony na szkody 
bydqce wynikiem spozywania alkoholu takie, jak np.: przemoc, wypadki 
samochodowe, ubostwo czy bezrobocie. 

Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
stanowi integralnq cZysc Strategii Rozwiqzywania Problemow Spolecznych na 
lata 2016-2025 w Gminie Slubice i jest zgodny z zalozeniami: 

1. 	 Ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2137); 

2. 	 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 ktorego elementem 
skladowym jest krajowy Program Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholowych. 
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Uchwała Nr XIl.84.2019 

Rady Gminy Słubice 


z dnia 23 grudnia 2019 roku 


;.v $pl"d"'(.ie: przyjęcia Gminnegp Programu l)rofUaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoboltnl)'ch oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok. 

41 

• 
Na podstawie art. t i art ust 2 USłav.-y z dnia 26 paidziemika 1982 roku 

() wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholilmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., 

poz.2211) i art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. 

Dz. U. z 2019r., poz.852) w związku z art. 18 ust. 2 pktl5 oraz art. 58 ust. I ustav." z dnia 8 

marea 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz.506 Y! zm.'), Rada Gminy 
Słubice uchwala, co następuje: 

§ I 

Przyjmuje siC; do realizacji Gmirmy Progranl Profilaktyki j Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok, stanowiący załącznik nr l do uchwały. oraz Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. stanowiący załącznik nr 2. 

§2 

Koszty realizacji programów pokrywane będą z budżetu Gminy Słubice: 


1) dział 851 rozdz. 85153~ przeciwdziałanie narkomanii; 


2) dział 851 rozdz. 85154~ przeciwdziałanie alkoholizmowi. 


§3 

Wykonanie programów będzie następowało w mlan; pozyskiwania środków, o ktiH)Th mowa 

w§ 2. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubke. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęciu z mocą od 1 stycznia 2020 r. i podlega 

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice; oraz ogłoszeniu w Bi nie 

lnfonnacji Publicznej. 

~ffKady
Prz:.:\V 

<~~-

! Zmian)' ustaw)' opublikowano w Dz.U. z 20r 9r., pOL. 13M, ł poz.1696 i poz·t"ą 15 , "non Januszewski
::i/Gwomtr ~ 
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Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr XJJ.84.20J9r 

Riuiy Gminy Słubice z dniu 23 grudnia2019r 

GMINNY PROGJłAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PRQBLEMÓW ALKOHO1.OWYCH 


NA 2020 ROK W GMINIE SŁUBICE 


Rozdział I 

• Wstęp 

• 

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych uznaje 
uzaletnienie od alkoholu za jeden z rodzajów zaburzeń psychicznych i zaburzeń 
zachowania. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alkohol znajduje 
się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Choroba 
alkoholowa ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych, 
psychologicznych, socjalnych oraz środowiskowych. Niewątpliwie alkoholizm 
jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z jej członków. Objawy 
alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą i 
nadającą kształt życiu rodzinnemu. Osoby pijące ryzykownie i szkodliwie 
powinny budzić powszechny niepokój, jednak ciągle jeszcze akceptowane są 
wzorce intensywnego spożywania alkoholu. Można zauważyć tendencję do 
lekceważenia zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z takiego sposobu 
spożywania alkoholu. Dopiero uzależnienie aktywizuje najbliższe otoczenie 
osoby pijącej do poszukiwania rozwiązań. 

W Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób 
uzależnionych od alkoholu na ok. 600- 800 tyś. zaś osób pijących szkodliwie 
na ok. 2,5 mln. W naszym kraju model rozwiązywania problemów 
alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowanych 
na pnziomie gminy, która na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i I 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania ryeh 
problemów. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz 
naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby 7JJpobiegać i 
minimalizować zagrożenia oraz szkody społeczne i indywidualne będące 

efektem nadużywania alkoholu. 

I 



Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Słubicach sIanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki 
oraz minimalizacji szkód społecmych i indywidualnych wynikających z 
używania alkoholu. Polityka rozwiązywania problemów alkoholo-wych na 
terenie gminy Słubice jest zgodna z Rekomendacjami Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz kierunkami 
określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie i kontynuację 
działań z zakresu profilaktyki oraz uzależnienia od alkoholu prowadlAlnych w 
latach poprzednich. Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty 
odpowiedzialne za ich realizację, określa źródła finansowania Iych zadań, 

przedstawia również zadania własne gminy wynikające z artAI ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania związane z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonuje się w szczególności 

przez: tworzenie warunków sprzyjających realiz.acji potrzeb, których 
zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, 
działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczenie dostępności alkoholu, 
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzaleźoionych od alkoholu. 
zapobieganie negatywnym następstwom naduzywania alkoholu i ich usuwanie 
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Działania realizowane na podstawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
kierowane są do ogółu mieszkańców gminy Słubice przynależących do róźoych 
grup zawodowych i społecznych i mają na celu ogracie>.enie problemów 
społecznych powstałych w skutek spożywania alkoholu w całej populacji, a nie 
tylko w grupie podwyższonego ryzyka ponieważ każdy jest narażony na szkody 
będące wynikiem spożywania alkoholu takie, jak np.: przemoc, wypadki 
samochodowe, ubóstwo czy bezrobocie. 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2016-2025 w Gminie Słubice i jest zgodny z założeniami: 

l. 	Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 L, poz.l137); 

2. 	 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 którego elementem 
składowym jest krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

; 	 1 = 
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3, 	 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(t,j, Dz, U. z 2015r, poz, 1390) 

4, 	 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j Dz, U. 
z 20181'., poz,1030 ze zm,), 
Program uwzględnia dzialania związane z protilaktyką uzależnień oraz 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych. które będą skierowane do 
wszystkich mieszkańców gminy. Jako najważoiejszą do realizacji 
uznajemy działalność protilaktyczną prowadzoną wśród dzieci i 
młodzieży, 

Rozdzial II 

Cele programu 

• l. Ograniczenie procesu degradacji osób WAlleŻ11ionych i ich rodzin oraz 
osób ?.agrożonych uzależnieniem od alkoholu. 

2, 	 Zapobieganie powstawaniu nowych problemów dotyczących 

nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie po przez poszerzanie 
wiedzy społeczności lokalnej ukierunkowanej na Pov.yźsze zagadnienia, 

3, 	 Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i 
społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przemocą w 
rodzinie, 

4, 	 Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizowania wolnego 
czasu dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych 
oraz innych zajęć pozalekcyjnych, 

• 
5, Edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach 

nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz promocji zdrowego 
stylu życia. 

Rozdział III 

Zadania i sposoby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki j 

Rozwiązywania Problemów Alkollolowych na 2020 rok. 

L 	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu. 

1) 	Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób działających w zakresie 
motywowania do leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholov.ych i patologii społecznych-udział w szkoleniach, 

. .EL $ 
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2) 	Edukacja społeczna poprzez prowadzenie lokalnych kampanii 
informacyjnych, programów profilaktycznych polegających na 
upowsz,echnianiu materiałów informacyjnych (ulotek, broszur) 
profilaktycznych i na temat przemocy domowej. 

3) 	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania 
wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakresie lecznictwa od"'ykowego. 

4) 	Przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych 
publicznych ośrodków zamkniętych osobą uzależnionym i ich rodziną. 

5) 	Z,apevmienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współ 
uzależnionych (finansowanie działalności punktu konsultacyjnego). 

6) 	Współpraca z Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień od Alkoholu 
w Gostyninie, oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
"SANUS" w Słubicach. 

7) 	Rozpowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców gminy na temat 
funkcjonowania wspólnot "AA" - informowanie o działalności i 
częstotliwości spotkań miejscowej grupy "Nadzieja". 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczegółności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 
l) Podejmowanie procedury "Niebieska Karta" w rodzinach, gdzie 

występuje problem lub uzależnienie od alkoholu i przemoc w rodzinie 
poprzez udział członka Gminnej Komisji Rozwiązyw1łl1ia Problemów 
Alkoholowych w pracach grup roboczych. 

2) Przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych 
publicznych ośrodków zamkniętych osobą uzależnionym i ich rodziną. 

3) Udostępnienie rzetelnych informacji o możliwościach korzystania z 
bezpłatnej, profesjonalnej pomocy w poradniach specjalistycznych oraz 
punktach konsultacyjnych. 

4) Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy 
domowej, poprzez współpracę z Policją, Sądem, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, asystentem rodzinny, przedstawicielami służby zdrowia, 
szkołami. 

5) Organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu 
podniesienie kompetencji wychowawczych i nabycia nowych 
umiejętności rodzicielskich mających na celu diagnozę negatywnych 
zachowań młodzieży. 

WE&1 .EL;; 
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3. Prowadzenie profilaktycznej dzi.talności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania probl~mów alkoholowych, dla wszystkich 
mieszkań_ów gminy. 
l) Współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania czasu przez dzieci· i młodzież - finansowanie konkretnych 
projektów i działań profilaktycznych. 

2) Realizowanie szkolnych programów profilaktycznych w zakresie 
profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji l pr/~mocy 
rówieśniczej, 

3) Wspieranie i dofinansowywanie działań w zakresie organizacji imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, króre mają I'<yraźny cel profilaktyczny, 
promujący zdrowy i trzemy styl życia. 

• 
4) Podejmowanie działań o charnkterze edukacyjnym przeznaczonych dla 

rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i 
przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych 
decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 

5) 	Organizacja jednorazowych spotkań- spektakli, pogadanek, prelekcji o,
I 

tematyce edukacyjno - profilaktycznej 
6) 	Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych 

mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i 
przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej osiemnastego! 
roku życia. 

7) 	Finansowanie 7..akupu nagród na konkursy związane z tematyką 

uzależnie!l. 

• 
8) Dofinansowywanie szkoleń, kursów specjalistycmych, w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności 

prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, 
pedagogów. psychologów, pracowników socjalnych, policji i asystenta 
rodziny. 

9) Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportol'<ych jako elementu oddziaływań 
profilaktycmych. 

10) Organizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, spektakli 
teatralnych, warsztatów z zakresu problematyki alkoholizmu, narkomanii, 
przemocy, agresji, stosowania środków zastępczych l dopalaczy) we 
wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. 

J I) Dofinansowanie I'<yjazdów dla dzieci i młodzieży o charakterze 
profilaktycznym organizowanych przez placówki oświatowe i organizacje 
pozarządowe działające na terenie gminy. 

12) Wspieranie prospołecznych działań młodzieży z obszaru profilaktyki, 
promocji zdrowia i bezpieczeństwa. 
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4. 	Współpraca z instytucjami, grupami samopomocowymi i osobami 
fizycznymi którc działają na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
I) Współpraca z Odziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynencyjnych, oraz Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu w Gostyninie. 

2) Współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi wykonującymi 
dozór nad osobami uzależnionymi i stosującymi przemoc domową. 

3) Wspieranie działalności, grup wsparcia realizujących działania wynikające 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
grupa AA "Nadzieja" 

4) Wspieranie działań osób fizycznych zmierzających do ograniczenia i 
zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz patologii 
społecznej, a w szczególności przestępstw związanych z naduźywaniem 
alkoholu. 

5) 	Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach 
mająca na celu \"yłonienie osób uzależnionych i współ-uzależnionych. 

6) Współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "SANUS" 

5. 	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowycb. 
1) Opracov'lanie programu działania oraz przedstawienie sprawozdań z jego 

realizacji. 
2) Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów 

ustawy. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholiz.Jnowi, a w szczególności art. 13-15, 


3) Szkolenia członków komisji. 

4) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie: 

a) rozpoznawania środowisk dysfunkcyjnych, 
b) prowadzenia pracy socjalnej z osobami z problemem alkoholowym, 

narkomanią i przemocą domową, 
c) udział w spotkaniach grup roboczych związanych z procedurą 

"Niebieskie Karty" 
5) Współpraca ze szkołami na terenie gminy W zakresie: 

a) prowadzenia programów profilaktycznych, 
b) przeprowadzania konkursów na temat szkodliwości spożywania 

alkoholu, 
d) prowadzenia pogadanek, prelekcji na temat szkodliwości spożywania 
alkoholu, 
e) organizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców 

!!!Ge 	 ; i U 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI! ROZWJĄZ'f'tIANIA PROBLEMÓW A!J<OHOLOW't'CH NA 202U r. W GMINie SŁUBICE Strona b 



6) Przyjmowanie wniosków i przeprowadzanie rozmów z osobami 
uzależnionymi i członkami rodzin osób uzależnionych. 

7) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się lecz.eniu 
w zakładzie lecznictwa odwyk()wego. 

8) Uruchomienie procedury "Niebieskie Karty" w przypadku "ystąpienia 
przemocy w rodzinie - przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z 
problemem alkoholowym. 

9) Opiniowanie wniosków w celu "ydania ; coflmia zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

• 
lO) Współpraca w realizacji programu z; 


a) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 


b) Urzędem Gminy Słubice i Radą Gminy Słubice 


c) Zespołem Interdyscyplinarnym w Słubicach 


d) dyrektorami, pedagogami i -wychowawcami z placówek ośw;ato"ych 
ej Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "SANUS" 
f) Policją 

RozdziallV 

1. 	Zasady wynagradzania czl~nków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

I) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przysługuje zryczałtowane -wynagrodzenie miesięczne 

• 
za czynności ",-ykonywane w danym miesiącu lj. za posiedzenia i 
działania Komisji, niezalelnie od ilości posiedzeń w mJesJącu w 
wysokości 180,00 z/ brutto. 

2) 	Jeżeli członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych nie weźmiq udziału w co najmniej jednym posiedzeniu 
Komisji i jego nieobecność jest nie usprawiedliwiona wówczas 
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne za ten miesiąc nie 
przysługuje. 

3) Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji wypłacane będzie 

miesięcznie z dołu na podstawie imiennej listy obecności, 
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Rozdział V 


Źródła finansowania, zasady i czas realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowycb oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Słubice na 2020 rok. 

I) Źródłem llnansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ot"dZ Przeciwdziałania 

Narkomanii są, zgodnie z art, 18' ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe budżetu gminy 
pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo\\ych, 

2) 	Program obejmuje zadania do realizacji od dnia l stycznia 2020 r, do 
dnia 31 grudnia 2020 r, Wykonawcą uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego programu na 2020 rok jest Wójt Gminy Słubice. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkobolowych usłala 

"PLAN" dzialań wynikający z wyżej przedstawionego Gminnego 
Programu. Wykonanie "PLANU" będzie następowało w miarę 

pozyskiwanych środk6w finansowych. 

Rozdział VI 
PLAN FINANSOWY 37650,00 zl 

r-:;--'-'--"-'--"-"-"-"-"-"-"-"-"--"-"-' 
I I Działalność Gminnej Komisji 	 I 18220,00 zł I
l_._.~__._.__.._._.__._.._ .._ ......,..._ ..__.._ ..._ .. 
I l) wynagrodzenie I 15 120,00 zł I 

2) delegacje 	 i 400,00 zł 
j3) zakup materiałów i wyposażenia 	 700,00 zł 

4) szkolenia członków komisji 2000,00 zł 
II Działania podejmowane wobec osób, z którymi I 2 560,00 zł 

. komisja prowadzi postępowanie mające na cełu: i 

Izastosowanie poddania się łeczeniu odwykowemu. 4 : 
l')opł"ta za Wydanie opinii wprzedmiócieuzależnieńil, t--1200,007ł1 
j2) oPtat:l Z" złożenie wniosków w sądzi';---' -"-160,00 zf 

:~~~;:~"~:':-:';:;""~;~::~t ~ '::j'l 

I skierowana do wszystkich mieszkańców gminy.
L~~__~__ ~__~__~~_~__ ~__ ~______~_~__ ~__~__ ~__.___~___ ~_~__ ~______~_____ __~_____._~____~__ _ 
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l)profilaktykai promocja zdrowego stylu życia poprnz '--1300,00 zl ~, 
udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach : 

2) flnansow;';ie progtllmó,;p;:ofllaktyc7nych kampanii l 530'0~1 
wyjazdów imprez artystycznych z programami , 
profilaktyczno-edukacyjnymi, przeznaczonymi dla dzieci. I

, 

i dorosłych..._ .._-,--,~-,-.-,-.~-.__.__.-1----_.__.,- j 
, 3) dofinansowanie" Dnia Dziecka" : 4 500,00 zł I I 

• 

.~----_.__._~.~----.~-_.._._._-._-._-. . -_.__. ' 
14) współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na! 2000,00 zł , , 

'konkursach, zajęciach sportowych (zakup nagród), I 
zabawach, '"ycieczkach objętych sZKolnym programem' 

, profilaktycznym realizowanych przez szkoły, jak również 
I alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez 
, 

I nałogów dzieci i młodzieży: 
, IV. Dzialldność Punktu Konsultacyjnego 6 540,00 zl 

) zatrudnienie instruktora terapii uzależnień 6 240,00 zł 
i 2) zakup środków czystości 300,00 zł -) 
IV.~Wsparcie materialne, edukacyjne lIokalowe I l 000,00 zl 

dzialalności nieprofesjonalnych organizacji I I 
pozarządowych ( AA, Klub Abstynenta) - zakup, I 

. materialów i wyposażenia. I :L:,_.__.________.____. __.__.___.___.__.__....J 

• Stawom' /Zenon Januszewski 
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Załqcznik Nr 2 

du uchwały Nr XJl.IJ4.20J9,. 


Rady Gminy Słubice z dnia 23 Krudnia2fJ19r. 


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAł"ANIA NARKOMANII 

NA 2020 ROK W GMINIE SŁl;BICE 

• I. Wstęp 

Narkomania to stale lub okresowe używanie w celach innych niż 

• 

medyczne środków odurzających lub substancji psychoaktywnych albo środków 
zastępczych, w wyniki czego może powstać lub powstało uzależnienie. 

Narkomania jest zwykle wynikiem wielorakiego zaż.ywania środka 

uzależniającego, jedynie "'Yjątkowo, np. przy zażyciu kokainy czy heroiny 
rozwija się po jednorazowej dawce. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 150 tyś 
osób uzależnionych od narkotyków. Szczególnie niepokojące jest :.:jawisko 
wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, a także obniżanie się granicy 
wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi. Wśród młodzieży 
panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywnie narkotyków nie 
jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia. Mechanizm 
uzależnienia od środków psychoaktywnychjest prosty, gdy dana OSOlYd łatwo za 
pomocą chemii poprawia sobie samopoczucie, to istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że będzie do tego ponownie dążyła, a to jest już prosta 
droga do uzale7nienia, tym bardziej, że odstawienie określonego środka 

powoduje spadek dobrego samopoczucia, a niekiedy nawet depresję. 

Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób 
uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia 
osób z grupy uzalcżoionych jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich 
szkód zdrowotnych bardzo "'Ysokie. Ponadto narkomania niesie za sobą wiele . 
negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, 
prostytucja, przemoc, bezdomność, hazard, alkoholizm. 

Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w 
Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
zgodnie z powyższym aktem prawnym obowiązek opracowania i uchwalania 
programu przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy 
wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa o 

.s_ 
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przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje 
się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 
oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

- działalność wychowawczą, edukac)jną, infonnacyjną i zapobiegawczą, 

- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 
ograniczanie szkód zdrowotnych. 

Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słubice stanowi SpiS 
działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych 
zagadnień społecznych, które realizowane będą w 2020 roku. Założenia w/w 
programu są 7~odne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii jak również kontynuacją działań prowadzonych w latach 
poprzednich w Gminie Słubice. 

II 	Cele programu 

l. 	Cel główny 

Profilaktyka i ograniczenie dostępności oraz zapobieganie zażywania 

narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na 
terenie gminy. 

2. Cele szczególowe 

l) 	Zainicjowanie długotrwałego procesu edukacji społecznej polegającego na 
systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim 
podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i 
uwrazliwienia na wczesne oznaki uzaJeŻJ1ienia oraz infonnowanie o 
dostępnych fonnach pomocy. 

2) Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych 
postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odumljącym 

poprzez wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych. 
3) 	współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii, 
4) organizowanie alternatywnych fonn twórczego spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży. 

III Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2020. 

Zadanie I 


M 
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Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych, zagrożonych uzalcżnieniem i wspól-uzależnionych. 

l) Udzielanie infonnacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. I 

2) Organizowanie i prowadzenie stałego systemu infonnacji na temat 
I 

profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem I
narkotyków i innych substancji o działaniu OdU1711jącym (Gminna Komisja i 

Rozwiązywania Problemów Alkobolowych w Słubicach). 
3) Prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym poradnictwa dla rodzin oraz osób I 

używających środki psychoaktywne. 

• 
4) Organizacja i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z narkotykami dla nauczycieli, pracowników 
pomocy społecznej, członków GKRPA. 

Zadanie Ił 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej. 

l) 	Uświadomienie społeczności lokalnej zagrożeń wynikających z narkomanii. 
2) 	Rozpowszeclmianie wiedzy - materiałów (ulotki, plakaty, broszury) o 

możliwościach i procedurze administracyjno- prawnej kierowania osób 
uzależnionych na leczenie. 

3) 	Umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego 
zagospodarowania czasu wolnego. 

• 4) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej mająca na celu 
wyłonienie osób uzależnionych i współ-uzależnionych. 

Zadanie III 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 1,
szczególności dla dzieci im/odzieży. i 

l) Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych I 
z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecz.nych 
związanych z uzależnieniami. I 

2) Finansowanie zakupu nagród i materiałów informacyjno - edukacyjnych 1 

niezbędnych do realizacji ząjęć konkursów, zawodów sportowych i innych: 
imprez o tematyce ściśle powiązanej z problemem uzależnień, profilaktyki I: 

oraz promocji zdrowego stylu życia. 

w ~""""-""~St~ro"""'!',3i 
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3) Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów 
profilaktycznych i działań w obszarze edukacji i profilaktyki w szkołach 
zmierzających do uświadomienia skutków zażywania narkotyków i innych 
substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów i ich rodziców, 
realizacja autorskich programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 

4) Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich 
własnych traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem 

narkotykowym oraz ze znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym 
szacunkiem i autorytetem, których stanowisko wobec stosowania narkotyków 
i innych używek jest wyważone i racjonalne. 

5) Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez 
organizację imprez o charakterze: rozrywkowym, integracyjnym, sportowym 
których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od 
narkotyków, środków psychoaktyv.;nych oraz używek. 

6) Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Słubicach poprzez udział w konferencjach. 
szkoleniach, warsztatach. 

7) Realizowanie warsztatów poprawiających funkcjonowanie społeczno 
psychiczne dzieci i młodzieży - praktyczna nauka asertywności względem 
użycia narkotyków i uczenie ich zasad radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
życiowymi. 

8) Organizacja i finansowanie spektakli - warsztatów dla dzieci i młodzieży o 
tematyce antynarkotykowej i wszystkich substancjach psychoaktywnych, 
agresji rówieśniczej, przemocy. 

9) Organizowanie i prowadzenie stałego systemu intbrmacji na temat 
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem 

narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym. 

Zadanie IV 

Wspólpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mająca na celu 
realizację programu oraz rozwiązywanie problemów narkomani. 

Współpraca w realizacji Gminnego Programu z: 
l) Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
2) Urzędem Gminy Słubice i Radą Gminy Słubice 
3) Zespołem Interdyscyplinarnym 
4) dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z placówek oświatowych 

działających na terenie Gminy 

5) Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "SANUS" 

6) Policją 
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I 
I 

IV Źródła finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania I 
Narkomanii. 	 i 

I
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii będą pochodziły z budżetu Gminy Slubice z wpływów I 
pochodzących z opiat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów , 

alkoholowych. I 
V Plan finansowy - 3 000,00 zl 	

i 

I
l. 	Organizacja i finansowanie programów profilaktycznych -" warsztatów o I 

tematyce antynarkotykowej i wszystkich substancjach psychoaktywnych. 
agresji rówieśniczej, które będą realizowane w placówkach oświatowych I 

i 
mieszczących się na terenie gminy Słubice oraz wspieranie i finansowanie 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży - 2 500,00 I 
zł. i 

2. 	 Finansowanie zakupu. materiałów profilaktyczno - informacyjnych o 
tematyce przeciwdziałania narkomani i zażywania wszelkiego rodzaju I 

, 

środków psychoaktywnych -. 500,00 zł. 

I 
i 

I 
I 

ISlaw . 

I 
, 

I 
I 

I 
I 
, 

I 

I 
i 

I 
i 

I 
I 
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