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I.

Wprowadzenie

Problemy związane z używaniem środków psychoaktywnych dotyczą różnych sfer
naszego życia i powodują różne szkody, zarówno te wymierne związane z opieką zdrowotną,
wypadkami drogowymi i przestępczością jak i te niewymierne – ból, cierpienie.
Wśród środków psychoaktywnych powodujących największy rozmiar szkód czołowe
miejsce zajmuje alkohol. Na podstawie dostępnych wyników polskich badań społecznych
oraz europejskich wskaźników liczbę osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok.
700 – 900 tys. zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 – 4 mln.
Picie alkoholu może wywierać wpływ na różne obszary ludzkiego zdrowia i
funkcjonowania społecznego. Nie trzeba być osobą uzależnioną, aby cierpieć na dolegliwości
mające swoje źródło w piciu alkoholu. Zanim rozwinie się u kogoś uzależnienie, mogą
pojawiać się mniej nasilone, ale jednak poważne problemy, takie, jak picie ryzykowne lub
picie szkodliwe. W przypadku tych zjawisk nie następuje nieodwracalna utrata kontroli nad
spożywaniem alkoholu, pojawia się jednak ryzyko poważnych szkód: zdrowotnych czy
społecznych. Ktoś, kto pije ryzykownie lub szkodliwie może jednak na tyle ograniczyć swoje
picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody.
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji.
Zgodnie z zapisami art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r
Nr 70, poz. 473 ze zmianami) samorząd gminny zobowiązany jest do prowadzenia działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie,
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,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (Art. 13. 1 i 15 ustawy) oraz
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
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Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań
własnych gminy, obejmujących:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Zjawisko przemocy w sposób ścisły wiąże się z problemem alkoholowym występującym
w rodzinach. Statystyki podają, że większość sprawców czynów kwalifikowanych przez
Kodeks postępowania karnego jako fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami
rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków uzależniających.
Nie ma jednej przyczyny przemocy w rodzinie. Dochodzi do niej w wyniku złożonych
interakcji pomiędzy czynnikami społecznymi, kulturowymi i psychologicznymi.
Trudno jest jednoznacznie określić skalę przemocy domowej. Podejmowane w ostatnich
latach próby analizy zjawiska jedynie szacunkowo określają jego rozmiary. Nie uwzględniają
tych faktów przemocy, które nigdy nie zostaną ujawnione i nie trafią ani do policji ani do
innych instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.
Na podstawie analizy statystyk policyjnych można stwierdzić, że liczba spraw związanych z
przemocą w rodzinie w Polsce wzrasta. Nie świadczy to bezpośrednio o zwiększeniu skali
problemu, a jest związane między innymi z częstszym zgłaszaniem i ujawnianiem sytuacji
przemocy, co z kolei wynika z większej wrażliwości społecznej i świadomości ofiar o
przysługujących im prawach.
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz. 1493 ze zmianami):
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez
organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, chyba, że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2) Do zadań własnych gminy należy w szczególności:
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
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Konieczność uchwalenia przez Radę Gminy niniejszego Programu wynika wprost
z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze
zmianami ) oraz z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) .
Realizacja zadań, o których mowa w powyżej powołanych przepisach odbywa się w oparciu
o przyjmowany corocznie do realizacji gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego część Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubartów na lata 2006 – 2013
Wiele działań profilaktycznych ma podobny charakter, niezależnie od tego, czy chcemy
zapobiegać narkomanii czy problemom alkoholowym. Przemawia to za wspólnym
ujmowaniem tych kwestii.
Problemy wynikające z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych dotykają
swoimi skutkami znaczną część społeczeństwa, dlatego Program skierowany jest do
wszystkich mieszkańców Gminy Lubartów, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym
spotykają się z problemem nadużywania alkoholu i narkotyków oraz ich konsekwencjami, a
także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
Program, oparty na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania narkomanii jest wynikiem
uwzględnienia zadań własnych gminy wynikających z obowiązujących aktów prawnych,
a także uwzględnienia woli samorządu lokalnego odpowiedzialnego za zdrowie fizyczne i
psychiczne mieszkańców, właściwe wychowanie młodego pokolenia oraz ład i porządek
publiczny.

Kwestia osób uzależnionych
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II. Podstawy opracowania programu
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz.
473 ze zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179,
poz. 1485 ze zmianami)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.
U Nr 180, poz. 1493 ze zmianami):
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr
142, poz. 1591 ze zmianami)
5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubartów na lata
2006 – 2013
7. Rekomendacje
Państwowej
Agencji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.
8. Wnioski, uwagi i propozycje zgłaszane przez osoby i instytucje działające
w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień.

7

III.

Cele programu

„Uzależnienie od środków psychoaktywnych jest problemem społecznym, który
przyczynia się do powstawania szeregu negatywnych zjawisk, skutecznie ograniczających
wydolność rodzin nimi dotkniętych”, tak brzmi zapis w strategii, do którego odnosi się
program. Celem strategicznym przyjętym do realizacji jest „Budowa zintegrowanego systemu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy”
Priorytetem w programie są działania ukierunkowane na zmniejszenie liczby osób
dotkniętych problemem alkoholowym i problemem narkomanii, a w szczególności
minimalizowanie skutków powodujących zaburzenia życia rodzinnego i dużego rozmiaru
szkód zdrowotnych i rozwojowych nimi spowodowanych.

Cel główny programu:
ograniczenie spożycia alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz
rozmiarów problemów spowodowanych ich używaniem

Cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie ilości i częstotliwości picia alkoholu oraz zahamowanie
tempa wzrostu popytu na narkotyki w szczególności wśród dzieci i
młodzieży.
2. Ograniczenie problemów zdrowotnych i psychospołecznych
wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych w tym zwiększenie skuteczności przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
3. Poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa w
punktach sprzedaży alkoholu oraz eliminowanie nielegalnego handlu
alkoholem i narkotykami
4. Wspomaganie organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób
działających w kierunku rozwiązywania problemów związanych z
używaniem alkoholu, narkotyków i przemocą domową
5. Diagnoza problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z
używania substancji psychoaktywnych w gminie Lubartów

IV.

Zadania programu

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podejmowane
będą działania służące realizacji każdego z celów Termin realizacji styczeń – grudzień 2010 roku.
Finansowanie działań zapisanych w Programie odbywać się będzie w ramach środków własnych Gminy Lubartów pozyskanych tytułem
opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Planowana kwota na 2010 rok wynosi 96 000 zł
W ramach powyższych środków wyodrębniona została kwota 6 000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii
zapisanych w programie.
Cel szczegółowy Nr.1:
Zmniejszenie ilości i częstotliwości picia alkoholu oraz zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki w szczególności wśród dzieci i
młodzieży.

Budżet
Lp.

Rodzaje zadań

1.

Podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności rodziców, opiekunów, dzieci
i młodzieży

Kierunki podejmowanych działań

-

-

Wdrażanie programów profilaktycznych Szkoły
Punkt
w szkołach podst. i gimnazjach dla
Konsultacyjny
Gminna Komisja
dzieci i rodziców
GOPS
Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł

-

Realizatorzy

Imprezy kulturalne i oświatowe dla dzieci i
rodziców.

Wysokość
środków
wydz. na
rozw. probl.
alkohol.

Wysokość
środków
wydz.
na rozw.
probl.
narkomanii

50 000

3 000
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-

2.

3.

Podniesienie poziomu wiedzy i
umiejętności nauczycieli i wychowawców
oraz innych osób zajmujących się dziećmi
i młodzieżą
Realizacja programów profilaktycznych i
opiekuńczo- wychowawczych

-
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Ograniczenie dostępności zakupu
napojów alkoholowych

-

5.

Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej
uzależnień od alkoholu wśród dorosłych

-

Uzupełnianie bazy materiałów
edukacyjnych
Poradnictwo
Konsultacje
Strona internetowa
Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom
dzieci, które piją alkohol
Rozwój profilaktyki rodzinnej – uczenie
rodziców wspierania abstynencji

szkolenia
konferencje
zakup i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych
zajęcia dotyczące promocji zdrowia
pozalekcyjne zajęcia sportowe
zajęcia opiekuńczo wychowawcze w
szkołach i bibliotekach
zajęcia profilaktyczne i opiekuńcze w
czasie ferii zimowych prowadzone w
szkołach i bibliotekach
wypoczynek letni dla dzieci z
programem profilaktycznym
lokalne działania edukacyjne dotyczące
ograniczenia możliwości zakupu
alkoholu przez nieletnich
szkolenia dla sprzedawców
zakup i/lub druk materiałów
edukacyjnych
zakup materiałów informacyjnych
udział w ogólnopolskiej kampanii
edukacyjnej PARPA „sprawdź czy
Twoje picie jest bezpieczne”

Gminna Komisja
Inst. szkolące

Nauczyciele
Bibliotekarze
Pracownicy Sł.
Zdrowia
Realizatorzy
Programów
Profilaktycznych

Gminna komisja
Policja

Gminna komisja
Lekarze rodzinni i
inni pracownicy
służby zdrowia
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-

akcje informacyjne
nawiązanie współpracy z lekarzami
pierwszego kontaktu

Cel szczegółowy Nr.2:
Ograniczenie problemów zdrowotnych i psychospołecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w
tym zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Budżet
Lp.

Rodzaje zadań

1.

Przekazanie wiedzy na temat szkód
spowodowanych nadużywaniem alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych

-

Zwiększenie dostępności i skuteczności
terapii dla osób uzależnionych oraz
członków ich rodzin

-

2.

Kierunki podejmowanych działań

-

-

-

Realizatorzy

prowadzenie punktu konsultacyjno –
informacyjnego
materiały informacyjne
strona internetowa
praca socjalna z rodziną

Konsultanci
zatrudnieni w
punkcie
Gminna komisja
Pracownicy
socjalni

dofinansowanie szkoleń osób
zawodowo zajmujących się terapią
uzależnień
współpraca z pracownikami oddziałów
terapii uzależnień w zakresie przebiegu
leczenia i wskazówek do dalszej pracy
finansowanie dodatkowych zajęć dla
pacjentów uzależnionych od alkoholu w

Realizatorzy
szkoleń
Pracownicy OTU
Gminna komisja

Wysokość
środków
wydz. na
rozw. probl.
alkohol.

Wysokość
środków
wydz.
na rozw.
probl.
narkomanii

15 000

3 000
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3.

Podejmowanie działań zmierzających do
podjęcia leczenia

-

-

-

-

placówkach odwykowych, tj. w Ośrodku
Leczenia i Rehabilitacji Alkoholików –
maratony, grupy terapeutyczne dla
osób uzależnionych i współuzalezn.
motywowanie osób uzależnionych i
członków ich rodzin do podjęcia
leczenia
rozpoznawanie środowisk , praca
socjalna z rodziną , zawieranie
kontraktów socjalnych
kierowanie na badanie do biegłego w
przedmiocie uzależnienia w
ewentualnym postępowaniu sadowym
współpraca z policją w zakresie
prowadzenia wywiadów
środowiskowych doprowadzania do
lekarza biegłego lub na oddział
odwykowy zgodnie z postanowieniem
Sądu Rodzinnego i Nieletnich w tym
dbałość o systematyczny przepływ
informacji o przypadkach przemocy
domowej między Policją, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Gminną Komisją.

-

wnioskowanie do sądu w celu
skierowania na przymusowe leczenie,
współpraca z kuratorami sądowymi

Zespół komisji
Pracownicy
socjalni
Policja
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wykonującymi nadzór nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu;
4,

Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa
życia rodzinnego poprzez poprawę
skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

-

-

-

-

-

-

-

-

inicjowanie i wspieranie działań
podnoszących świadomość w zakresie
przyczyn i skutków przemocy w
rodzinie
utrzymanie dyżurów w punkcie
konsultacyjnym dla osób dotkniętych
przemocą domową
informowanie o możliwości uzyskania
porad i pomocy ze strony innych
instytucji i organizacji
opracowanie i wdrożenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
współpraca z organizacjami,
instytucjami w zakresie prowadzenia
terapii dla sprawców przemocy
szkolenie przedstawicieli grup
zawodowych stykających się w
środowisku pracy z problemem
przemocy domowej
rozpoznawanie środowisk zagrożonych
przemocą domowa i praca socjalna z
rodzinami
współpraca z Policją, Prokuraturą
Sądem, szkołami ,służbą zdrowia, ops
w tym dbałość o systematyczny
przepływ informacji o przypadkach
przemocy domowej.

Konsultanci
zatrudnieni w
punkcie
Pracownicy GOPS
Gminna komisja
Organizacje
pozarządowe
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-

Współpraca z Punktem Interwencji
Kryzysowej
Inicjowanie i wspieranie działalności
grup samopomocowych
Wspieranie inicjatyw lokalnych
podejmowanych na rzecz walki z
patologią społeczną, szczególnie z
alkoholizmem, narkomanią i przemocą

Cel szczegółowy Nr 3:
Poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa w punktach sprzedaży alkoholu oraz eliminowanie
nielegalnego handlu alkoholem i narkotykami

Budżet
Lp.

1.

Rodzaje zadań

Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych

Kierunki podejmowanych działań

-

-

Realizatorzy

Lokalne akcje edukacyjno –
Gminna komisja
informacyjne skierowane do
Szkoły
mieszkańców
Pozyskiwanie sprzymierzeńców w
ograniczaniu dostępności alkoholu i
narkotyków oraz zmniejszaniu swobody
konsumpcji

Wysokość
środków
wydz. na
rozw. probl.
alkohol

Wysokość
środków
wydz.
na rozw.
probl.
narkomanii

2 500

b/k
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-

-

2.

Nadzór nad przestrzeganiem prawa
dotyczącego możliwości zakupu i
spożywania alkoholu

-

-

Współpraca z mediami
podnoszenie świadomości właścicieli
placówek sprzedaży napojów
alkoholowych oraz sprzedawców
poprzez działania edukacyjno –
informacyjne
pomoc i współpraca przy realizacji
programów profilaktycznych
proponowanych do wdrożenia przez
inne instytucje i organizacje
Kontrolowanie przestrzegania zasad
dotyczących promocji i reklamy
Nadzór i kontrola wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
Występowanie do właściwych rzeczowo
instytucji o egzekwowanie prawa w
zakresie nielegalnej sprzedaży alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych
podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów ustawy;
występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego. wnioskowanie o cofnięcie
wydanego zezwolenia w przypadku
nieprzestrzegania zasad obrotu

-

napojami alkoholowymi.
kontrola przestrzegania zasad obrotu
napojami alkoholowymi – kontrola
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punktów sprzedaży.

Cel szczegółowy Nr 4:
Wspomaganie organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób działających w kierunku rozwiązywania problemów związanych z
używaniem alkoholu, narkotyków i przemocą domową

Budżet
Lp.

Rodzaje zadań

Kierunki podejmowanych działań

Realizatorzy

Wysokość
środków
wydz. na
rozw. probl.
alkoholowych

Wysokość
środków
wydz.
na rozw.
probl.
narkomanii
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1.

Powierzenie realizacji poszczególnych
zadań organizacjom pozarządowym lub
wspieranie ich działalności

-

-

-

-

2.

Wspieranie prac Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-

3.

Usprawnienie systemu współpracy
pomiędzy organizacjami, instytucjami i
osobami działającymi w kierunku
rozwiązywania problemów związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych

-

-

ogłoszenie konkursu na organizację
wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin patologicznych
lub zagrożonych patologią.
ogłoszenie konkursu na działania
mające na celu zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
ogłoszenie konkursu na realizację
programów edukacyjnych, korekcyjnych
i związanych z przeciwdziałaniem
przemocy domowej
ogłoszenie konkursu na wspomaganie
działalności służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnienia oraz środowisk
wzajemnej pomocy – klub abstynenta,
współpraca i wspieranie ruchów
trzeźwościowych i samopomocowych
wynagrodzenia członków komisji,
szkolenia, delegacje
zapewnienie środków na wydatki
związane z obsługą GKRPA (materiały,
tel. Itp.)
literatura i czasopisma specjalistyczne
Znajomość partnerów
opracowanie procedur współpracy i
zaznajomienie wszystkich
zainteresowanych
sporządzenie mapy zasobów i potrzeb
pozyskiwanie nowych sprzymierzeńców

Gminna komisja
Pracownicy UG

Wójt gminy
Przewodniczący
komisji
Pracownicy UG

Gminna Komisja
Pracownicy GOPS

22 200

b/k
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pomocnych w realizacji programu

Cel szczegółowy Nr 5:
Diagnoza problemów zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych w gminie Lubartów

Budżet
Lp.

Rodzaje zadań

Kierunki podejmowanych działań

Realizatorzy

Wysokość
środków
wydz. na
rozw. probl.
alkohol

Wysokość
środków
wydz.
na rozw.
probl.
narkomanii
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1.

Okresowe sporządzanie informacji o
stanie szkód i zagrożeń w gminie
Lubartów

-

-

2.

Sporządzenie sprawozdania i ocena
realizacji programu w roku 2008

-

pozyskanie wolontariuszy pomocnych w Gminna Komisja
przeprowadzaniu badań
Pracownicy GOPS
pozyskanie danych dotyczących skali
Szkoły
problemów ze szkół, instytucji,
stowarzyszeń oraz bezpośrednio od
mieszkańców gminy
analiza danych i opracowanie informacji
wykorzystanie materiałów do wytyczenia
kierunków działań zawartych w
programie na rok 2011 i lata następne
zebranie sprawozdań od realizatorów
poszczególnych zadań
analiza uzyskanych materiałów i
przygotowanie sprawozdania

Gminna Komisja

300

b/k

V. ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU
1. Zmniejszenie liczby osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
2. Zmniejszenie liczby osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy
3. Poprawa stanu zdrowia
4. Zmniejszenie szkód jednostkowych i społecznych
5. Wzrost liczby osób podejmujących leczenie
6. Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu
7. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w profilaktykę uzależnień
8. Podniesienie świadomości właścicieli sklepów i sprzedawców napojów
alkoholowych
9.

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa życia rodzinnego
11. Skoordynowanie działań pomiędzy instytucjami
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VI. Monitoring i ewaluacja
Przewodniczący Komisji organizuje spotkania, na których będzie dokonywana
analiza i ocena stopnia realizacji programu. Wskaźnikami pomocnymi przy ocenie
realizacji będą informacje przekazywane przez realizatorów poszczególnych działań
dotyczące między innymi: liczby i wykazu partnerów Programu, rodzaju i liczby
uczestników, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych programów, liczby
klientów OTU, liczby spotkań.
W wyniku dokonanej oceny Przewodniczący zadecyduje o wprowadzeniu
ewentualnych zmian .
Komisja przygotuje wnioski i sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii i przekaże Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca 2011 roku

VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Osobom powołanym w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz zespołów zadaniowych powołanych
przez komisję do realizacji konkretnych zadań wynikających z
programu a także zespołu przeprowadzającego na terenie gminy
kontrole przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych
przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji bądź
zespołu w wysokości 12,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na dany rok zgodnie z ustawą z dnia 10 października
2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200
poz.1679 ze zmianami)
2. W razie zbiegu czynności, o których mowa w pkt. 1 w tym samym
dniu członek komisji otrzymuje tylko jedno wynagrodzenie.
3. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest podpis członka komisji
na liście obecności oraz akceptacja Przewodniczącego Komisji.
4. Ilekroć w „Zasadach wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest mowa o członkach
komisji, rozumie się przez to również Przewodniczącego Komisji.
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VIII. Organizacje, urzędy, instytucje uczestniczące
w realizacji programu
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Punkt konsultacyjny
3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”
4. Szkoły podstawowe i gimnazja
5. Rada Gminy i pracownicy Urzędu Gminy
6. Gminna Biblioteka Publiczna
7. Zakłady pracy
8. Kościoły i organizacje przykościelne
9. Komenda Powiatowa Policji
10. Sąd Rejonowy
11. Oddział Leczenia i Rehabilitacji Alkoholików
12. Poradnia odwykowa
13. Organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne działające na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów
narkomanii.

