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Rady Gminy Pietrowice Wielkie
t dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie prryjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych oraz Pneciwdzialania Narkomanii na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia I marca 1990r. o samozadzie gminnym
(tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z p62n. zm.) w zwiqzku z art.4' ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 paZdziernika
1982r. o wychowaniu w tzezwosci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 22016r., poz.487l o2z
art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o pzeclwdzialaniu narkomanii (Dz. U.22016r., poz.224l
na wniosek W6jta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sl
Pzyjae Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych otaz Peeciwdzialania
Narkomanii na rck 2017, w bzmieniu okreslonym w zalaczniku stanowiqcym integralnq czesc
niniejszej uchwaty.

s2

UchwalQ oglasza sig popzez wyvvieszenie na tablicy ogloszei Uzedu Gminy Pietrowice Wielkie.

s3

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

s4

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podJecia.
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Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdzialania
Alkoholizmowi otaz Przeciwdzialania Narkomanii

na rck 2017

CzeSe opisowa

Realizacja zadai nakreslonych ustawamii
. o wychowaniu w trze2wosci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziernika 1982 r. z

p62n. zmianami,
. o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. z p62n. zmianami, majq odbicie w

uchwalanym corocznie gminnym program ie profilaktyki.
Ustawa w art.4.1 stanowi, 2e,Prowadzenie dzialah zwi1zanych z profilaktyka i rozwiqzywaniem pro-
blem6w alkoholowych oraz integracji spolecznej os6b uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadai
wlasnych gmin".
W szczeoOlnosci zadania te obeimuia:

. zwigkszanie dostQpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych
od alkoholu;

. udzielanie rodzinom, w ktorych wystQpuia problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej
i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed pzemocq w rodzinie,

o prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnel i edukacyjnej w zakresie rczwiqzywania
problem6w alkoholowych i peeciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dziahfr na eecz dozryiania dzieci
uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuiczo-wychowawczych i socjoterapeutycz-
nych;

. wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowazyszen iosob fizycznych, sluzqcej rozwiqzywaniu pro-
blem6w alkoholowych;

. podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem pzepiso\M okreslonych w art. 13.1 i 15 usta-
wy oraz wystepowanie pzed sqdem w charakteze oskarzyciela publicznego;

. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie ifinansowanie centr6w integracji spo-
lecznej.

Cele og6lne jakie bQdq realizowane w 2017 roku pzez jednostke samozadu terytorialnego -
Gmine Pietrowice Wielkie to:

. profilaktyka,

. zwiekszanie dostepnosca pomocy dla os6b uzaleznionych isprawc6w oraz ofiar pzemocy,

. badania i monitoring,

. prowadzeniedzialalno6ciedukacyjnej,

. tworzenie systemu przeciwdzialania narkomanii i przemocy.
W obszarze profilaktyki, podstawowym celem jest zahamowanie tempa wzrostu popytu na wszel-

kiego rodzaju srodki psychoaktywne, zarowno alkohol, narkotyki i inne srodki
farmakologiczne czy tez dopalacze. Podmiotem oddzialywah w tym obszaze jest zawsze najmlodsza
grupa spoleczeistwa - dzieci oraz mlodziez. Ten obszar jest priorytetem we wszelkiego todzdu dzia-
laniach z uwagi na fakt, i2 profilaktyka uzaleiniefi zmierza do
zapobiegania problemom zwiqzanym z u2ywaniem substancji psychoaktywnych jeszcze zanim
te problemy w og6le wystqpiq.
Realizujqc zadania na tej plaszczyznie, gl6wny ciQzar pracy ioddzialywat na mlode pokolenie spo-

czywa na plac6wkach oswiato\Mych. One to w stworzonych szkolnych programach profilaktyki najpel-

niej oddzialywajq na dzieci i mlodziez.
Na'rok 20iz iaplanowano dla plac6wek oswiatowych realizujacych szkolne programy profilaktyki,

dofinansowanie szkot w zakup pomocy i materialow edukacyjnych, zakup warsztat6w i spektakli profi-

laktycznych, szkolen itp. w te.l materii dyrektozy szk6l podeimowac bedq decyz.ie o konkretnym pze-
znatzenlu srodk6w, po uzgodnieniu z komis;a RPA. Szkoly realizowae bqdq szeroka profilaktyke,

profilaktykQ piemszorzgdowq, nie tylko alkoholowq ale ipoprawiajacq ogolne poczucie bezpieczerl-

stwa.

Tekst przyjety na spotkaniu komis.li w dniu 8 grudnia 2017 r.



W ramach realizacji ustawowych zadai zwiekszania dostepnosci pomocy terapeutycznej i

udzielanie wszelakiej pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi funkcjonuje od lat w naszej gmi-
nie punkt konsultacyjny.
Zadania jakie wypetnia punkt konsultacylny w programie profllaktyki pozostajq niezmienne od lat. Za-
uwazyc nale2y, ze jest on skierowany gl6wnie do os6b majqcych problemy z alkoholem, pzemocQ
oraz do rodzin tychze os6b. Z uwagi na skalQ wystgpujEcych zjawisk iliczbQ klient6w, punkt bQdzie
czynny w jednym dniu tygodnia w godzinach popoludniowych.

Realizujqc cel badan i monitorowania z.lawisk niekozystnych, zostanie przeprowadzone ba-
danie zjawiska alkoholizmu, dostepnosciq zakupu alkoholu. Badanie projektowane jest na wiosne
2017r. Zostanie ono przeprowadzone pzez podmiot zewnetrzny, a wyniki posluzA do opracowania
mapy zagrozeh oraz modyfikac.ir programu profilaktyki.

Latem przeprowadzona zostanie tradycyjnie juz akcja profilaktyczno - edukacyjna zwiAzana z
letnim wypoczynkiem dzieci i mlodziezy. Opr6cz zakorzenionych mocno w prace szk6l polkolonii, zor-
ganizowany zostanie po raz kolejny ob6z turystyczno-strazacki niosqcy dla mlodziezy pzygode, profi-
laktykq, edukacje i propagowanie bezpieczenstwa izdrowego stylu zycia. W calose dziatan profilak-
tycznych ale o charakterze sportowym wpisane zostanie dofinasowanie do obozu sportowego UKS
,,Start" Pietrowice Wielkie, sekcja pilki recznej. Wczesniel, podczas ferii zimowych szkola w Pawlowie
prowadzic bQdzie zimowisko profilaktyczne. W ten sposob chcemy poszezyc ofertQ kierowana dla
dzieci i mlodzlezy.
W roku 2017 nasza gmina pzystApi po przerwie do 096lnopolskich kampanii profilaktycznych. Decy-
4a o lym, w kt6rej kampanii wezmiemy udzial zapadnie po zapoznaniu sie z aktualnymi ofertami na
pzyszly rok. BQdzie to miato miejsce do koica lutego.

Jako, ze w ostatnich latach w dzialania edukacyJne i profilaktyczne wpisuje siQ Biblioteka
Gminna z filiami oraz Centrum Spoleczne w Pietrowicach, planuje sie dofinansowanie do zakupu
wszelkich pomocy edukacyjnych a takze doposazenia w niezbedne sprzQty, materialy itp.

Chcqc stworzyd ofertQ popoludniowych zajQc w szkolach, bibliotekach, Swietlicach zaplano-
wane zostalo szkolenie z zakresu arteterapii dla os6b chcqcych pracowaC z mlodzie2a.

Od pzyszlego roku calkowicie rezygnujemy z prowadzonej wiele lat akcji do2ywiania dzieci
wymagajEcych takiego wsparcia. Wprowadzony program krajowy 500+ powoduje niecelowoso tej
akc1i.

Rowniez w ramach profilaktyki uzaleznien zwracamy uwage na zjawisko narkomanii, a
raczeJ pJzeciwdzialania narkomanii i zaiywaniu Srodk6w psychoal(yrvnych. W tym obszarze
zadan JednE z form oddzialywai jest wyposa2anie w odpowiedniE wiedzq Srodowisk pracujqcych z
mlodziezq oraz odpowiednio dobrane oddzialywanie na samq mlodziez (warsztaty, spektakle profilak-

tyczne itp.) Dobra forma, sq rowniez spotkania z lud2mi, kt6zy wyszli z nalogu i chcq o tym opowie-
dzieo innym. Ptanujemy w roku 2017 pzeprowadzenie w ostatnich klasach szkol cyklu spotkan i szko-

len.
lstotnq forma oddzialywania na Swiadomosc mtodziezy jest tutaj rozsqdne prowadzenie kampanii in-

formujicej 
'rzetelnie o zjawisku narkomanii, narkotykach, lekach psychoaktywnych

idopalaczach.

Dzialalnosd statutowa komisji ds. RPA uwzglQdnia szkolenia czlonk6w komisJi, oplaty poczto-

we i administracy.ine m.in. zwiqzane z przygotowaniem wniosk6w sadowych, badah bieglych oraz

diety dla czlonk6w komisji.

Tekst przyjety na spotkaniu komisji w dniu 8 grudnia 2017 r.

Na terenie gminy w solectwach funkcJonu.Jq Swietlice wiejskie czy kluby mlodziezowe, ktore
skupiajqc mlodzie2 payczyni4qc siQ do dzialalnosci profilaktycznej i opiekuriczej. Nie sq to placowki,
kt6re moga prowadzid terapiQ, gdyz nie spelniajE podstawowych kryteri6w w tym zakresie. Sq to pla-
co\Mki realizujEce miqdzy innymi takie formy pracy Srodowiskowej .iak:/ otganizaqe czasu wolnego,

,,/ tozw,l zainteresowan,
r' organizaqe zabaw i zaiQc sportowych,
/ pomocwnauceiinne.

Tak funkcjonujqca Swietlica wiejska jest zarazem osrodkiem kulturotw6rczym w wiosce
i przy tej okazji wpisuje siq w profilaktyke uniwersalnq.



Podsumowanie
Tworzqc Program Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi oraz Pzeciwdzialania
Narkomanii na rck 2017 skupiao bqdziemy sie wszyscy - inicjatorzy i rcalizalotzy na nastgpujEcych
przeslankach:
. Dzialania w zakresie ograniczania popytu na Srodki uzalezniajqce (alkohol, narkotyki, leki, dopala-

czel muszE byc dostosowane do potrzeb danego Srodowiska i uwzglQdniac
jego specyfikq,

. Szkoly sE tradycyjnym srodowiskiem prowadzenia zaiQo edukacyjnych i wychowawczych, stad
nalezy w nrch szerzy6 elementy profilaktyki pieMszozedowej razem z programami promujqcymi
zdrowie,

. W obszaze wspomagania dzialalnoSci r62nych instytucji (solectw, bibliotek, CSK, UKS) bedziemy
wspierad wszelkE dzialalnoSO mlodziezy skupionej przy Swietlicach wiejskich, klubach mlodziezo-
wych i sportowych,

. Na bazie szkol, bibliotek, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzone bQda zaiQcia
w okresie zimowym i letnim w formie polkolonii, wydarzen Srodowiskowych, obozu strazacko - pro-
filaktycznego itp. dzialalr. Chcemy w ten spos6b objqc opiekE i oddzialywaniem profilaktycznym w
okresie wolnym od nauki duzq grupe uczni6w,

. Docelowo po badaniach zjawiska alkoholizmu stwozona zostanie mapa zagrozen w gminie,

. Na bazie punktu konsultacyjnego nalezy wypracowywaC i stosowac model postepowania z oso-
bami uzale2nionymi iczlonkami ich rodzin a takze ofiarami isprawcami pzemocy, aby skuteczniej
motyl,vowac do podiecia leczenia, terapii.

Przyjete w poprzednich latach uchwalami Rady Gminy Pietrowice Wielkie zasady usytuowania
miejsc spzeda2y i podawania napoj6w alkoholowych pozostajq w mocy.

Zasady finansowania dzialaf profilaktycznych

Na rok 2017 pzyjmuje siQ nastQpujace zasady finansowania dzialah w ramach gminnego programu
profilaktyki:

'1 . Wynagrodzenie dla czlonk6w komisji:
- przewodniczqcy komisji - 330 .zl. brutto miesiecznie,
- czlonek komisji - 110 zl. brutto za udzial w posiedzeniu komisji..

2. Wynagrodzenie za dyzury w punkcie konsultacyjnym - 40 zl. brutto za dyzur, na podstawie zlo2o-
nych miesiQcznych list obecnosci.

3. Za bezpieczeistwo i opieke nad dziecmi i mlodziezE w trakcie zajge w ramach realizacji programu
profilaktyki oraz w czasie pobytu w Swietlicy odpowiada bezposrednio osoba prowadzqca zajecia.

ACY

Tekst przyjqty na spotkaniu komisji w dniu 8 grudnia 2017 r.
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