
'mP,fl"F'l[lI|"'

w sprawie przyjQcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2018

Na podstawie art 18 ust 2pktl5ustawyzdniaSmarcal990r o samorz-adzre gm nnym

ll.).;Dz.U.z2o1h. fi fils ze zm.) wzwqzkuz art4r ust.1, 2 r5 ustawy z dnia26 pa2dziefiika 1982t

o wychowaniu w trze2wosc przeciwdzraianiu alkoho izmowi (tJ. Dz. U. z 2o16t., poz.481) oaz a't.

10ust 2i3Lrstawyzdnia29lipca2005r.opzeciwdzalaniunarkomani lDz U.22017t., poz.783) na

wn osek W6jta Gminy

Uchwala Nr xxXU307/2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 grudnia 2017r.

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sl
Peyjqc Gminny Program Proflaktyki i Rozwiqztl/vania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzia{ania
Narkomani na rok 2018, w blzmren u okreslonym w zalEczniku stanowiQcym integralnE czeij6
niniejszejuchwaly

s2

Uchwale oglasza siQ poprzez wylvieszen e na tablicy ogloszeh Urzedu Gminy Pietrowice Wielkie

s3

Wykonanie uchwaly poweza siQ Wojtowi Gminy Pietrowrce Wieikie.

s4

Uchwala wchodziw zycie z dniem podjQca

PRZEW ACY



Zatacznik do uchwaly Nr XXXU307/2017
Rady Gminy Pietrowice wielkie
z dnia21 gtudnla 2017t.

o przeciwdzialaniu narkomaniiz dnE 29 hpca 20AS r z p6in znianamt.

znajdujq odblce w uchwalanym corocznie gm nnym program e profiaklyki. Przy tworzeniu programu

na rok 2018 zostajq dodatkowo uwzglQdnione wnioskr z przeprowadzonej Diagnozy Problem6w
Spolecznych w Gmrn e Pietrowce Wie kie.

Cele og6lne jakie malA byc realizowane przez jednostke samorzqdu terytorialnego. nakreslone
zostaly w art 41 ustawy o wychowan u w trzezwosci Sq one opisane jako zadanra, kt6re gmrny muszE
prowadzic z nac skiem na:

zwiqkszan e dost9pnosci pomocy terapeutycznet dla os6b uzaeznionych wspoluzale2nionych od
alkoholu.

prof laktyke unlwersalnq ze szczegdlnym uwzglednienLem dziec i mlodziezy

monitoring zjawiska uza e2nren,

prowadzen e dzralalnosc edukacylnei

wspomaganie dzialalnosc instytucji. stowarzyszea i os6b fizycznych, sluzqcej rozwrqzywan u
problem6w alkoho owych

podejmowanie nteMencj w zwrqzku z naruszenem przepis6w o zakazie min reklamy alkohol!
spzedazy osobon riepelrolet"i'r lJb nietrze2wyn.

tworzenie systemu pEeciwdz alanra zlawisku uzalezn efi szeroko rozumianych

Gl6wne zadania jakie bedQ realizowane w 2018 roku przez iednostkQ samorzadu terytoralnego -
gmrnQ P etrowice WieLkie to:

profilaktyka un wersalna skierowana do dz eci mlodz ezy,

zwrqkszanre dosl?pnosc pomocy dla osob uzaleznonych oraz dia sprawc6w ofiar przemocy

prowadzenie dziala no6ci edukacylnel informacylnej d a spolecznoaici gminnej,

hvorzenie syslemu przeciwdzialania narkoman i i przemocy w rodzinie,

przygotowanie podstaw do prof laktyki cyberuzaleznieh

monitoring oraz kontrola punktow sprzedazy alkoho u.

Rea rzacla zadah nakreslonych ustawami:

o wychawaniu w trzeiwa;ci i pfieciwdzialaniu alkaholizmawi z dnia 26 paidziernika 1982 r. z p62n

W dzialaniach na rok 2018 skupia6 siQ bQdziemy przede wszyslkim w obszarze profilaktyk
uniwersalnej. Jak co roku placowk oswiatowe z naszel gminy aktywnie zostanq wlaczone do realizacj
zadania trzeciego, wymienionego w ustawie o wychowaniu
w trzezwosci ale lez i w ustawe o przeciwdziaianiu narkomanir mianowicLe w prowadzenie
profilaktycznej dzalalnosc informacyjnej i edukacyinej.

CzQ56 opisowa

Gminny Program Profilaktyki i Pfteciwdzialania Alkoholizmowi oraz Przeciwdzialania
Narkomanii na rok 2018

Projekt programu na spotkanie komisji w dniu 7 Brudnia 2017r.



Realizacje tego celu wypelnalq szkoly poprzez swoje szkolne programy profilaktyczno -
wychowawcze, klory zgodnie z aktami prawnymi uwzgledniajq edukacjQ prozdrowotnq.
wychowawczq profiaktyke wszelkich uzaleznien ataz pos adalE procedury
w sytuaclach szczeg6lnych zagro2en

Wiadomo nie od dzrs 2e aby profiaktyka na pierwszym poziomie byla skuteczna. musi oddzralywaC
na Srodowska rodzrny. szkoly spolecznoscr lokalnel W praklyce najbardzrel lednak dostepnym i

skltecznym arodowrskrem lest szkola Zaplanowano w tym obszarze dofnansowanie szkonych
programow profilaktykioraz organ zacle akcli letniel

W wynikach z przeprowadzonej dragnozy w szkolach pojawil si9 problem cyberuzaleznLena. coraz
mocn el sre nas lalqcy w mlodszych klasach ChcEc uchwycic ten problem. skuteczn e przygotowaa sre
na nowe wyzwanra zwiEzane z szerokim dostqpem do lnternetu, portali spolecznosciowych, mus rny
sre dostosowaC Stqd potrzeba przygotowan a nauczycieli do rozpoznawanra problemu,
przeprowadzenre szerokiej akcji nformacyjnej o zagrozenrach
a w naslepnych latach prowadzenle wSr6d dzieci i mlodziezy stosownych warsztal6w profilaktycznych

Nalezy takze wspomniec 2e obok oddzialywai kerowanych do uczni6w warto planowad szkolenLa
profilaktyczne dla grona pedagogcznego oraz da rodzic6w Jesl 1o warunkiem inicjowania zmian
systemowych, a wiQc nie tylko pracy nad zasobam osobowymi uczni6w, ale takze ksztaltowania ich
Srodowrska szkolnego oraz rodzinnego giownych 6rodowsk. w ktorych funkcjonujE.

W ramach rea izacj u stawowych zadai zwiqkszan a dostepnosci pomocy le rapeutycz n ej I udz re la n ie
wszelakiej pomocy rodzrnom z problemami alkoholowymi funkcionuje od lat w naszej gminie punkt
konsultacyjny.

Zadania jakie wypelnia punkt konsultacylny w programre profiaktyk pozostajq niezmienne ZauwaZyc
naleZy. dzialalnosc punktu sk erowana jest gi6wnie do os6b majqcych prob emy
z alkohoem przemocq oraz do rodzn tychze os6b Z uwagi na skale wyslepulacych zjawisk
iliczbe klent6w punkt bedze czynnywjednym dnru tygodnia w godz nach popoludn owych Zuwagr
na wystqpujqcy w naszel gm nre prob em przernocy domowej
(co zoslaio stwerdzone w dragnozie) koneczne stale siQ stawenie czola temu prob emowr Opr6cz
dora2nych dzralan poprzez punkt konsultacylny, konieczno6cia lest przeprowadzenre karnpan r

informacylnel w tym zakresie ktora opr6cz podstawowych nformacl lak rozpoznac przemoc
przekaze te2 spoleczenstwu nformacle lak i gdz e szukac wsparc a / pomocy w tym zakres e

Na lerene gmrny w prawe wszystkch solectwach funkcionLrjE Swietlce wrelskre czy kluby
mlodzrezowe klore skup alQc mlodziez wp suja srq w dz alalnosc prof laktycznq
iopekunczq Ne sq to placowk kt6re prowadzq terapiQ. gdyz nie spelnlaiq podstawowych kryter6w
w tym zakres e Sq to p acowki rea izulqce m edzy nnymi lakie formy pracy Srodowiskowel jak

organizacje czasu wolnego

rozw6jzarnteresowai.

organizacje zabaw zalQc sportowych

pomocwnauceirnne.

Tak dzial4qca Swietlica jest ptzy oka4i o6rodkiem kutturotw6rczt/m w wosce
idoskonale wpisuje siQ w protilaktyke uniwersalnq.

Lalem przeprowadzona zostanie tradycyjnie ju2 akcja profilaktyczno - edukacyjna zwiqzana z letnim
wypoczynkiem dzieci i mlodzie2y. Opr6cz zakozenionych mocno w pracy szk6l p6lkolonii,
zorganizowany zostanie r6wnie2 ob6z potocznie zwany ,,stra2ackim" niosqcy dla mlodziezy pzygode,
profilaktyke, edukacje ipropagowanie bezpieczehstwa oraz zdrowego stylu 2ycia. W calosC dzialah
profilaktycznych, ale o chamkteze prozdrowotnym
i sportowym wpisane zostanie dofinasowanie do obozu sportowego UKS "Start" Pietrowice Wielkie,
sekcja pilki recznej.
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Rownie2 wsparciem finansowym dla swojej dzialalnosci objQte zostaje Centrum Spoleczno Kulturalne
w Pietrowcach Uwzglednic tu nalezy bezposredniq dzialalnosa Centrum oraz Bibliotek cminnej wraz
z filiami w akcjach, zajeciach w czasie wolnym itp. oraz wzbogacanie bazy do tej dzialalnosci.

Dzralalno66 statutowa komisji RPA na rok 2018 obejmuje:

szko enia czlonkow kom sl,

prowadzenie dzialan edukacylnych z wykorzystaniem material6w typu plakaly broszury ulotki da
okreailonych grup adresat6w w rarnach kampanii 096lnopolskich czy lokalnych,

monitorowanie skali problem6w alkoho owych w Srodowrsku lokalnym, pozwalajqce ocenid stan
problem6w w tel materii (m n. kontrola punkt6w sprzedazy alkoholu),

oplaty administracyjne zwiqzane z przygotowaniem wn osk6w o skierowanie na badanra prowadzenia
punktu konsullacyinego,

dofinansowanie do terapi dla os6b uzaleznionych

R6wniez w ramach profilaktyk uza eznien zwracamy uwag9 na zjawisko narkomanii
a Gczej p.zeciwdzialania narkomanii i zaiywaniu Srodk6w psychoaktywnych, dopalaczy oraz
lek6w. W tym obszaee zadai jednq z wielu form oddziaiylvah lest wyposazan e w odpowiedniq
wedzQ Srodowisk praculqcych z mladziezq oraz odpowiednio dobrane oddzalywanre na samE
mlodziez Problem len zostai zasygna izowany w diagnozie z tego roku StEd planule sie zwiQkszyc
wydatki na 2018 aby wprowadzia cyklcznosc oddzialywan w postaci zajed warsztatowych dla
gimnazjalist6w oraz ponowic szkolenia dla nalczycie i

Przyjete w poprzednrch latach uchwaiam Rady Gmrny P etrowce Wielkie zasady usytuowanra
miejsc sprzedazy podawan a napolow alkoholowych pozostalE w mocy

Zasady f inansowania dzialaf profilaktycznych

Na rok 2018 przylmuje sre zasady finansowania dzialah w ramach gminnego programu proflaktyki bez
wprowadzania zmian w dotychczasowych ustaleniach:

Wynagrodzenie dla czlonk6w komisjr

- przewodnlczEcy kom sli - 330 zl brutto miesiQcznie,

- czlonek komisji - 110 zl. brutto za udzral w posiedzeniu komrsli.

Wynagrodzenie za dyzrty w punkcie konsullacyjnym - 40 zl btullo za dyzrt
1a podstawie zlo2onych n esiQcznych ist obecloic

Za bezp eczehstwo i opiekQ nad dzieami mlodziezq w trakcie zaled w ramach realrzacji programu
profilaktyki oraz w czasie pobytu w Swiet icy odpowiada bezposrednro osoba prowadzqca zalecta

PRZEW ZACY
Rldy Gminy

Projekt programu na spotkanie komisjiw dniu 7 grudnia 2017r.


