
UCHWALA NR XLIII/318/17
RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 487 ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

r:;;?:L:--Cs?;::;~ c} ctO_

Zofia Zawłocka

Id: FOGBV-HBGCV-ONTOH-FTNAW~JMPDT. Uchwalony Strona 1



Załącznik nr l do Uchwały Nr XLIII/318f17

Rady Miejskiej w Skwierzynie

z dnia 23 listopada 2017 r.

Wprowadzenie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skwierzynie na
2018 rok jest konsekwentną kontynuacją wielu działań profilaktyczno - terapeutycznych
zainicjowanych w latach poprzednich. Zakłada komplementarność działań w zakresie edukacji,
profilaktyki i terapii problemów uzależnień, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej
osób reprezentujących podmioty administracji samorządowej i rządowej oraz organizacji
pozarządowych, które w ramach swych zadań statutowych podejmują zagadnienia z zakresu
problemów uzależnień. Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja
prowadzona jest w oparciu o roczny, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, do którego opracowywania gmina jest ustawowo zobligowana.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wSkwierzynie
na 2018 rok, zwany dalej "Programem", reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających ze
spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Wymieniona we wstępie ustawa o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że źródłem finansowania
działań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są

dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych na
podstawie art. 18 lub 181 ww. ustawy oraz dochody uzyskane z opłat określonych wart. l l ' tejże

ustawy, przy czym art. 182 określa, że dochody te nie mogą być przeznaczane na inne cele, nie
związane z tym programem oraz z programem przeciwdziałania narkomanii. Program przedstawia
zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji
potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność

wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i
reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania

alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów,
jakimi dysponuje Gmina do realizacji omówionych poniżej zadań.

Słowniczek pojęć użytych w Programie:

Program - rozumie się przez to Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna na rok 2018.

Profilaktyka uniwersalna - rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowaną na całe populacje, to
jest działania profilaktyczne adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień

indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji
psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Ich celem jest zmniejszanie lub eliminowanie
czynników ryzyka, sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników
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wspierających prawidłowy rozwój. Działania uniwersalne są realizowane np. w populacji dzieci i
młodzieży w wieku gimnazjalnym, w populacji młodych dorosłych, w populacji rodziców
posiadających dzieci w wieku szkolnym. Przykładem profilaktyki uniwersalnej są programy
opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej adresowane do całej populacji dzieci wchodzących
w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi.

Profilaktyka selektywna - rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowaną na jednostki i grupy
zwiększonego ryzyka, to jest działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze
względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są

narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów, wynikających ze stosowania
substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego.
Działania z tego poziomu profilaktyki są podejmowane ze względu na sam fakt przynależności do
danej grupy; profilaktyka selektywna jest działaniemuprzedzającym,a nie naprawczym.

Profilaktyka wskazująca - rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowaną na jednostki (lub
grupy) wysokiego ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem

alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub NSP, bądź

problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniające kryteriów
diagnostycznych uzależnienia, a także wskazujące na symptomy innych zaburzeń zachowania lub
problemów psychicznych. Przykładem profilaktyki wskazującej są interwencje, podejmowane wobec
uczniów upijających się lub eksperymentujących z narkotykami czy niektóre działania mające na celu
redukcję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających substancji psychoaktywnych
(np. działania edukacyjne i prawne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych
popełnianych przez kierowców pod wpływem tych substancji).

Ryzykowne spożywanie alkoholu - rozumie się przez to pICIe nadmiernych ilości alkoholu
(jednorazowo i w określonym przedziale czasu) niepociągające za sobą aktualnie negatywnych
konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia
alkoholu nie zostanie zmieniony.

Szkodliwe picie alkoholu - rozumie się przez to wzorzec pICIa, który już powoduje szkody
zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie
występuje uzależnienie od alkoholu. Aby rozpoznać szkodliwe używanie alkoholu, opisany wzorzec
picia powinien utrzymywać się przez co najmniej miesiąc lub występować w sposób powtarzający się

w ciągu 12 miesięcy. Robocza definicja Światowej Organizacji Zdrowia określa picie szkodliwe w
następujący sposób: picie szkodliwe to regularne średnie spożywanie alkoholu w ilości ponad 40 g
czystego alkoholu dziennie przez kobietę i ponad 60 g dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym
łącznym spożyciu 210 g i więcej w tygodniu przez kobiety oraz 350 g i więcej w tygodniu przez
mężczyzn. Jako picie szkodliwe określane jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez: kobiety w
ciąży, matki karmiące, chorych przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze.

FASD (Fetal AIcohol Spectrum Disorder) - Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych
rozumie się przez to niediagnostyczny termin opisujący problemy zdrowotne i zaburzenia zachowania
wynikające z uszkodzenia mózgu płodu przez alkohol; uszkodzeniom ośrodkowego układu

nerwowego (ODN) mogą towarzyszyć uszkodzenia innych organów wewnętrznych, m.in. serca,
układu kostnego, układu moczowego, słuchu, wzroku. Nieprawidłowy przebieg procesu rozwoju
mózgu w życiu płodowym powiązany z widocznymi na twarzy dziecka charakterystycznymi
zmianami, jest opisywany jako Płodowy Zespół Alkoholowy - FAS (Fetal Alcohol Syndrome).

Wczesne rozpoznanie i krótka interwencja - rozumie się przez to krótkie interwencje
podejmowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub innych specjalistów, wobec osób
pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie, osób używających środków odurzających innych niż
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alkohol, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, a także interwencje podejmowane
wobec osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi.

Leczenie uzależnienia - rozumie się przez to działania służące redukcji objawów i przyczyn
zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wynikających z używania alkoholu, środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP lub związanych z
uzależnieniem behawioralnym; przykładami działań leczniczych w tym zakresie są: programy
psychoterapii uzależnienia, farmakologiczne wspieranie psychoterapii, leczenie alkoholowych
zespołów abstynencyjnych, programy substytucyjnego leczenia uzależnienia od opiadów.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych - rozumie się przez to kompleks zjawisk
fizjologicznych, behawioralnych, poznawczych i społecznych, wśród których używanie substancji
psychoaktywnej (takie, jak: alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze,

Nowe Substancje Psychoaktywne [NSP], tytoń) dominuje nad innymi zachowaniami, które miały

poprzednio dla pacjenta większą wartość; głównymi objawami uzależnienia są: głód substancji
(przymus, silne pragnienie), utrata kontroli nad używaniem substancji.

Używanie szkodliwe - rozumie się przez to używanie substancji psychoaktywnej określone wart. 4
pkt 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego - rozumie
się przez to system oceny jakości programów profilaktycznych i promocji.

Uzależnienie behawioralne - rozumie się przez to zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym,

niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, które wiążą się z odczuwaniem
przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej,
mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia. Do tego typu zaburzeń

zachowania zalicza się przede wszystkim: uzależnienie od hazardu, od komputera i internetu, pracy,
seksu, pornografii i zakupów.

NSP - rozumie się przez to Nowe Substancje Psychoaktywne (tzw. "dopalacze").

Rehabilitacja (postępowanie po leczeniu) - rozumie się przez to element integracji: działania

podtrzymujące zmianę u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia uzależnienia, utrwalające efekty
leczenia, uczące umiejętności służących zdrowieniu oraz pomagające w podejmowaniu i realizacji
zadań wynikających z ról społecznych. Przykładami są: treningi zapobiegania nawrotom w
uzależnieniu, grupy wsparcia dla "absolwentów" leczenia uzależnień, treningi zachowań

konstruktywnych, programy wychodzenia z bezdomności, grupy samopomocowe Anonimowych
Alkoholików, kluby abstynenta, programy aktywizacji zawodowej.

Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w
tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Cele operacyjne, kierunki oraz działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii w Skwierzynie na
2018 rok.

Rozwiązywanie problemów uzależnień jest jednym z ważnych obszarów działania

administracji lokalnej. Polski model rozwiązywania tych problemów zakłada, iż większość

kompetencji i środków finansowych zlokalizowana jest na poziomie samorządu terytorialnego. W
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 wskazany jest cel strategiczny, którym jest
wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludzkiego oraz
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zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Natomiast jednym z celów operacyjnych jest
profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Prowadzenie działań

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna

osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Zadania te obejmują katalog zadań ustawowych oraz:

- stosowanie instrumentów prawnych (w tym art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i społecznych wobec osób nadużywających alkoholu, stosujących

przemoc w rodzinie, nieprzestrzegającychnorm prawnych i zasad współżycia społecznego;

- wspieranie realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym.

Cel operacyjny 1

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

współuzależnionych,zagrożonychuzależnieniemoraz dotkniętychprzemocąw rodzinie.

Kierunki:

- wsparcie instytucji zajmujących się leczeniem adresatów określonych w Celu operacyjnym 1 oraz
realizacją programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,

- prowadzenie działań w zakresie pomocy adresatomj.w., dążącym do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie,

- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat możliwości uzyskania pomocy
psychologicznej, prawnej i socjalnej przez osoby uzależnione, współuzależnione oraz osoby dotknięte

przemocąw rodzinie.

Działania:

L.p. Rodzai działań Realizator Miernik
1 Wspieranie niestacjonarnej terapii OPS,NGO Liczba osób objętych

uzależnienia od alkoholu pomocą

2 Prowadzenie terapii osób OPS,NGO Liczba osób objętych

współuzależnionych oraz osób terapią

dotkniętych przemocą

3 Prowadzenie programu korekcyjno- ors, PCPR, NGO Liczba osób objętych

edukacyjnego dla osób stosujących programem
przemoc

4 Prowadzenie Punktu Interwencji OPS Liczba osób
Kryzysowej korzystających z usług

PIK
5 Prowadzenie działalności informacyjnej OPS,NGO, UM Liczba i rodzaj

na temat możliwości uzyskania pomocy rozpowszechnionych
psychologicznej, prawnej i socjalnej przez materiałów

osoby uzależnione i dotknięte przemocą informacyjnych
domową

6 Dofinansowanie szkoleń podnoszących OPS, UM, NGO, Liczba osób, które
kompetencje osób prowadzących terapię, NZOZ odbyły szkolenia
konsultacje, psychoterapię, inne
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Cel operacyjny 2

Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom dotkniętym przemocą pomocy
psychospołecznej i prawnej.

Kierunki:

- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą,

wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej, prawnej oraz podejmowanie działań

wobec rodzin, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy.

Działania:

L.p. Rodzaj działań Realizator Mierniki
l Działania związane z udzielaniem OPS, ZI, NGO, KP Liczba osób objętych

pomocy psychospołecznej i prawnej pomocą

2 Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, OPS,ZI,NGO Liczba prowadzonych
w których występuje problem grup
uzależnienia oraz przemocy w rodzinie

3 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego OPS,NGO Liczba udzielonych
porad

4 Realizacja projektów osłonowych, OPS, NGO, Senior Liczba
edukacyjnych dla dzieci i seniorów WIGOR, UM, ZI, KP przeprowadzonych

kampanii, spotkań

Cel operacyjny 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

oraz ich opiekunów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczychi socjoterapeutycznych.

Kierunki:

- wspieranie programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk

marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wspieranie realizacji programów profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie

uzależnieniom oraz promujących zdrowy styl życia w szkołach i innych placówkach pracujących na
rzecz dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem programów rekomendowanych,

- wspieranie działalności świetlic działających na podstawie ustawy o wsparciu rodziny i pieczy
zastępczej oraz innych podmiotów działającychw obszarze profilaktyki uzależnień,

- utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększanie świadomości

młodzieży w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu.
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Działania:

L.p.
1

2

Rodzaj działań

Przeprowadzenie szeroko pojętej

diagnozy problemów społecznych na
terenie Gminy Skwierzyna
Prowadzenie zajęć edukacyjno-
informacyjnych dla dzieci i młodzieży

Realizator
OPS, NGO, UM,
Placówki Oświatowe ,
PP-P, ZI
Szkoły, UM, OPS, ZI

Mierniki
Ankiety, liczba
przebadanych osób

Liczba uczestników
biorących udział w
zajęciach, liczba zajęć

3

4

5

6

Wspieranie programów OPS, Sołectwa, UM
profilaktycznych 1 zajęć w placówce
opiekuńczo- wychowawczej oraz
świetlicach wiejskich, działalność

placówki opiekuńczo- wychowawczej
Organizowanie i wspieranie szkoleń w OPS, UM, NGO, ZI,
zakresie profilaktyki uzależnień oraz Placówki Oświatowe,
przemocy dla różnych grup odbiorców

Prowadzenie kampanii społeczno- UM, OPS, ZI
edukacyjnych nt. uzależnień oraz
przemocy w rodzinie, skierowanych do
mieszkańców

Opracowanie lub zakup l UM, OPS
rozpowszechnienie materiałów

informacyjno- edukacyjnych z zakresu
promocji zdrowia l profilaktyki
uzależnień, w tym nikotynowych

Liczba odbiorców

Liczba
zorganizowanych
szkoleń, liczba
przeszkolonych osób
Liczba
przeprowadzonych
kampanii oraz ilość

osób uczestniczących

Liczba l rodzaj
rozpowszechnionych
materiałów

informacyjnych

Cel operacyjny 4

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych działających

na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

Kierunki:

- organizowanie spotkań, konferencji i debat na rzecz przeciwdziałaniauzależnieniom,

- organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej,

dotyczącej problemów uzależnień i ich mechanizmów oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- poszerzanie wiedzy nt. zaburzeń wynikających z używania alkoholu, w tym: Spektrum Płodowych

ZaburzeńAlkoholowych.

Działania:

L.p. Rodzaj działań Realizator Mierniki
1 Prowadzenie programu profilaktycznego OPS, UM, Placówki Liczba odbiorców

dla uczniów dotyczącego problematyki Oświatowe programu
FASD

2 Prowadzenie szkoleń l zajęć OPS, UM, Placówki Liczba uczestników
warsztatowych z zakresu metod Oświatowe

rozpoznawania wczesnej fazy
uzależnienia, wczesnej interwencji dla
służb społecznych, nauczycieli
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Cel operacyjny 5

Podejmowanie działań w zakresie skutecznego przestrzegania prawa dotyczącego dostępności do
alkoholu, ograniczenia jego reklamy, promocji i spożywania.

Kierunki:

- podejmowanie czynności zmierzających do przestrzegania zasad warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zwiększenie świadomości sprzedawców alkoholu na temat konsekwencji prawnych i społecznych

wynikających ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Działania:

L.p. Rodzaj zadania Realizator Mierniki
l Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców UM,OPS Liczba uczestników

napojów alkoholowych
2 Kontrola punktów sprzedaży napojów GKRPA Liczba

alkoholowych przeprowadzonych
kontroli

Cel operacyjny 6

Stosowanie instrumentów prawnych i społecznych wobec osób nadużywających alkoholu,
stosujących przemoc w rodzinie, nieprzestrzegających norm prawnych i zasad współżycia

społecznego.

Kierunki:

- współpraca instytucji działających na rzecz ograniczania przypadków naruszania prawa, zakłócania

porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwapublicznego na terenie Skwierzyny.

Działania:

L.p. Rodzaj działań Realizator Mierniki
l Podejmowanie działań motywujących do GKdsRPA Liczba osób

podjęcia leczenia oraz zmierzających o zaproszonych na
zastosowaniu wobec osób uzależnionych Podkomisję, liczba
od alkoholu obowiązkowego poddania się wniosków
leczeniu stacjonarnemu skierowanych na

badanie biegłego,

liczba wniosków
skierowanych do sądu

2 Kontrola trzeźwości kierowców KP Liczba zbadanych
kierowców

3 Podejmowanie interwencji wobec osób KP Liczba osób
zakłócających porządek publiczny doprowadzonych do

wytrzeźwienia
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Cel operacyjny 7

Wspieranie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym.

Kierunek:

- zmniejszenie marginalizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych.

Działania:

L.p. Rodzaj działań Realizator Mierniki
l Wspieranie zatrudnienia socjalnego OPS,NGO, UM Liczba uczestników

poprzez dofinansowanie CIS
. ,

liczba osób,zajęć,

które w związku z
Programem podjęły

zatrudnienie

Zadania Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych.

I. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej "Komisją":

l) opracowuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2) rozpatruje, ocenia i opiniuje wnioski o dotacje dla podmiotów realizujących zadania zawarte
w Programie,

3) zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pod względem

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z zasadami wynikającymi z
uchwał Rady Miejskiej wSkwierzynie,

4) zgodnie z art. 18 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy dokonuje kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie upoważnienia Burmistrza
Skwierzyny,

5) podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych

od alkoholu poprzez Zespół Motywujący,

6) monitoruje działania profilaktyczne i edukacyjne realizowane na terenie Gminy.

II. Zakres działania Komisji określa Regulamin działania ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w
Skwierzynie.

III. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach 
posiedzeniach Komisji oraz za realizację czynności, o których mowa w ust. l pkt 4 i 5, przysługuje

wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia pracownika administracji
samorządowej za pracę obowiązującego od l stycznia roku kalendarzowego, w którym wynagrodzenie
jest naliczane;

IV. Wynagrodzenie, o którym mowa wypłacane jest na podstawie listy obecności potwierdzonej przez
przewodniczącego Komisji.

V. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z wyjazdami na szkolenia,
seminaria, warsztaty, kursy, konferencje itp. związane z działalnością Komisji na podstawie
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pisemnego oświadczenia. Podstawą rozliczenia kosztów podróży jest cena biletu za przejazd środkami

komunikacji pasażerskiej, rachunek za odbyte szkolenie, nocleg, delegacja.

Monitorowanie i ewaluacja realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii w Skwierzynie na 2018 rok.

Bieżące monitorowanie sytuacji społecznej w zakresie uzależnień od alkoholu dostarcza
informacji do planowania działań profilaktycznych oraz oceny ich skuteczności. System
monitorowania stanowi zaplecze informacyjne dla podmiotów realizujących zadania z zakresu
rozwiązywania problemów uzależnień. Monitorowanie zjawisk związanych z uzależnieniami na
terenie Skwierzyny polega w szczególności na:

- ewaluacji realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych,

- analizie osiągniętego poziomu mierników w poszczególnych działaniach,

- analizie sprawozdań z realizacji merytorycznej i finansowej zadań,

- przygotowania rocznego sprawozdania dla Rady Miejskiej w Skwierzynie z realizacji Programu.

Ewaluacja Programu oznacza systematyczne zbieranie, analizę i interpretację danych w celu
określenia efektywności poszczególnych działań. Dane te uwzględniane są przy podejmowaniu
decyzji dotyczących rozszerzenia bądź ograniczenia podejmowanych działań zapisanych w Programie
oraz przy planowaniu kolejnych. Za monitorowanie realizacji zadań wynikających z Programu
odpowiedzialny jest Koordynator Programu- Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
w Skwierzynie oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 2018 rok.

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu na realizację zadań ujętych w Programie
w 2018 roku wynoszą łącznie 280.000,00 zł. i są zabezpieczone w dziale 851 - Ochrona zdrowia w
rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii.
Dodatkowymi źródłami finansowania mogą być Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i inne
środki, pozyskane zarówno przez Gminę Skwierzyna, jak też przez realizatorów Programu i
partnerów. W uwagi na fakt, iż prace nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Skwierzynie na 2018 rok rozpoczęły się w miesiącu październiku 2017
r. do jego opracowania posłużyły dane za rok 2016, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów prawa.

Zakończenie.

Realizacja określonych w Programie celów, kierunków i działań ma za zadanie podniesienie jakości i
dostępności działań profilaktycznych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych, jak również dążenie do
zmiany struktury spożycia i wzorców używania napojów alkoholowych. Wyznaczone kierunki i
działania mają na celu ograniczenie skutków nadużywania alkoholu, powodującego nie tylko szkody
zdrowotne, ale również społeczne, takie jak: naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego, wzrost
przestępczości i wykroczeń, zdarzenia drogowe, przemoc w rodzinie, wykluczenie społeczne,

bezrobocie i bezdomność. Działania te wymagają skoordynowanej, interdyscyplinarnej współpracy

wszystkich podmiotów realizujących Program.
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Budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Cel Operacyjny 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych,

zagrożonych uzależnieniem oraz dotkniętych przemocąw Rodzinie

Działanie kwota Dział! narazraf
Wspieranie niestacjonarnej terapii uzależnienia od 14.025,00 85154/4300
alkoholu

Prowadzenie terapii osób współuzależnionych oraz osób 14.025,00 85154/4170
dotkniętychprzemocą

Prowadzenie działalności informacyjnej na temat 12.000,00 85154/4300
możliwościuzyskania pomocy psychologicznej, prawnej i
socjalnej przez osoby uzależnione i dotknięte przemocą

domową

Dofinansowanie szkoleń podnoszących kompetencje osób 3.000,00 85154/4300
prowadzącychterapię, konsultacje, psychoterapię, inne

Cel Operacyjny 2 Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym oraz rodzinom dotkniętym przemocą pomocy psychospołecznej i
prawnej.

Działanie kwota Dział! paragraf
Działaniazwiązane z udzielaniem pomocy 16.000,00 85154/4300
psychospołecznej

Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, w których 6.000,00 85153/4300
występujeproblem uzależnienia oraz przemocy w
Rodzinie

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego- Gminna Komisja 10.200,00 85154/4170



dis RPA 1.781,00 85154/4110
150,00 85154/4120

1.000,00 85154/4300
600,00 85154/4410

Cel Operacyjny 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w
zakresie rozwiązywaniaproblemów alkoholowych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych.

Działanie kwota Dziali paragraf
Przeprowadzenie szeroko pojętej diagnozy problemów 10.000,00 85154/4300
społecznych na terenie Gminy Skwierzyna

Prowadzenie zajęć edukacyjno- informacyjnych dla dzieci 3.000,00 85154/4300
i młodzieży
Wspieranie programów profilaktycznych l zajęć w 74.927,00 4010
placówce opiekuńczo- wychowawczej oraz świetlicach 13.628,00 4110
wiejskich, działalność placówki opiekuńczo- 1.894,00 4120
wychowawczej 3.120,00 4040

1.000,00 4210
3.000,00 4220
2.000,00 4260
6.000,00 4300

920,00 4360
6.000,00 4170
1.050,00 4110- od umowy zlecenia
250,00 4430
348,00 4700

2.400,00 4440

Organizowanie l wspieranie szkoleń w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz przemocy dla różnych grup 1.000,00 85154/4170
odbiorców 2.000,00 85153/4170



Prowadzenie kampanii społeczno- edukacyjnych nt. 1.000,00 85154/4300
uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowanych do
mieszkańców

Opracowanie lub zakup i rozpowszechnienie materiałów 1.000,00 85154/4210
informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i
profilaktyki uzależnień, w tym nikotynowych

Cel Operacyjny 4 Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowychi osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania

problemów uzależnień.

Działanie kwota Dziali paragraf
Prowadzenie szkoleń i zajęć warsztatowych z zakresu 3.000,00 85153/4170
metod rozpoznawama wczesnej fazy uzależnienia,

wczesnej interwencji dla służb społecznych, nauczycieli

Prowadzenie grup wsparcia dla osób oraz rodzin, w 16.000,00 85154/4300
których występuje problem uzależnienia, organizacja
turnusów trzeźwościowych,mitingów

Cel Operacyjny 5 Podejmowanie działań w zakresie skutecznego przestrzegania prawa dotyczącego dostępnoścido alkoholu, ograniczenia
jego reklamy, promocji i spożywania.

Działanie kwota Dziali paragraf
Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 6.120,00 85154/4170

1.069,00 4110
100,00 4120

Cel Operacyjny 6 Stosowanie instrumentów prawnych i społecznych wobec osób nadużywających alkoholu, stosujących przemoc w
rodzinie, nieprzestrzegającychnorm prawnych i zasad współżyciaspołecznego.



Działanie kwota Dziali paragraf
Podejmowanie działań motywujących do podjęcia 4.080,00 85154/4170
leczenia oraz zmierzających o zastosowaniu wobec osób 713,00 85154/4110
uzależnionych od alkoholu obowiązkowego poddania się 50,00 85154/4120
leczeniu stacjonarnemu

Kontrola trzeźwości kierowców 2.450,00 85154/4210

Podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających 1.000,00 85154/4210
porządek publiczny 3.780,00 85154/4300

480,00 85154/4610

Cel Operacyjny 7 Wspieranie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
określonychw ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Działanie kwota Dziali paragraf
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 27.840,00 85145/4300
dofinansowanie CIS

RAZEM: 280.000,00


