Uchwala Nr lll/23/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 20 grudnla 2018r.

w sprawie przyj?cia Gminnego Programu Profilaktyki t Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych oraz Przeclwdzlalania Narkomanii na rok 2019
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt '15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym

(t.j.: Dz. U. 2 2018

t.

poz. 994,

z p6in. zm.),wzwiqzkuzart-41 ust.l,2 i5

ustalvy

z dnia

26

pa2dziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (lj. Oz. U. z 2O16t.,
poz- 487) o@z at1. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipc€ 2005r. o pzeciwdzialaniu naftomanii (Dz- U. z
2017r., poz.783) na wniosek W6jla Gminy

Rada Gminy Pietrowice

wielkie

uchwala
51
Przyjqd Gminny Program Prolilaktyki i Rozwiqzlvania Problen6w Alkoholowych oraz Pzeciwdzialania

Narkomanii na rok 2019,

w

brzmieniu okreSlonym

w zalqczniku stanowiqcym integralnq c2956

niniejszej uchwaly.

s2
Uchwate oglasza sie poprzez wylvieszenie na tablicy ogloszeh Uzedu Gminy Pietrowice Wielkie

s3
Wykonanie uchwaly powieza sie Wdjlowi Gminy Piekowice Wielkie

s4
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjecia

PRZEWOD

CM INY

Zalqcznik do t chwaly Nr lll/2312018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 20.12.20'l8t .

Gminny Prog.am Profilaktyki i Pr.ociwdziahnia Alkoholizmowi oraz Przeciwdzialanla
Narkomanii na rok 2019
CzqS6 opisowa

Realizacja zada6 nakreSlonych ustawami:

>

o wychowaniu w ttzeiwosci i ptzeciwclzialaniu alkoholizmowi z dnia 26 pa2dziemika 1982
z

>

r.

p6rn. zmianami,

o pneciwdzialaniu

na*omanii z dnia 29 lipca 2005 r. z p62n. zmianami,

oraz rozporzqdzeniem Rady irinistr6w z dnia 4 aierpnia 2016 r. w sphwie Narodoweoo
Prog.amu Zdrowia na lata 2016-2020 znajdujq odbicie w uchwalanym gminnym programie
profilaktyki.

Pzy twozeniu

programu

ne rok 2019 zostajq dodatkowo uwzglednione wnioski

z pfteprowadzonej wczesniej Diagnozy Problem6w Spolecznych w gminie Pietrowice Wielkie.

C6le og6ln€ jakie majq by6 realizowane przez jednostk? samorzEdu terytorialnego, nakreslone

zostaly

w arl.

41 ustawy

o

wychowaniu

w

lrze2wosci. Zapisy

w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) na lala 2016

-

te znajdujq uszczeg6lowienie

2020 Sq one opisane jako zadania, kt6re

gminy musza prowadzi6 z naciskiem na:

.

zwiekszanie dostQpnoSci pomocy terapeutyczne, dla os6b uzaleznionych, wsp6luzale2nionych
od alkoholu,

.
.
.
.

profilaktykq uniwersalnE ze szczeg6lnym uwzglednaeniem dzieci i mlodzie2y,
moniloring zjawiska uzaleznieh,

powadzenie dzialalnoSci edukacylnel.
wspomaganie dziaklno6ci instytucji, stowarzysze,l i os6b tizycznych, sluzqcej rozwiqzylvaniu
problem6w alkoholowych,

.

podejmowanie interwencji

w zwiEzku z naruszeniem przepis6w o zakazie m.in.

reklamy

alkoholu, sprzedazy osobom nrepelnoletnim lub nietze2wym,

.

tworzenie systemu przeciwdzialania zjawisku uzale2nien szeroko rozumaanych

Gl6wno zadania jakie b9dE realizowane w 2019 roku peez jednostkq samozadu teMorialnego

-

gmine Piekowice Wielkie to:

/
'/

profllaktyka uniwersalna skierowana do dzieci i mlodzie2y,
zwiekszanie dostepnosci pomocy dla os6b uzale2nionych oraz dla sprawc6w

r

domowej,

'/
'/
'/
/

prowadzenie dzialalnosciedukacyjnej

r informacyjne.J

dla spolecznoSci gm nnej,

tworzenie systemu przeciwdzEiania narkomanrii pzemocy w rodzinie.

pzygotowanre podslaw do profiLaklykr cyberuzale2niei,
mon[onng oraz kont ola p!nkt6w sprzedazy alkoholu.

ofiar peemocy

W dzialaniach ne rok 2019 gl6wny nacisk polozony zostanie w obszarze

profilaktyi(i

uniwersalnej. Jak co roku plac6wki oswiatowe z naszej gminy aktywnie zostanq wlqczone do realizacji

zadania trzeciego, rvymienionego

w

ustawie

o

wychowaniu

w

trze2wosci ale

te2

o przeciwdzialaniu narkomanii, mianowicie w prowadzenie p.otilaklycznej dzialalnosci

iw

ustawie

informacyjne,

iedukacyjnej.
Realizacja lego celu wypelfiiajq szkoty popzez swoje szkolne programy profllaktyozno -

wychowawczo, ktory zgodnie

z

aktami prawnymi uwzgledniajq edukacje

wychowawczq, profilaktykQ wszelkich uzale2nied

prozdrowolnA,

otaz posiadajq

procedury

w sytuecjach szczeg6lnych zagro2e6.

\Madomo nie od dzis, 2e aby profilaktyka na pierwszym poziomie byla skuteczna, musi oddzialywac

na Srodowiska rodziny, szkoly, spoleczno6ci lokalnei. W praktyce najbardziej jednak dostepnym
i skutecznym Srodowiskiem jest szkola. Zaplanowano w tym obszarze dofinansowanie szkolnych
program6w profilaktyki na przestrzeni calego roku oraz organrzacjq akcli letniei podczas ferii letnich
i przerwy zimowej.

W wynikach z przeprowadzonej daagnozy w szkolach pojawia siQ problem cyberuzale2nienia,

coraz mocniej sie nasilajqcy w mlodszych klasach. Chcqc uchwycid ten problem, skutecznie
przygotowaC siq na nowe wyzwania zwiqzane z szerokim doslepem do lnternetu, portali
spolecznosciowych, musimy dostosowad zadania, przeszkolic nauczycieli. Stqd potzeba
przygotowania nauczycieli do rozpoznawania problemu, przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnei
o zagro2eniach a w nastQpnych latach prowadzenie w6r6d dzieci

imlodzidy stosownych warsztat6w

profilaktyczn ych.

Nalezy takze wspomniea, Ze obok oddzial,er'ai kierowanych do uczni6w warto planowac
szkolenia profilaktlczne dla grona pedagogicznego oraz dle rodzic6w. Jesl lo warunkiem inicjowania

zmian systemowych, a wiec nie iylko pracy nad zasobami osobowymi uczni6w ale takze
ksztaltowania rch Srodowiska szkolnego oraz rodzinnego - gl6wnych Srodowisk, w kl6rych
funkcjonujE

W

zadai zwigkszania dostepno6ci pomocy terapeutycznej
udzielanie wszelakiei pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi funkcjonuje od lat w naszej
ramach realizacji ustawowych

gminie punkt konsultacyjny.
Zadania jakie wypelnia punkt konsultacyjny w programie profilaktyki pozostaje niezmienne. Zauwazy6

nalezy, dziatalnosc punktu skierowana jest gl6wnie do os6b majqcych problemy
z alkoholem, przemocq oraz do rodzin tych2e os6b. Z uwagi na skalQ wyst€pujqcych zjawisk
i liczbe klient6w, punkt pozoslanie czynny w jednym dn u lygodnia w godzinach popoludniowych.

Z uwagi na wyslQpuiqcy w naszej gminie problem
w diagnozie) kon eczne staje

siQ stawien e czola

przemocy domowej (co zoslalo stwierdzone

temu problemowi. Op.6cz dorarnych dzialah poprzez

punkt konsultacyjny, koniecznosciq jest prowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie, kt6ra
opr6cz podstawowych informacjijak rozpoznaC przemoc, przekaze le2 spoieczehstwu informacje jak

igdzie szukad wsparcia / pomocyw lym /akrFsre

w prawie wszystkich solectwach funkcjonujq 6rvietlice wiejskie czy kluby
fi$odzie2owe. kl6re skupiaiqc n odzie2 wpisujq sie w dzialalnosC profilaktycznq i opiekuiczq.
Nie sq to plac6wki, kt6re prowadze terapiq, gdy2 nie spelniajq podstawowych kryten6w w tym
Na terenie gminy

zakresie. Sq lo plac6wki realizujqce miqdzy innymi takie formy pracy Srodowiskowej jak:

"
'/
/
'/

organizaciQ czasu wolnego,

rozw6jzainteresowah,

otga izaqe zabaw i zaieC sportowych,
pomoc w nauce iinne.

Taka Swietlica jest przy okazji osrodkiem kuhurotw6rcz),rn w wiosce

i

doskonale wprsuje sie

-

edukacfna zwqzana z

w profilaktykq uniwersalnq.
Latem przeprowadzona zoslanie tradycyjnie juz akcja profilaktyczno

letnim wypoczynkiem dzieci

i

mlodzie2y. Opr6cz zakozenionych mocno

w pracy szk6l

p6lkolonii,

zorganizowany zostanie rdwniez ob6z potocznie zwany ,skazackim" niosacy dla mlodzie2y przygode,

profilaktykg, edukacjQ i propagowanie bezpieczetstwa oraz zdrowego stylu Zycia. W calosd dzialai
profilaktycznych, ale o charakterze prozdrowolnym isportowym wpisane zoslanie dofrnasowanie dla
klubu sportowego UKS

plki rqcznej
"Start" Pielrowice Wielkie, sekcja

R6wnie2 wsparciem finansowym dla swojej dzialalnosci objqte zostaje Centrum Spoleczno

w Piekowicach. Uwzglqdni6 tu nalezy bezposredniE dzialalnosd Centrum oraz Biblioteki
Gminnej wraz z filiami w akcjach, zajeciach w czasie wolnym itp oraz wzbogacanas bazy do tej
Kulturalne

dzialalnosci

Dzialalnos6 statutowa komisji RPA na rok 2019 obejmuje:

.
.

szkolenia czlonk6w komisji,
prowadzenie dzialarl edukacyjnych z wykorzyslaniem material6w Iypu plakaty, broszury, ulotki
dla okreslonych grup adresat6w w ramach kampaniiogolnopolskich czy lokalnych,

.

monitorowanae skala problem6w alkoholowych w Srodowisku lokalnym, pozwalajqce ocenid

stan problem6w w tej materii,

.

oplaty admanistracyjne zwiqzane z przygotowaniem wniosk6w o skierowanie na badania
i prowadzenia punktu konsullacyjnego,

.

dofinansowanie do terapai dla os6b uzale2nionych.

w €mach profilaktyki uzale2nien zwracamy uwage na zjawisko narkomanfl, a raczel
przeciwdzlalania narkomania izaiywaniu 5rodk6\f, psychoaktywnych, dopalaczy oraz lek6w.
W tym obszaze zadad jednq z wielu form oddzialywah jest wyposa2anie w odpowiednE wiedze
R6wnie2

Srodowisk pracujqcych

z

mlodzieza oraz odpowiednio dobrane oddzialylvanie na samq mlodzie2.

Problem ten zostal zasygnalizowany w diagnozE Stqd planuje sie zwiekszya wydatki na 2019 aby

wprowadzic cyklicznosC oddzia\,.r,/an w poslaci zajQd warsztatowych dla uczni6w oraz kontynuowac
szkolenia dla nauczycieli.

PrzyjQte poprzednio uchwalami Rady Gminy Pietrowice Wielkie zasady usytuowania miejsc sprzeda2y
i podawania napoj6w alkoholowych pozostajq w mocy.

Zasady finansowania dzialad profilaktycznych

Na rok 2019 przyjmuje siQ zasady flnansowania dziala6 w ramach gminnego programu profilaktyki

1.

\ i/ynagrodzenie dla czlonk6w komisji:

komisji
- czlonek komisji
- przewodniczqcy

2.

Wynagrodzenie

za

- 330 .zl. brutto miesiecznie,

- 120 zl. brutto za udzial w posiedzeniu komisji..
dy2ury $t punkcie konsultacyjnym - 50 zl. brutto

za

df2ur.

na podstawie zlozonych miesiecznych list obecnosci.

3.

Za bezpieczenstwo i opiekQ nad dziedmi i mlodziezq w trakcie zaje6 w ramach realizacji
programu profilaktyki oGz w czasie pobytu
prowadzaca zajecia.

w

Swietlicy odpowiada bezposrednio osoba

