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Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Pacanów
na 2003 roku 

Dział I.                                                         Założenia i cele

	Mając na względzie zdrowie mieszkańców, porządek publiczny i wykonując ustawowy obowiązek spoczywający na radzie gminy uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakładający do realizacji następujące cele:
1.prowadzenie działań w zakresie udostępniania odpowiedniej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom i rodzinom z problemami wynikającymi z używania alkoholu,
2.wspieranie psychospołeczne i prawne rodzin w których występuje nadużywanie alkoholu i przemoc,
3.prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej w zakresie uzależnień wśród mieszkańców gminy w szczególności młodzieży i dzieci,
4. wspieranie działalności organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, które w swoim działaniu, statucie, pracy ukierunkowane są, na profilaktykę lub rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Realizacja celu pierwszego 
będzie prowadzona poprzez:

1.prowadzenie punktu konsultacyjnego,
2.zorganizowanie punktu psychologicznego d/s uzależnień z telefonem zaufania,
3.współpracę z Poradnią Przeciwalkoholową, Sądem Rodzinnym, szpitalami prowadzącymi terapię   uzależnień,
4.organizowanie grup wsparcia i anonimowych alkoholików.

Realizacja cel drugi 
realizowany będzie poprzez:

1.prowadzenie Świetlicy Integracyjne - Środowiskowej dla dzieci i młodzieży z możliwością udzielenia pomocy terapeutycznej (psychologicznej,  logopedycznej, informacji w zakresie uzależnień lub zorganizowanie innej zależnie od zaistniałych potrzeb),
2.organizację koloni i obozów profilaktycznych,
3.dofinansowanie szkoleń osób uczestniczących w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4.w przypadkach szczególnych przy wystąpieniu przemocy dofinansowanie pobytu poszkodowanych w schronisku lub innym ośrodku wsparcia i udzielenie wsparcia materialnego poszkodowanej rodzinie,
5.organizowanie przedstawień profilaktycznych, występów teatrów profilaktycznych i imprez o tematyce profilaktycznej.

Cel trzeci
realizowany będzie poprzez:

1.wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych zalecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub inną instytucję dającą rękojmię zgodności z wiedzą naukową,
2.organizowanie przedstawień, zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych,
3.prowadzenie stałego systemu informacji dla mieszkańców gminy (współpraca z gazetą lokalną, zakup broszur, ulotek, książek i tym podobnych publikacji o tematyce antyalkoholowej do bibliotek i szkół,
4.wprowadzenie stałej informacji za pośrednictwem służby zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, kościoła i organizacji pozarządowych.

Cel czwarty
realizowany będzie poprzez:

1.Nawiązywanie przez Wójta, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracy z podmiotami
2.wyszczególnionymi w punkcie czwartym celów, dla realizacji założeń Programu i rozwiązywania powstających trudności w funkcjonowaniu rodzin wynikających z nadużywania alkoholu lub społeczności lokalnej,
3.wspieranie działań społecznych organizacyjnie l materialnie które w swoim działaniu realizują cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego Programu.



Dział II.	Podmioty uczestniczące

Podmioty
Realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Wójt Gminy
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. Policja,
6. Parafie,
7. Inne instytucje, stowarzyszenia, organizacje chcące uczestniczyć w realizacji programu.

Wójt Gminy
1.Zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2.Inicjuje propozycji uchwał Rady Gminy mających na celu przeciwdziałanie ujemnym skutkom używania alkoholu,
3.Nawiązuje współpracę z innymi gminami w przypadkach problemów o zasięgu ponad gminnym,
4.Powołuje Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień,
2.Działanie na rzecz zwiększania dostępności pomocy leczniczej i rehabilitacyjnej uzależnień.
3.Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie,
4.Kierowanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie alkoholowe do sądu rodzinnego,
5.Organizowanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, policją. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, osobami fizycznymi biorącymi udział w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
6.Sygnalizowanie pojawiających się problemów w zakresie uzależnień i dążenie do ich rozwiązywania
7.Opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szkoły

zakres działania

1.Wdrażanie programów profilaktycznych wśród uczniów.
2.Prowadzenie informacji i edukacji w zakresie uzależnień
3.Organizowanie imprez i zajęć które swoją treścią i programem mają oddziaływanie profilaktyczne.
4.Monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
5.Przeprowadzanie szkoleń kadry dydaktycznej w zakresie uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Sołecznej

Zakres działania

1.Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród podopiecznych
2.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i materialnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3.Prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4.Monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień.
5.Wprowadzenie do pracy procedur ułatwiających lepsze oddziaływanie w środowiskach w których występują uzależnienia, przemoc i inne dysfunkcje utrudniające funkcjonowanie rodziny.
6.Prowadzenie Świetlicy Integracyjno - Środowiskowej.


Policja

zakres działania

1.Działania kontrolne, monitoring i wczesne diagnozowanie środowisk w których występuje przemoc.
2.Współdziałanie w zakresie z umniejszania negatywnych skutków wynikających z nadużywania alkoholu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, Ośrodkami Zdrowia i innymi placówkami mającymi pozytywny wpływ w zakresie uzależnień.
3.Włączanie się w kampanie antyalkoholowe.
4.Promowanie zachowań prohibicyjnych w szczególności wśród dzieci i młodzieży.


Parafie

zakres działania
1.Wspieranie działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień.
2.Włączanie się w system informacyjny i edukacyjny dotyczący uzależnień.


Instytucje i stowarzyszenia

Zakres działania

1. Zgodnie z zawartą umową z Wójtem Gminy.

Wynagradzanie członków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach GKRPA lub czynnościach sprawdzających dokonywanych na podstawie przepisów z zakresu uzależnień,
2.Wysokość wynagrodzenia ustala się jako 12% najniższego wynagrodzenia z którego będą potrącane należności zgodnie z przepisami.






