UCHWAŁA NR 175/XXXI/17
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
oraz 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018 w treści określonej w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Miejskim Portalu Internetowym
www.ciechanowiec.pl.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Święcki
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Załącznik
do projektu uchwały Nr 175/XXXI/17
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 listopada 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018
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WSTĘP

Zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy
do zadań własnych gminy".
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
finansowana będzie m.in. z wpływów uzyskanych ze środków, o których mowa w art. 11
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Punktem wyjścia do
programu będzie ocena nasilenia problemów alkoholowych, oraz skala tych problemów
w mieście i gminie.

I. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW I ZASOBÓW
Miasto i gmina Ciechanowiec liczą 8863 mieszkańców. Spożywanie alkoholu
a w szczególności jego nadużywanie niesie za sobą szereg negatywnych zjawisk w życiu
rodzinnym i społecznym.
Działalność profilaktyczna i naprawcza w mieście i gminie w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowana jest przez Ośrodek Pomocy
Społecznej o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej przy współpracy:
—

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

—

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnień w Łomży,

—

Posterunku Policji,

—

Dyrekcji, nauczycieli i rodziców uczniów szkół z terenu miasta i gminy,

—

Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu,

—

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

—

Organizacji pozarządowych,

—

Grupy AA,

—

Świetlicy socjoterapeutycznej.

II. ZADANIA I CELE PROGRAMU, SPOSOBY REALIZACJI
Zadanie nr 1
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Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
w stosunku do osób uzależnionych.
Cele:
1. Poprawa bazy terapeutycznej.
2. Zwiększenie dostępności oferowanej pomocy osobom uzależnionym.
3. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy osób organizujących wsparcie.
4. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego.
Sposoby realizacji:
1) wspieranie środowisk samopomocowych;
2) opłacanie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu;
3) prowadzenie
dobrowolnego;

rozmów

profilaktycznych,

motywujących

do

podjęcia

leczenia

4) opłacanie kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii uzależnienia od
alkoholu, prowadzonej w ośrodkach ambulatoryjnych znajdujących się poza miejscem
zamieszkania osoby skierowanej na leczenie (o ile zostaną wyczerpane inne możliwości, tj.:
dochody własne), zwrot kosztów następuje na podstawie przedstawionych następujących
dokumentów:
- zaświadczenia instytucji lub poświadczenia osoby prowadzącej terapię o obecności na
zajęciach,
- zaświadczenia potwierdzającego cenę biletu wydanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej,
- nie udziela się zaliczek na dojazdy.
5) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych i ośrodkach
terapeutycznych istniejących w regionie i kraju;
6) pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (edukacja, wsparcie psychiczne
i emocjonalne, porady prawne, pomoc socjalna, kierowanie);
7) wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji
wywiadów środowiskowych, danych z OPS i Policji, podań rodziny, protokołów z rozmów
indywidualnych;
8) udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w szkoleniach, seminariach i konferencjach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, zwrot kosztów podróży;
9) prowadzenie i doposażenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin;
10) zakup literatury oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczenia,w którym prowadzona jest
terapia;
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11) opłacanie kosztów sądowych za wnioski o leczenie odwykowe.
Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadanie nr 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe /alkohol, narkotyki/
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Cel:
1. Zmniejszenie dolegliwości i uciążliwości związanych ze spożywaniem alkoholu,
używaniem substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Sposoby realizacji:
1) podejmowanie interwencji prawno-organizacyjnych;
2) organizacja szkoleń i kursów zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom
przemocy domowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i współpracy służb
(pomoc społeczna, policja, zespół interdyscyplinarny itp.);
3) udział w szkoleniach w zakresie wdrażania nowych procedur interwencji wobec przemocy
w rodzinie;
4) powierzenie/wspieranie programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie;
5) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
6) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności poprzez działanie edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców, w rodzinach zagrożonych przemocą;
7) prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
w tym zwiększających odporność ich członków na działanie czynników ryzyka;
8) zakup materiałów i urządzeń na potrzeby zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z
problemem alkoholowym organizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej i innych
świetlicach;
9) zakup materiałów na potrzeby Komisji, w tym zestawu sprzętu komputerowego.
Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Posterunek Policji.
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Zadanie nr 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: socjoterapeutycznych,
psychoedukacyjnych, sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Cele:
1. Niwelowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.
2. Zmniejszenie liczby młodzieży spożywającej alkohol i używającej substancji psychoaktywnych.

Sposób realizacji:
1) realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych poprzez osoby przeszkolone, w tym:
szkolnych programów przedziwdziałania narkomanii, programów przeciwdziałania
alkoholizmowi, przemocy i agresji;
2) kontynuacja działalności istniejącej świetlicy socjoterepautycznej dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo;
3) powierzenie/wspieranie utworzenia i prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej;
4) powierzenie/wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu
lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci
i młodzieży odbywających się bez alkoholu i eksponujących ten fakt;
5) finansowanie i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do dzieci i młodzieży,
polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym
i sportowym między innymi organizację Dnia Dziecka , konkursy profilaktyczne, imprezy
sportowe itp.;
6) promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą
zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców gminy,
w szczególności dzieci i młodzieży;
7) dofinansowanie wypoczynku zimowego, letniego, obozów wypoczynkowo terepautycznych, socjoterapeutycznych, wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym, problemami socjalno-bytowymi, niewydolnych
wychowawczo oraz innych form „wspólnej zabawy” celem propagowania zdrowego stylu
życia wśród dzieci i młodzieży;
8) dofinansowanie kursów i szkoleń profilaktycznych dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i
psychologów z zakresu: doskonalenia umiejętności wychowawczych, rozwijania umiejętności
rozmawiania z dziećmi na temat problemów uzależnień;
9) propagowanie i udostępnienie materiałów informacyjnych (m.in.kalendarze),
prenumerowanie czasopism i literatury fachowej z dziedziny profilaktyki i leczenia
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uzależnień oraz zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych dla klientów
instytucji społecznych takich jak OPS, Policja, Szkoły;
10) prowadzenie edukacji publicznej poprzez rozpowszechnianie ulotek, broszur;
11) udział w kampaniach edukacyjno - społecznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień;
12) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej
pożądane postawy społeczne chroniące mieszkańców gminy przed uzależnieniami;
13) wspieranie/powierzanie działań z zakresu organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych, w tym zajęcia
kulturalne, sportowe w różnych grupach wiekowych z możliwością wyposażenia tych grup
w jednolite stroje sportowe i obuwie. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział
w konkursach profilaktycznych, konkursach o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
festynach rodzinnych;
14) prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
15) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych;
16) zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do świetlic, w których odbywają się zajęcia dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
18) dofinansowanie warsztatów, spektakli i programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży realizowanych w placówkach oświatowych.

Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Dyrekcje szkół na terenie miasta i gminy,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dyrektor COKiS,
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
statutową w dziedzinie związanej z profilaktyką alkoholową.
Zadanie nr 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych
rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i członków ich rodzin.

służących

Cele;
1. Tworzenie wspólnego frontu oddziaływań przeciw uzależnieniom.
2. Promowanie działań wzmacniających czynniki chroniące dzieci, młodzież i dorosłych
członków rodzin.
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Sposoby realizacji:
1) wspieranie materialne i organizacyjne podmiotów i organizacji zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień;
2) wspomaganie grup samopomocowych, organizacji społecznych, sportowych, kościelnych,
szkolnych propagujących w swoich programach profilaktykę alkoholową;
3) organizowanie działań promujących pożądane postawy społeczne chroniące członków
naszej społeczności przed uzależnieniami;
4) promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia;
5) orgaznizowanie na terenie gminy szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla
różnych grup społecznych;
6) organizowanie spotkań okolicznościowych (takich jak wigilia itp.) dla osób i rodzin
wykluczonych społecznie.
Wspieranie bądź powierzanie zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszystkie inicjatywy tych podmiotów mogą być wspierane niefinansowo po przedłożeniu
szczegółowego planu prowadzenia działań profilaktycznych lub pomocowych, zgodnych z
założeniami Gminnego Programu.
Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
statutową w dziedzinie związanej z profilaktyką alkoholową.

Zadanie nr 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Cel:
1. Zmniejszenie dostępności w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
szczególnie w stosunku do osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym oraz osobom
niepełnoletnim.
Sposoby realizacji:
1) lustracje obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabraniających reklamy i promocji napojów
alkoholowych z wyjątkiem piwa w zakresie zawartym w art.131;
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2) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia;
3) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych
z nadużywaniem napojów alkoholowych jak również z nieprzestrzeganiem ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Posterunek Policji w Ciechanowcu.
Zadanie nr 6
Dokonanie szczegółowej analizy problemu uzależnień /w tym jakościowej analizy danych
statystycznych/ na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
Cel:
1. Organizowanie działań adekwatnych do występujących problemów, z uwzględnieniem
specyfiki różnych środowisk.
Sposoby realizacji:
1) badania problemu /przez osoby fachowo przygotowane/ na terenie wszystkich placówek
oświatowych, zakładów pracy, świetlic środowiskowych;
2) opracowanie harmonogramu wsparcia adekwatnego do występujących problemów;
3) badania ewaluacyjne.
Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta i gminy.

III ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Przewodniczący Komisji otrzymuje miesięcznie zryczałtowaną dietę w wysokości 550 zł
(brutto).
2. Członek Komisji otrzymuje miesięcznie zryczałtowaną dietę w wysokości 300 zł (brutto).
3. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji potrąca się członkom komisji 100% należnej
miesiecznej diety.
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IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje
działania służące realizacji zadań własnych, efektem których powinno być:
1. Osiągnięcie celów wychowawczych wśród dzieci i młodzieży,
2. Zmniejszenie liczby osób uzależnionych.
3. Powstanie społecznych inicjatyw do rozwiązywania problemów alkoholowych .
4. Zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu i używanych substancji psychoaktywnych.
5. Zmniejszenie liczby problemów w rodzinach, związanych ze spożywaniem napojów
alkoholowych i używaniem narkotyków.
6. Zwiększenie bazy instytucjonalnej i zasobów materialnych do zwalczania alkoholizmu.
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