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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2018 ROK
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Diagnoza problemoó w uzalezż nienó .
II. Cele programu.
III. Zadania do realizacji.
1. Zwiększanie dostępnosó ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osoó b uzalezż nionych
od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w ktoó rych występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczegoó lnosó ci ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalnosó ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemoó w alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczegoó lnosó ci dla dzieci i młodziezż y, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęcó sportowych, a takzż e działanó na rzecz dozż ywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekunó czo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalnosó ci - instytucji, stowarzyszenó i osoó b fizycznych, słuzż ącej
rozwiązywaniu problemoó w alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisoó w okresó lonych w art. 13 1 i 15
ustawy (zakaz reklamy i sprzedazż y alkoholu nieletnim) oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarzż yciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centroó w
integracji społecznej.
IV. Działalnosó có Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemoó w Alkoholowych.
V. Monitorowanie stanu problemoó w alkoholowych w rodzinie.
VI. Sposoby realizacji zadanó .
VII. Finansowanie zadanó programu.
VIII. Sposoó b sprawozdawczosó ci.
Wprowadzenie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemoó w Alkoholowych na rok 2018
okresó la sposoó b realizacji zadanó własnych gminy wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26
pazó dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezó wosó ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z
2016 r. poz. 487) z uwzględnieniem wytycznych podanych w Rekomendacjach PARPA do
realizowania i finansowania gminnych programoó w profilaktyki i rozwiązywania problemoó w
alkoholowych na 2018 r.
Działania na rzecz rozwiązywania problemoó w alkoholowych na terenie Gminy Piecki
prowadzone są zgodnie z kierunkami okresó lonymi w niniejszym Programie, ktoó ry jest
kontynuacją działanó w tym zakresie prowadzonych w latach poprzednich.
Aktami prawnymi regulującymi kwestie realizacji działanó z przedmiotowego zakresu jest:

 ustawa z dnia 26 pazó dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezó wosó ci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 opracowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Zdrowia Publicznego,
Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzezó wosó ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dochody z opłat za korzystanie z zezwolenó na sprzedazż napojoó w alkoholowych wykorzystywane będą
jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania realizowane przez
placówki wsparcia dziennego, o ktoó rych mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej i nie mogą bycó przeznaczone na inne cele. Warto podkresó licó , zż e wszelkie wsparcie
finansowe przekazywane na rzecz w/w placoó wek musi bycó ujęte w gminnym programie.
Z zapisu art. 182 w/w ustawy jasno wynika, zż e kwota só rodkoó w finansowych niewykorzystanych
w danym roku budzż etowym musi zwiększycó pulę só rodkoó w przeznaczonych w następnym roku na
realizację gminnych programoó w.
Realizując gminne programy nalezż y bezwzględnie przestrzegacó ustawowego wymogu, aby
kazż de zadanie, ktoó re zostanie wpisane do gminnego programu miało związek z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzezó wosó ci i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poniewazż tylko na takie zadania mogą zostacó wydatkowane só rodki
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwolenó na sprzedazż napojoó w alkoholowych, o czym moó wi art.
182 ustawy z dnia 26 pazó dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezó wosó ci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
I. Diagnoza lokalna w zakresie uzależnień:
1. Z danych uzyskanych z Referatu Ewidencji Ludnosó ci w Urzędzie Gminy w Pieckach wynika, zż e
Gminę zamieszkuje 7.746 osoó b (stan na 29 listopada 2017 r.) .
2. Z informacji uzyskanych z PUP Mrągowo wynika, izż wskazó nik bezrobocia w wojewoó dztwie
warminó sko-mazurskim to 11,8% w Powiecie mrągowskim natomiast 10,6% (stan na
pazó dziernik 2017 r.)
3. Z danych z Urzędu Gminy w Pieckach wynika, zż e w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 29
listopada 2017 r. wydano:
 liczba zezwolenó na sprzedazż napojoó w alkoholowych:
- do 4,5% zawartosó ci alkoholu oraz piwo – 28 zezwolenó ,
- powyzż ej 4,5% zawartosó ci alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 18 zezwolenia,
- powyzż ej 18% zawartosó ci alkoholu – 17 zezwolenó ,
 liczba punktoó w sprzedazż y napojoó w alkoholowych:
- liczba placoó wek napojoó w detalicznych - sklepoó w - 22 punkty,
- liczba placoó wek handlowych gastronomicznych - 35 punkty.
4. Baza placoó wek só wiadczących pomoc osobom uzalezż nionym z ktoó rej korzystają mieszkanó cy
gminy Piecki:
 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osoó b uzalezż nionych i członkoó w ich rodzin oraz
osoó b dotkniętych problemem przemocy w Gminnym Osó rodku Pomocy Społecznej w
Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
 Wojewoó dzki Zespoó ł Poradni Zdrowia Psychicznego Poradnia Uzalezż nienó w Olsztynie, Al.
Wojska Polskiego 35,
 Miejski Zespoó ł Profilaktyki i Terapii Uzalezż nienó , Poradnia Psychoprofilaktyki Problemoó w
Uzalezż nienó w Olsztynie, ul. Metalowa 5,
 Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzalezż nienó w Olsztynie, ul. Puszkina 13,
 Poradnia Profilaktyki i terapii uzalezż nienó w Elblągu, ul. Komenó skiego 44,
 Oddział Detoksykacji Uzalezż nienó w Węgorzewie, ul. Bema 24,
 Osó rodek Leczenia Uzalezż nienó w Gizż ycku, ul. Warszawska 41
 Młodziezż owy Punkt Konsultacji i Terapii w Piszu, ul. Kopernika 8,
 Poradnia Leczenia Uzalezż nienó w Mrągowie, ul. Kroó lewiecka 58.

5. Z danych uzyskanych od Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, zż e w 2017 r. sporządzonych
zostało 13 Niebieskich Kart. (stan na 29 listopada 2017r).
6. Z informacji uzyskanej od Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemoó w
Alkoholowych wynika, izż w 2017r. motywowano do podjęcia leczenia odwykowego 41 osoó b, w
tym 3 sprawy skierowano do sądu.
7. Z danych zawartych w rocznym sprawozdaniu MPiPS wynika, izż 67 osoó b uzalezż nionych od
alkoholu skorzystało ze só wiadczenó pomocy społecznej w 2017 r.
8. Z informacji uzyskanych z Posterunku Policji w Pieckach wynika, izż w 2017 r. zatrzymanych
zostało 18 nietrzezó wych kierujących oraz osoó b znajdujących się po spozż yciu alkoholu.
II. Cele gminnego programu:
1. Cele nadrzędne:
 zapobieganie powstawaniu nowych problemoó w związanych z uzż ywaniem substancji
psychoaktywnych,
 ograniczenie zachowanó ryzykownych dzieci i młodziezż y,
 zmniejszenie rozmiaroó w istniejących problemoó w alkoholowych wsó roó d osoó b dorosłych,
 zmniejszenie liczby zachowanó agresywnych i przemocy w rodzinie o podłozż u alkoholowym.
2. Cele szczegoó łowe:
 opoó zó nienie wieku inicjacji alkoholowej przez dzieci i młodziezż ,
 ochrona dzieci i młodziezż y przed wchodzeniem w kontakty z substancjami psychoaktywnymi,
uzalezż nieniem się,
 kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 zmniejszenie rozmiaru szkodliwosó ci wynikających z picia alkoholu,
 zmniejszenie liczby nietrzezó wych kierowcoó w,
 zwiększenie liczby osoó b podejmujących leczenie w placoó wkach lecznictwa odwykowego,
 zwiększenie liczby sprzedawcoó w kontrolujących wiek osoó b kupujących alkohol,
 zwiększenie stabilnosó ci i bezpieczenó stwa só rodowiska rodzinnego, przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie;
 wzrost wiedzy mieszkanó coó w nt. negatywnych konsekwencji sięgania po só rodki uzalezż niające.
III. Zadania gminnego programu
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
1.1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osoó b uzalezż nionych i ich rodzin.
1.2. Dofinansowanie programoó w ograniczenia picia alkoholu.
1.3. Dofinansowanie programoó w terapeutycznych dla osoó b uzalezż nionych od alkoholu i
wspoó łuzalezż nionych.
1.4. Dofinansowanie programoó w profilaktycznych dotyczących problematyki uzalezż nienó i przemocy w
rodzinie.
1.5. Finansowanie zajęcó w ramach pomocy dla dzieci z FASD i ich opiekunoó w
1.6. Finansowanie zajęcó edukacyjno-terapeutycznych dla rodzicoó w/opiekunoó w oraz pracy
terapeutycznej z całą rodziną.
1.7. Finansowanie kosztoó w sporządzania opinii biegłych w przedmiocie uzalezż nienia od alkoholu i
narkotykoó w.
1.8. Prowadzenie rozmoó w motywujących do podjęcia lecznictwa odwykowego przez członkoó w GKRPA.
1.9. Korzystanie z usług Poradni Uzalezż nienó na terenie wojewoó dztwa warminó sko - mazurskiego i
powiatu mrągowskiego.
1.10. Upowszechnianie informacji o placoó wkach leczenia odwykowego.
1.11. Wspoó łpraca z Wojewoó dzkimi Osó rodkami Profilaktyki i Terapii Uzalezż nienó , Szpitalem Powiatowym
w Mrągowie.
1.12. Wspoó łpraca z placoó wkami leczenia uzalezż nienó , z ktoó rych korzystają mieszkanó cy gminy Piecki.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
2.1. Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną.
2.2. Finansowanie programoó w psychoterapii wspoó łuzalezż nienia.
2.3. Finansowanie zadanó realizowanych przez placoó wkę wsparcia dziennego w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemoó w alkoholowych.
2.4. Dofinansowanie obozoó w socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym /
problemem przemocy.
2.5. Finansowanie dozż ywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekunó czowychowawczych i socjoterapeutycznych.
2.6. Finansowanie só rodowiskowych programoó w pomocy rodzinie, ktoó rych efektem będzie
m. in. zwiększenie kompetencji wychowawczych rodzicoó w (Konferencje Grup Rodzinnych, Grupy
Zabawowe).
2.7. Organizowanie lokalnych narad, seminarioó w i konferencji w zakresie wdrazż ania systemu pomocy
dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
2.8. Prowadzenie ogoó lnopolskich oraz lokalnych kampanii społecznych związanych z profilaktyką
problemoó w alkoholowych.
2.9. Zwiększenie dostępnosó ci pomocy dla osoó b dotkniętych problemem uzalezż nienia i przemocy w
rodzinie - dorosłych i dzieci.
 wspieranie i finansowanie istniejących placoó wek pierwszego kontaktu, gwarantujących
dostęp do informacji oraz podstawowej pomocy psychologicznej i prawnej,
 wspieranie só rodowisk abstynenckich,
 wspieranie działalnosó ci grup samopomocowych (w tym grup wsparcia) dla osoó b
doznających przemocy w rodzinie,
 zapewnienie dostępnosó ci specjalistoó w przygotowanych do pracy z członkami rodzin z
problemem uzalezż nienia i przemocy-dorosłych i dzieci,
 wdrazż anie i finansowanie metod pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie,
mających na celu zwiększenie umiejętnosó ci i mozż liwosó ci radzenia sobie z przemocą
(programy, warsztaty itp.),
 opracowywanie i upowszechnianie materiałoó w informacyjno-edukacyjnych dotyczących
problemoó w uzalezż nienia i przemocy w rodzinie oraz mozż liwosó ci uzyskania pomocy w tym
obowiązujących procedur interwencyjno-pomocowych (ulotki, informatory, broszury itp.
adresowane do ofiar przemocy).
2.10. Podniesienie jakosó ci pomocy dla członkoó w rodzin z problemem uzalezż nienia i przemocy:
 kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętnosó ci rozpoznawania wzoroó w picia
i podejmowanie interwencji wobec pacjentoó w pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie,
 rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialnosó ci
zawodowej, specjalistoó w psychoterapii uzalezż nienó i instruktoroó w terapii uzalezż nienó ,
 organizowanie dla przedstawicieli słuzż b i instytucji działających na rzecz
przeciwdziałania uzalezż nieniom i ochrony rodzin przed przemocą, szkolenó obejmujących
zagadnienia dotyczące specyfiki zjawiska uzalezż nienó i przemocy,
 organizowanie specjalistycznych, interdyscyplinarnych szkolenó , dotyczących kompetencji
słuzż b, obowiązujących procedur, podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia
przemocy w rodzinie (w tym posługiwanie się procedurą „Niebieskie Karty”) oraz
wspoó łpracy słuzż b i instytucji,
 szkolenie profesjonalistoó w na temat FASD,
 organizowanie spotkanó , narad roboczych i konferencji sprzyjających wymianie
dosó wiadczenó w zakresie interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin zjawiskiem
uzalezż nienó i przemocy.
2.11. Usprawnienie działanó adresowanych do osoó b stosujących przemoc w rodzinie oraz zwiększenie
dostępnosó ci programoó w oddziaływanó edukacyjno-korekcyjnych:
 organizowanie szkolenó dla osoó b mających kontakt z osobami stosującymi przemocy w
rodzinie na temat mozż liwosó ci oddziaływanó wobec sprawcoó w przemocy, podejmowania
interwencji z wykorzystaniem procedury "Niebieskie karty" oraz uruchamiania procedur
prawno-karnych,

 organizowanie szkolenó i konferencji słuzż ących podniesieniu kompetencji w zakresie
nawiązywania kontaktu oraz motywowania do zmiany zachowania, w tym do
uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych,
 wdrazż anie i finansowanie programoó w oddziaływanó korekcyjno-edukacyjnych,
 nawiązanie wspoó łpracy między przedstawicielami roó zż nych słuzż b, w tym
przedstawicielami wymiaru sprawiedliwosó ci (prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy) w celu
kierowania osoó b stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych,
 upowszechnianie informacji o prowadzonych na terenie gminy lub powiatu
oddziaływaniach adresowanych do osoó b krzywdzących swoich bliskich,
 przygotowanie materiałoó w informacyjnych dla osoó b stosujących przemoc w rodzinie, w
ktoó rych będą zawarte informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie i konsekwencji
jakie pociąga za sobą jej stosowanie.
2.12. Zwiększenie wiedzy i só wiadomosó ci społecznej na temat zjawisk uzalezż nienia i przemocy w
rodzinie, sposoboó w reagowania na przemoc i mozż liwosó ciach uzyskania pomocy:
 prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych nt. zjawiska
przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci,
 włączenie się w ogoó lnopolskie akcje promujące zż ycie rodzinne bez przemocy,
 przygotowanie i upowszechnianie informacji na temat lokalnej oferty pomocy dla
członkoó w rodzin z problemem przemocy, w szczegoó lnosó ci z problemem alkoholowym,
 prowadzenie i finansowanie programoó w profilaktyki przemocy (np. warsztaty umiejętnosó ci
rodzicielskich, programy dla rodzicoó w nt. radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
wychowawczymi, rozwiązywania konfliktoó w, itp.),
 nawiązanie stałej wspoó łpracy z lokalnymi mediami : prasą, radiem, telewizją.
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 sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
3.1. Działania profilaktyczne w zakresie problematyki alkoholowej:
 prowadzenie na terenie szkoó ł i innych placoó wek osó wiatowych opiekunó czo-wychowawczych
programoó w profilaktycznych dla dzieci i młodziezż y,
 realizacja programoó w profilaktycznych dla rodzicoó w i aktywna wspoó łpraca z nimi w tym
obszarze,
 wdrazż anie programoó w profilaktyczno-interwencyjnych do młodziezż y upijającej się,
 prowadzenie badanó związanych zwłaszcza z diagnozą zachowanó problemowych /uzż ywaniem
substancji psychoaktywnych podejmowanych przez młodziezż oraz ewaluacją programoó w
profilaktycznych,
 realizacja programoó w profilaktycznych w zakresie uzalezż nienó z elementami pozalekcyjnych
zajęcó sportowych,
 wdrazż anie procedury wczesnego rozpoznawania i kroó tkiej interwencji wobec ucznioó w
spozż ywających alkohol (Szkolne Punkty Wczesnej Interwencji).
 Zadania realizowane przez placoó wki osó wiatowe z terenu Gminy Piecki w ramach programoó w
wychowawczo profilaktycznych w/w placoó wek.
3.2. Edukacja zdrowotna:
 Prowadzenie działanó informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących
ryzyka szkoó d wynikających ze spozż ywania alkoholu dla konsumentoó w i ich otoczenia.
 Prowadzenie działanó edukacyjnych dla dorosłych, w zakresie szkoó d wynikających z picia
alkoholu przez dzieci i młodziezż .
 Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i mozż liwosó ci
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczegoó lnosó ci z problemem alkoholowym.
 Upowszechnianie wiedzy na temat szkoó d wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciązż y.
3.3. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej:

 podejmowanie działanó edukacyjnych skierowanych do sprzedawcoó w napojoó w alkoholowych
oraz działanó kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępnosó ci
napojoó w alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazż y alkoholu osobom ponizż ej 18 roku
zż ycia,
 prowadzenie działanó edukacyjnych z wykorzystaniem materiałoó w edukacyjnych (broszury,
plakaty, ulotki z profilaktycznymi tresó ciami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki
alkoholowej) dla okresó lonych grup adresatoó w – młodziezż y, sprzedawcoó w, pracownikoó w
słuzż by zdrowia, pracownikoó w pomocy społecznej, nauczycieli, rodzicoó w, policjantoó w,
samorządowcoó w i innych,
 pozyskiwanie dla podejmowanych działanó partneroó w instytucji, organizacji i firm cieszących
się uznaniem oraz partneroó w medialnych lokalnych i regionalnych medioó w,
 realizacja programoó w profilaktycznych dla rodzicoó w i aktywna wspoó łpraca z nimi w tym
obszarze,
 organizowanie szkolenó i kursoó w specjalistycznych w zakresie pracy z dziecó mi, młodziezż y
oraz rozwijanie umiejętnosó ci prowadzenia zajęcó profilaktycznych organizowanych dla
nauczycieli, pedagogoó w, psychologoó w, animatoroó w zajęcó ,
 edukacja lokalnych decydentoó w i radnych w zakresie wagi i skali problematyki alkoholowej
przez zaproszenia ich do lokalnych debat, kampanii edukacyjnych, udziału w imprezach
profilaktycznych,
 budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemoó w
alkoholowych,
 wspieranie edukacji osoó b pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemoó w
alkoholowych poprzez prenumeratę lub zakup specjalistycznych opracowanó , czasopism,
publikacji, materiałoó w multimedialnych,
 promowanie działanó gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym przez
udział w konferencjach, seminariach
i innych spotkaniach organizowanych przez
wojewoó dztwa, instytucje centralne czy tezż międzynarodowe,
 organizowanie szkolenó członkoó w Komisji i osoó b aspirujących do pracy w tych strukturach
(obowiązek ustawowy).
3.4.
Budowanie lokalnej koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemoó w
alkoholowych,takzż e w ramach porozumienó z innymi samorządami lokalnymi czy wspoó łpracy z
samorządem wojewoó dztwa i nagłasó nianie tych poczynanó przy okazji roó zż nych wydarzenó w gminie.
3.5.
Aktywna wspoó łpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami, monitorowanie zawartosó ci
pojawiających się tam artykułoó w pod kątem problematyki alkoholowej, inicjowanie
artykułoó w na ten temat, w razie potrzeby przygotowywanie sprostowanó , prezentowanie w
lokalnych i regionalnych mediach gminnych działanó profilaktycznych i ich efektoó w.
3.6.
Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzezó wosó ci na drogach:
 reedukacja osoó b, ktoó re prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu
 prowadzenie lokalnych i ogoó lnopolskich kampanii społecznych związanych z profilaktyką
problemoó w alkoholowych (m.in. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”) organizowanie
festynoó w, obchodoó w lokalnych dni - trzezó wosó ci, só wiatowego dnia FAS, debat w lokalnych
mediach,
 wspoó łpraca na rzecz zwiększenia bezpieczenó stwa ruchu drogowego, nawiązanie stałej
wspoó łpracy z instytucjami, ktoó re w zakresie swoich działanó w roó zż nym stopniu są powiązane z
ruchem drogowym.
3.7.
Przeciwdziałanie nietrzezó wosó ci w miejscach publicznych:
 podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli słuzż b kontaktujących się z osobami
nietrzezó wymi (policji, strazż y miejskiej, pogotowia ratunkowego, pracownikoó w socjalnych) zwiększenie umiejętnosó ci nawiązania kontaktu z osobą nietrzezó wą.
3.8
Działania na rzecz przeciwdziałania spozż ywania alkoholu przez kobiety w ciązż y:
 Upowszechnianie wiedzy na temat szkoó d wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciązż y
 Opracowanie, wdrozż enie i upowszechnianie standardoó w i procedur diagnozy FASD zgodnie z
aktualnym stanem wiedzy naukowej
 Zwiększanie dostępnosó ci pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunoó w

4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
 wspoó łpraca z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi,
kulturalno-osó wiatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęcó z zakresu profilaktyki
uniwersalnej i selektywnej,
 podejmowanie wspoó lnych inicjatyw na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemoó w
alkoholowych w szczegoó lnosó ci na rzecz promocji i realizacji działanó w tym zakresie czy
organizowaniu konferencji, szkolenó i narad.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy (zakaz reklamy i sprzedaży alkoholu nieletnim) oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.
 działania kontrolne mające na celu ograniczenie sprzedazż y alkoholu osobom nieletnim,
 podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisoó w cytowanej
ustawy, dotyczących zakazu sprzedazż y i podawania napojoó w alkoholowych, okresó lonym w
ustawie osobom i w okresó lonych sytuacjach.
 Zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie dystrybucji, reklamy, promocji oraz
spozż ywania napojoó w alkoholowych,
 Ograniczenie skali przemytu i liczby nielegalnych miejsc odkazż ania alkoholu
 Podjęcie działanó legislacyjnych mających na celu ograniczenie reklamy napojoó w alkoholowych,
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów
Integracji Społecznej/ Klubu Integracji Społecznej.
1. Wspieranie przedsięwzięcó mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osoó b
uzalezż nionych od alkoholu.
2. Zwiększanie oferty działanó zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osoó b
uzalezż nionych od alkoholu lub zwiększenie dostępnosó ci do istniejących form wsparcia.
7. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego (opinie biegłych sądowych).
Do zadanó własnych gminy, na mocy art. 4 1 ust. 3 oraz art. 25 i 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w
trzezó wosó ci, nalezż y powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemoó w alkoholowych, na ktoó rej
spoczywa obowiązek podejmowania czynnosó ci zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzalezż nionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji
rozwiązywania problemoó w alkoholowych lub prokuratora, a do wniosku dołącza się zebraną
dokumentację wraz z opinią biegłego w przedmiocie uzalezż nienia od alkoholu.
8. Zapewnienie warunków działania/pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemoó w Alkoholowych korzysta z pomieszczenó w
Gminnym Osó rodku Pomocy Społecznej w Pieckach, ktoó ry zapewnia obsługę administracyjną i
księgowo-finansową.
Kompetencje członkoó w Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemoó w
Alkoholowych powinny bycó só cisó le powiązane z zadaniami, jakie realizuje Komisja, ktoó re dotyczą
zagadnienó :
 uzalezż nienia od alkoholu, leczenia osoó b uzalezż nionych, picia ryzykownego i szkodliwego oraz
strategii pomocy, w tym programoó w redukcji szkoó d oraz programoó w ograniczenia picia,
 rodziny z problemem alkoholowym, w tym wspoó łuzalezż nienia,
 sytuacji dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz strategii
pomocy organizowanej w só rodowisku lokalnym z uwzględnieniem pracy socjoterapeutycznej,
 zjawiska przemocy w rodzinie - aspekty prawne i psychologiczne, praca w zespołach
interdyscyplinarnych i grupach roboczych, procedura "Niebieskiej karty" z uwzględnieniem roli
gminnej komisji rozwiązywania problemoó w alkoholowych,

 skutecznej strategii profilaktycznej, wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących,
profilaktyka szkolna, só rodowiskowa i rodzinna, standardy programoó w profilaktycznych oraz
ich ewaluacja,
 diagnozy problemoó w alkoholowych w só rodowisku lokalnym, systemu rozwiązywania
problemoó w alkoholowych w Polsce oraz budowania gminnych programoó w profilaktyki i
rozwiązywania problemoó w alkoholowych i ich ewaluacja,
 zasad wydawania i cofania zezwolenó oraz prowadzenia kontroli punktoó w sprzedazż y napojoó w
alkoholowych,
 lokalnej strategii ograniczenia dostępnosó ci alkoholu, w tym zawartosó có merytoryczna uchwał
podejmowanych przez rady gmin na podstawie ustawy o wychowaniu w trzezó wosó ci i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 kontaktu z klientem gminnej komisji - osobą uzalezż nioną, wspoó łuzalezż nioną, osobą
dosó wiadczającą przemocy i stosującą przemoc (dotyczy to przede wszystkim tych członkoó w
komisji, ktoó rzy takie rozmowy prowadzą),
 kontrola i monitorowanie prawidłowosó ci wydatkowania só rodkoó w finansowych na realizację
zadanó okresó lonych w ustawie z dnia 26 pazó dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezó wosó ci i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
IV. Współpraca z instytucjami w zakresie współrealizacji zadań wynikających z gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- Urząd Marszałkowski Wojewoó dztwa Warminó sko-Mazurskiego w Olsztynie,
- Komisariat Policji w Pieckach, Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie,
- Sąd Rejonowy w Mrągowie,
- Gminny Osó rodek Pomocy Społecznej w Pieckach,
- Poradnia Leczenia Uzalezż nienó w Mrągowie,
- Zespoó ł Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pieckach,
- Szkoły i inne placoó wki osó wiatowe w Gminie Piecki,
- Kosó cioó ł katolicki i inne związki wyznaniowe,
- Media lokalne (prasa, radio, TV),
- Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komenó skiego w Warszawie (porozumienie),
- Związek Harcerstwa Polskiego,
- inne organizacje pozarządowe.
V. Monitorowanie stanu problemów alkoholowych w rodzinie:
 zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemoó w alkoholowych, w
tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (od Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego, Policji),
 dokonanie diagnozy opartej na cyklicznych, rzetelnych badaniach problemoó w i zjawisk
związanych z naduzż ywaniem alkoholu przez dzieci, młodziezż w szkołach podstawowych i
gimnazjach w ramach szkolnego programu profilaktyki,
 gromadzenie bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osoó b z problemem alkoholowym
korzystających z porad w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym,
 pozyskiwanie danych nt. liczby interwencji domowych, liczby przestępstw, liczby zatrzymanó
związanych z problemem alkoholowym i przemocą - PP w Pieckach,
 pozyskiwanie danych dotyczących przestępczosó ci nieletnich oraz ofiar i liczby wypadkoó w
drogowych spowodowanych przez nietrzezó wych kierowcoó w za posó rednictwem Posterunku
Policji w Pieckach,
 wspoó łpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemoó w
alkoholowych w celu pozyskiwania przydatnych danych do diagnozy problemoó w alkoholowych
w gminie Piecki.
 Analiza aktywnosó ci JST w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemoó w alkoholowych.
VI. Sposoby realizacji zadań

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemoó w Alkoholowych odbywa
się przy wspoó łpracy instytucji placoó wek i innych podmiotoó w działających na terenie gminy Piecki
oraz organizacji pozarządowych działających ponad lokalnie.
2. Obsługę administracyjną i księgowo-finansową pełni Gminny Osó rodek Pomocy Społecznej w
Pieckach.
VII. Finansowanie Programu.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemoó w Alkoholowych realizowany będzie
przez cały rok kalendarzowy w ramach só rodkoó w finansowych planowanych w budzż ecie Gminy,
pozyskiwanych zgodnie z art. 9 ustawy o wychowaniu w trzezó wosó ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z tytułu wydawania zezwolenó na sprzedazż napojoó w alkoholowych. Okresó la je preliminarz wydatkoó w
opracowany na dany rok, zgodny z projektem budzż etu Gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia, w
rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Niewykorzystane só rodki przeznaczone na realizację Programu przesuwa się jako só rodki nie wygasające
na realizację zadanó wymagających kontynuacji w roku następnym do momentu uprawomocnienia się
nowego Gminnego Programu.
Zasady wynagradzania członków komisji:
1. Za posiedzenie GKPiRPA członek komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokosó ci 85 zł brutto.
2. Za posiedzenie GKPiRPA przewodniczący lub zastępca komisji otrzymuje wynagrodzenie w
wysokosó ci 110 zł brutto.
3. Za posiedzenie GKPiRPA sekretarz komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokosó ci 95 zł brutto.
4. Za kazż de posiedzenie Zespołu motywującego do podjęcia leczenia odwykowego jego członek
otrzymuje 85 zł brutto.
5. Za kazż dorazowe reprezentowanie komisji w sądzie w sprawach inicjowanych przez Komisję jej
członek otrzymuje 85 zł brutto.
6. Członkowie GKRPA nie będący pracownikami Urzędu otrzymują zwrot kosztoó w podroó zż y na
zasadach obowiązujących w GOPS w Pieckach.
VIII. Sposób sprawozdawczości.
1. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu będzie przekładane corocznie
Radzie Gminy Piecki do konó ca pierwszego kwartału następnego roku.
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ZADANIA DO REALIZACJI I SFINANSOWANIA
Diagnoza sytuacji lokalnej w zakresie problemów uzależnień.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu w tym:
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osoó b uzalezż nionych,
wspoó łuzalezż nionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie: zatrudnienie (umowy
zlecenia) terapeuty uzalezż nienó , pedagoga/mediatora (praca z rodziną) psychologa,
pielęgniarki (praca z dziecó mi z FASD i ich opiekunami), radcy prawnego.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie
Finansowanie zadanó dotyczących profilaktyki uniwersalnej realizowanych przez
Placoó wkę Wsparcia Dziennego w Nawiadach w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemoó w
Alkoholowych.
(zatrudnienie
wychowawcoó w, w tym do zajęcó profilaktycznych, zakup materiałoó w do prowadzenia
zajęcó , dozż ywanie dzieci uczestniczących w zajęciach, itp.).
Finansowanie realizacji zajęcó opiekunó czo-wychowawczych dotyczących profilaktyki
uniwersalnej w Placoó wkach na bazie só wietlic wiejskich (Lipowie, Brejdynach, Goleni,
Pieckach, Macharach i innych).
Dofinansowanie rodzinnych wyjazdoó w profilaktyczno-terapeutycznych w ramach
profilaktyki uniwersalnej.
Organizowanie i dofinansowanie miejsc i programoó w wsparcia rodzin (szczegoó lnie z
małymi dziecó mi) ktoó rych efektem będzie m. in. zwiększenie kompetencji
wychowawczych rodzicoó w (np. Centrum dla Rodzin, Grupy Zabawowe, praca metodą
Konferencji Grup Rodzinnych, Szkoła dla Rodzicoó w, itp.).
Organizowanie Szkolenó dot. uzalezż nienia od alkoholu, motywowania do leczenia oraz
dla wybranych grup zawodowych, członkoó w zespołu interdyscyplinarnego i członkoó w
Komisji ds. RPA
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 sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych w ramach profilaktyki uniwersalnej.
Dofinansowanie na terenie szkoó ł, innych placoó wek osó wiatowych i opiekunó czowychowawczych programoó w profilaktycznych dla dzieci i młodziezż y przy wspoó łpracy
NGO (tworzenie sieci punktoó w informacyjnych) w ramach profilaktyki uniwersalnej.
Wspieranie pro-społecznych działanó młodziezż y, programoó w liderskich i działanó
roó wiesó niczych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia przy wspoó łpracy z
organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.
Prowadzenie działanó edukacyjnych z wykorzystaniem materiałoó w edukacyjnych
(wydawanie artykułoó w w prasie lokalnej, mediach, zakup materiałoó w m.in. broszury,
plakaty, ulotki z profilaktycznymi tresó ciami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki
alkoholowej) dla okresó lonych grup adresatoó w – młodziezż y, sprzedawcoó w,
pracownikoó w słuzż by zdrowia, pracownikoó w pomocy społecznej, nauczycieli,
rodzicoó w, policjantoó w, samorządowcoó w i innych.
Dofinansowanie programoó w wychowawczych, profilaktycznych
dla dzieci i
młodziezż y w ramach form wypoczynku zimowego i letniego w ramach profilaktyki
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uniwersalnej.
Zadania realizowane przez placoó wki osó wiatowe z terenu Gminy Piecki w ramach
programoó w wychowawczo - profilaktycznych w/w placoó wek.
Prowadzenie lokalnych i ogoó lnopolskich kampanii społecznych związanych z
profilaktyką problemoó w alkoholowych (m.in. Kampanie rekomendowane przez
PARPĘ, Rzecznika Praw Dziecka i innych) organizowanie festynoó w, obchodoó w
lokalnych dni - trzezó wosó ci, só wiatowego dnia FAS, debat w lokalnych mediach.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Wspoó lne inicjatywy na rzecz zapobiegania problemoó w alkoholowych na rzecz
promocji i realizacji działanó w tym zakresie m. in. organizowanie konferencji,
szkolenó , narad.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131 i 15 ustawy (zakaz reklamy i sprzedaży alkoholu nieletnim) oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
Centrów Integracji Społecznej/ Klubu Integracji Społecznej. Wspieranie
przedsięwzięcó mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osoó b
uzalezż nionych od alkoholu.
Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego (opinie biegłych sądowych w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu w procedurze sądowego przymusu
leczenia odwykowego).
Koszty związane z pracą Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (diety, materiały papiernicze, delegacje, artykuły
spozż ywcze).
Obsługa merytoryczna i funkcjonowanie Programu
Zakup materiałoó w biurowych i eksploatacyjnych, telefonia stacjonarna, usługi
pocztowe itp.
Zakup niezbędnych materiałoó w, sprzętu itp. do realizacji Programu w siedzibie GOPS i
na terenie Gminy.
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