UCHWAŁA NR XXIII/156/16
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Jemielnica na 2017 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2017 r.
Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 oraz z 2015 r. poz. 1893) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2016 r. poz. 224 – z późn. zm.1) w związku z art.
17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016, poz. 930 – późn. zm.2) uchw
ala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na
2017 r. stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, będący częścią Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Jemielnica.
§ 2. Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2017 r. stanowiący załącznik
Nr 2 do uchwały, będący częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jemielnica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczacy Rady Gminy
Antoni Drzyzga

1) Zmiana

tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 437
tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w (Dz.U. z 2015 r., poz. 1310, poz. 1359 oraz z 2016 r., poz. 753 i
poz. 1583
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/156/16
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 12 grudnia 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017
Ustawa

o

wychowaniu w

trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

z

dnia

26 października 1982 roku w art.4¹ pkt 1 stanowi że: „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
należy do zadań własnych gmin”. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Zadaniem Programu jest zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie
rozmiarów tych które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do pokonywania już
istniejących problemów. Alkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi i jak każde inne choroby
wymagają leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od
osób uzależnionych, ale także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania
w tym zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej osób zostanie dotkniętych tą
chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych spowodowanych w stanie nietrzeźwym, tym mniej
przemocy w rodzinie.
Uznając

życie

obywateli

w

trzeźwości

za

niezbędny

warunek

moralnego

i materialnego dobra społeczności gminnej, organy gminy zobowiązane są do podejmowania działań
zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia,
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu
spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania
powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 stanowią lokalną strategię w zakresie profilaktyki
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu
i narkotyków. Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa źródła
finansowania tych zadań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie
z treścią tej ustawy zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
wykonuje się w szczególności przez: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których
zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą
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i informacyjną; ograniczanie dostępności alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób
uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich
usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na zadaniach tych należy skupić szczególną
uwagę, dlatego że problemy związane z alkoholem należą do tej grupy problemów społecznych, które
przybierają bardzo duże rozmiary i powodują szkody zarówno ekonomiczne, jak i społeczne.
W związku z powyższym, celem działań podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie
różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie
podwyższonego ryzyka, ponieważ na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy mieszkaniec
gminy, niezależnie od tego czy pije alkohol, czy nie. Gminny Program zawiera równocześnie zadania
własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkomania to drugi problem, na którym należy skupić szczególną
uwagę, ponieważ powszechność narkotyków wcześniej była problemem głównie dużych miast, dzisiaj
są one obecne w miasteczkach, a nawet na wsiach.
W działaniach podejmowanych na rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi, organy gminy współdziałają z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, których
celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi powinny być realizowane poprzez
kształtowanie polityki społecznej w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, a 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;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Waga problemów wynikających z nadmiernego i nieprawidłowego spożywania alkoholu w
naszym kraju jest znacząca zarówno w kontekście skutków zdrowotnych jak i społecznych. Jednostki
samorządu terytorialnego mają znaczącą rolę zarówno w likwidowaniu szkód, a przede wszystkim w
zapobieganiu tych skutkom.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu przedstawienie
informacji na temat realizowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych, które mogą mieć wpływ
na zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy wśród mieszkańców Gminy Jemielnica.
Efektem realizacji programu powinno być zmniejszenie problemu uzależnień, a także zwiększenie
świadomości problematyki związanej z nadużywaniem spożywania alkoholu.

I.

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminę Jemielnica zamieszkuje na pobyt stały 7241 mieszkańców w tym: 3662 kobiety i 3579
mężczyzn ( wg . stanu na dzień 30 listopada 2016 r. )
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Razem
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danych

31 października

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w

Strzelcach

Opolskich

2016 r. na terenie Gminy zarejestrowanych było 144

z

dnia

bezrobotnych,

w tym: 83 kobiety. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 17 bezrobotnych, w tym: 12 kobiet.
Liczba bezrobotnych w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się. Według danych z Komisariatu
Policji w Zawadzkiem za IV kwartał 2015 r. i trzy kwartały 2016 r. ilość interwencji i zdarzeń
drogowych na terenie Gminy Jemielnica przedstawia się następująco:
Interwencje
Działania Funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zawadzkiem oraz Dzielnicowych w Jemielnicy,
w okresie od IV kwartału 2015 r. do końca III kwartału 2016 r.:
Ogółem wszystkie wykroczenia: 89
w tym:
1) interwencje domowe po spożyciu alkoholu – 21;
2) interwencje w miejscach publicznych po spożyciu alkoholu – 168;
3) zdarzenia drogowe po spożyciu alkoholu – wypadki – 0;
4) zdarzenia drogowe po spożyciu alkoholu – wypadki śmiertelne – 0;
5) zdarzenia drogowe po spożyciu alkoholu – kolizje – 2;
6) przemoc domowa po spożyciu alkoholu – 13;
7) przemoc seksualna – 0;
8) ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia – 6;
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9) kierowanie rowerem po spożyciu alkoholu - 28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy do 31 października 2016
r. skorzystało 35 rodzin (56 osób) z problemem alkoholowym, które opiekują się 12 dzieci.
Zarejestrowano także zdarzenia związane z przemocą w rodzinie. Aktualnie prowadzonych jest
10 Niebieskich Kart, które dotyczą 33 osób, w tym 12dzieci. Spośród prowadzonych Niebieskich Kart
8 dotyczy rodzin z problemem alkoholowym. W 2016 r. nie zarejestrowano spraw związanych
z molestowaniem seksualnym. Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, dla terenu całej gminy liczbę
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI /78/96
z dnia 9 września 1996 r. ustalono dla Gminy 23 punkty sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W poszczególnych latach funkcjonowały następujące ilości punktów.
Miejscowość

2013

2014

2014

2016

Barut

1

1

1

1

Centawa

1

0

0

0

Gąsiorowice

2

2

2

2

Jemielnica

9

8

6

6

Łaziska

1

1

1

1

Piotrówka

3

3

3

3

Wierchlesie

0

0

0

0

Razem:

17

15

13

13

Łącznie na terenie gminy jest 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży. Uchwałą Rady Gminy Jemielnica Nr XXVII/173/01 z dnia
10.09.2001r ustalono dla Gminy Jemielnica 20 punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% / za
wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W poszczególnych latach
funkcjonowały następujące ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej
4,5% ( z wyjątkiem piwa).
Miejscowość

2013

2014

2015

2016

Barut

1

1

1

1

Centawa

0

0

0

0

Gąsiorowice

2

2

2

2
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Jemielnica

6

7

7

7

Łaziska

1

1

1

1

Piotrówka

1

1

1

1

Wierchlesie

0

0

0

0

Razem:

11

12

12

12

Łącznie na terenie gminy jest 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży. W roku 2016 nie wydano żadnego nowego zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych (stan na 30.11.2016 r.) z tego względu, że od 2012r. zezwolenia wydawane są
na dziesięć lat, a nie jak to miało miejsce wcześniej na dwa i cztery lata. Wydano natomiast 6 zezwoleń
jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016 poz. 487) ustanawia w
art. 21 ust. 2 zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Wyjątki od
tej zasady określa ustawa. Jednym z wyjątków od zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania
do leczenia odwykowego uregulowana w art. 24-35 w/wym. ustawy i wbrew przekonaniu nie jest tym
samym co leczenie przymusowe, które funkcjonowało w Polsce do roku 1982. . Procedurę zobowiązania
do leczenia odwykowego rozpoczyna Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jest to organ podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Aby Gminna Komisja mogła
wszcząć postępowanie w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego musi wpłynąć
zawiadomienie zgłoszone przez instytucje np. policję, prokuraturę, kuratora, opiekę społeczną lub
członka rodziny. Prowadząc postępowanie w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego,
Gminna Komisja, powinna dążyć do ustalenia czy dana osoba nadużywa alkoholu w sposób, który
powoduje jedną ze szkód wymienionych w art. 24 ustawy, a więc: rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku
publicznego. W przypadku stwierdzenia występowania choć jednej

z przesłanek lub nie wyrażenia

zgody przez osobę będącą przedmiotem postępowania woli dobrowolnego poddania się leczeniu
odwykowemu, Gminna Komisja kieruje osobę na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych,
aby wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu lub wniosek do Sądu Rodzinnego w
Strzelcach Opolskich o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Na tej podstawie właściwy sąd
wydaje stosowne postanowienie, wskazując rodzaj zakładu leczniczego, w którym dana osoba ma
podjąć leczenie odwykowe.
W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (stan na 30 listopada 2016 r.)
wezwała na posiedzenie 11 osób, wobec których otrzymała informacje o nadmiernym spożywaniu
alkoholu. Niektóre z osób wzywane były kilkakrotnie. Spośród osób wezwanych stawiło się 6 z którymi
zostały przeprowadzone rozmowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, oraz 1 członek rodziny,
w której występuje problem nadużywania alkoholu. 2 osoby zostały skierowane na badanie w celu
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wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu. Sprawy wszczęto na skutek informacji
z Komisariatu Policji w Zawadzkiem lub na wniosek członków rodziny. Wnioski do Sądu Rodzinnego
w Strzelcach Opolskich o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu skierowano
wobec 6 osób.
Z powyższego wynika, że ilość rozpatrzonych przez komisję alkoholową spraw w 2016 r. pozostaje
mniej więcej na tym samym poziomie co w latach poprzednich.
Z obserwacji wynika, że efektów leczenia osób nadużywających alkoholu praktycznie, nie ma..
Osoby te nie stawiają się na wezwanie komisji, do Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu. Nie
wyrażają zgody na leczenie ambulatoryjne czy stacjonarne. W roku 2015 zgłosiła się osoba, która
wyszła z nałogu spożywania alkoholu i obecnie od 18 miesięcy jest trzeźwa, dodatkowo sama udziela
wsparcia w placówce w Strzelcach Opolskich prowadząc zajęcia dla osób uzależnionych. W celu
udzielenia rodzinom, zwłaszcza dzieciom, w których występują problemy alkoholowe, czy przemoc
w rodzinie, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzone są na terenie Gminy Jemielnica:
1) zajęcia rekreacyjne;
2) zajęcia sportowe propagujące aktywny i zdrowy styl życia;
3) na terenie szkół realizuje się programy profilaktyczne;
4) organizuje się imprezy gminne propagujące zdrowy i trzeźwy model życia,
pozytywne wzorce zachowań;
5) w czasie wakacji organizuje się dla dzieci zajęcia sportowe i kulturalne;
6) raz w miesiącu rodziny w których występują problemy z przemocą w rodzinie mogą korzystać z
bezpłatnej pomocy psychologa oraz radcy prawnego.
Na terenie naszej gminy zajęcia rekreacyjne prowadzone są w Łaziskach, Barucie, Centawie,
Gąsiorowicach i Wierchlesiu. Zajęcia prowadzone są przez 11 miesięcy w roku. Zadaniem osób
prowadzących jest m.in. organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, pomoc dziecku
w radzeniu sobie z problemami w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. Zajęcia sportowe
prowadzone są w Jemielnicy i Piotrówce przez 8 miesięcy w roku. W 2016 r. dla dzieci uczestniczących
w zajęciach rekreacyjnych

oraz zajęciach sportowych i kulturalnych w okresie ferii i wakacji

zorganizowano wiele ciekawych zajęć / konkursy plastyczne, muzyczne, pogadanki nt. pozytywnych
wzorców zachowań, wyjazdy na basen, do kina a także inne/. W szkołach zorganizowano Szkolny Dzień
Profilaktyki, w trakcie którego odbył się konkurs plastyczny „Nie piję, nie palę i to mój wybór”. Ponadto
dla przedszkoli zakupiono książki o tematyce profilaktyki uzależnień. Na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy

w

Jemielnicy,

a

także

w

Niepublicznym

Zakładzie

Opieki

Zdrowotnej

w Jemielnicy umieszczane są informacje o miejscach leczenia odwykowego, rozpowszechniane są
ulotki informacyjne.
Opisane wyżej działania odgrywają ważną rolę w uświadamianiu społeczeństwa, dzieci i młodzieży
o zagrożeniach związanych z nadużywaniem alkoholu, sięganiem po narkotyki czy przemocą w
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rodzinie. Są niezbędnym ogniwem prawidłowego funkcjonowania działalności samorządowej, bowiem
przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń nałogami i dają możliwość uczestnictwa w terapii każdemu.
II. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1) umożliwienie uczestnictwa w terapii odwykowej,
2) pokrywanie kosztów badań w zakresie uzależnienia od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej w szczególności przed przemocą w rodzinie.
1) zwiększenie dostępności do pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i członków ich rodzin poprzez prowadzenie poradnictwa prawnego oraz zatrudnienie
psychologa,
2) wnioskowanie do sądu w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego,
3) finansowanie bieżącej działalności w zakresie zajęć rekreacyjnych w Barucie, Centawie,
Łaziskach, Gąsiorowicach i Wierchlesiu,
4) dofinansowanie

szkoleń

i

kursów,

w

zakresie

pracy

profilaktycznej

z

dziećmi

i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych
dla nauczycieli, pedagogów i psychologów,
5) dofinansowanie programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Jemielnica,
6) współpraca z

zespołem interdyscyplinarnym, który realizuje zadania z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
7) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, sądem, kuratorami, szkołami
w sprawach uzależnienia od alkoholu,
8) prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych.
9) promowanie zdrowego i trzeźwego modelu życia poprzez organizację zajęć dla
dzieci w okresie ferii i wakacji , organizowanie zajęć pozalekcyjnych o treści
profilaktycznej oraz prowadzenie zajęć sportowych,
10) dofinansowanie szkoleń nauczycieli, w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom
uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
11) eksponowanie tematyki profilaktycznej i informacji o ofertach i miejscach pomocy
w placówkach służby zdrowia, siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, placówkach
handlowych, Urzędzie Gminy, szkołach,
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12) organizacja

festynów

i

konkursów

promujących

zdrowy

styl

życia,

wiedzy

o uzależnieniach,
13) zakup materiałów profilaktycznych,
14) wspieranie

programów

i

przedsięwzięć

profilaktycznych

opracowanych

i realizowanych przez młodzież, skierowanych dla grup rówieśniczych,
15) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji
bezalkoholowych,
16) organizowanie wypoczynku letniego
17) zakup i dystrybucja wśród mieszkańców i instytucji materiałów edukacyjnych:
broszur, plakatów, czasopism, ulotek
18) doposażenie miejsc prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach konstruktywnego
spędzania czasu wolnego
3. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1) współdziałanie z kościołem katolickim w zakresie wychowania w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) podejmowanie działań w ramach „Międzygminnych Porozumień” w sprawie prowadzenia
działań mających na celu realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych , profilaktyki uzależnień i przemocy domowej,
3) udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia
przez nich działalności na terenie Gminy,
4) współdziałanie z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Strzelcach
Opolskich.

III. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp.

Sposób realizacji

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialny
za realizację
Wójt Gminy,
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Dzielnicowi
Policji
Wójt Gminy
i Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

1.

Przestrzeganie zasad
sprzedaży i spożywania
napojów alkoholowych
w miejscach sprzedaży
detalicznej

Prowadzenie kontroli
w placówkach

Sukcesywnie

2.

Przestrzeganie zakazu reklamy
napojów alkoholowych

Prowadzenie kontroli
w placówkach

Zadanie ciągłe
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3.

Przestrzeganie usytuowania
punktów sprzedaży
podawania i spożywania
napojów alkoholowych

Okresowe analizy

Zadanie ciągłe

Wójt Gminy

4.

Prowadzenie w szkołach
programów profilaktycznych

Szkoły na terenie Gminy

Zadania ciągłe

Pedagog Szkolny
i Dyrektorzy Szkół

5.

Współdziałanie z policją
w sprawach przestrzegania
zasad sprzedawania i
podawania napojów
alkoholowych w placówkach
na terenie Gminy.

Wymiana informacji

Zadanie ciągłe

Komisariat Policji,
Wójt Gminy
i Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

6.

Analizowanie ilości
wykroczeń dokonanych pod
wpływem alkoholu

Opracowanie danych

Komisariat Policji
i Wójt Gminy

7.

Współdziałanie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w sprawie
stosowania pomocy dla
rodzin z problemem
alkoholowym oraz osobom
powracającym z leczenia
Włączenie się do
ogólnopolskiej Kampanii
Profilaktycznej pod nazwą „
Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
Propagowanie aktywnego i
zdrowego stylu życia wolnego
od alkoholu i narkotyków

Udzielanie zapomóg
Pokrywanie kosztów
dojazdu na terapie

1 x w roku
( przy
opracowaniu
programu.
profilaktycznego
Zadanie ciągłe

Propagowanie idei
kampanii w szkołach

Zadania ciągłe

Dyrektorzy Szkół

1.Organizowanie zajęć
sportowych i
kulturalnych
2.Organizowanie zajęć
sportowych w gminie.
3.Organizowanie imprez
gminnych, szkolnych

1.Corocznie w
okresie wakacji

Wójt Gminy
Dyrektor PSP w
Jemielnicy I PSP
w Piotrówce
Wójt Gminy

3. Zadania ciągłe.

Organizowanie zajęć dla
dzieci i młodzieży

Przez 11 miesięcy
w roku

8.

9

10

Zajęcia rekreacyjne

2.Zadania ciągłe

Kierownik GOPS

Sołtysi, dyrektorzy
szkół
Wójt Gminy
Prowadzący
zajęcia.

IV . ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za każdy udział w posiedzeniu komisji i kontrolach w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie z udział w pracach komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności sporządzanej
na posiedzeniu.
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V. PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
Środki na realizację niniejszego programu pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
Planuje się, że z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi na 2017 r. uzyska się kwotę około
90.000,00 zł. Z kwoty tej 85.000,00. przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwotę 1000 zł. przeznacza się na realizację Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii - na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży oraz kwotę 4000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Plan wydatków na 2017 r.
1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety, delegacje,
szkolenia) - 16.800 zł
2. Opłaty od wniosków do Sądu, opinie biegłych, – 2500,00 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych (szkolenie

nauczycieli

realizujących programy profilaktyczne), profilaktyczne imprezy szkolne - 2.000,00 zł
4. Dofinansowanie imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez sołtysów – 1000,00 zł
5. Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych i kulturalnych dla dzieci w okresie wakacji – 11.000,00
zł
6. Działalność ognisk profilaktycznych w Barucie, Centawie, Gąsiorowicach, Łaziskach i Wierchlesiu
– 36.950,00 zł
7. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia (wolnego od alkoholu i narkotyków) poprzez
organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w gminie - 14.750,00

10 | S t r o n a

Id: C01295E6-44D2-4075-80D6-9FB0C0476CB0. Podpisany

Strona 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/156/16
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 12 grudnia 2016 r.
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY JEMIELNICA NA ROK 2017

I.

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH

Gmina Jemielnica jest specyficzną gminą z uwagi na fakt dużej ilości mieszkańców, którzy pracują w krajach
zachodniej Europy np. Holandia, Niemcy, gdzie dostęp do narkotyków jest łatwy, a samo ich posiadanie nie jest
karalne. Zdajemy sobie, więc sprawę z tego, że duża liczba mieszkańców spotyka się z tym problemem. Policja,
GOPS, NZOZ MED. –JEM w 2016r. nie odnotowały spraw dotyczących uzależnień.
1. Ilość spraw przekazanych do Sądu, gdzie przyczyną były narkotyki:
Rok

Dzieci

Dorośli

Razem

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Rok

Dzieci

Dorośli

Razem

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2. Ilość osób zażywających narkotyki:

3. Ilość dzieci (młodzieży) dorosłych mających jednorazowy kontakt z narkotykami:
Rok

Dzieci

Dorośli

Razem

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Z informacji Policji wynika iż w IV kwartale 2015r. i do końca III kwartału 2016 roku na terenie Gminy Jemielnica
nie odnotowano

przestępstw związanych z posiadaniem, rozprowadzanie i zażywaniem narkotyków. Nie

zanotowano przypadków związanych z zażywaniem narkotyków wśród dzieci, a także jednorazowego kontaktu
z narkotykami osób dorosłych czy też dzieci.
4. Miejsca gdzie dzieci/ młodzież/ dorośli mają lub mogą mieć kontakt z narkotykami:
1) puby,
2) biwaki,
3) rajdy,
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4) festyny,
5) okolice szkoły,
6) miejsca spotkań dzieci w czasie wolnym np. amfiteatr.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH
UZALEŻNIEŃ:

I.

1) systematyczna współpraca szkół z Policją,
2) organizowanie kolportażu ulotek informacyjnych o szkodliwości narkotyków podczas odbywania się
imprez, festynów itp.
3) wzmożenie kontroli okolicznych barów, pubów, dyskotek, miejsc spotkań dzieci i młodzieży,
4) szkolenia dla rodziców,
5) promocja zdrowego stylu życia,
6) warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
7) zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży np. w ramach ognisk socjoterapeutycznych.
III .

CELE PROGRAMU

1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy:
1) psychologicznej,
2) społecznej - wspieranie zatrudnienia socjalnego,
3) prawnej,
4) informacyjnej
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów
i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, wolontariatu,

profilaktycznych dla dzieci

promowanie grup wsparcia i

liderów

młodzieżowych, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie programów edukacyjnych, konkursów,
olimpiad itp.,
4. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizację szkoleń,
wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości
kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanej z

przeciwdziałaniem

narkomanii.
IV.

ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I EDUKACJI
DOTYCZACEJ PROBLEMATYKI NARKOMANII

1.

Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych i prozdrowotnych.

2.

Prowadzenie programów profilaktycznych edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

3.

Wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci.

4.

Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobieganiu temu zjawisku.
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5.

Diagnoza

rozpowszechniania

i

używania

środków

psychoaktywnych

oraz

planowanie

działań

zapobiegawczych

6.

Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych do określonych
grup docelowych ( młodzież szkół i rodzice, mieszkańcy Gminy)

7.

Zakup materiałów o treści profilaktycznej do Gminnej Biblioteki –utworzenie- działu „Profilaktyka”

8.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz
prowadzenie działalności informacyjnej

9.

Dokonywanie przez pracowników socjalnych, szkół, przychodni , Policji diagnozy sytuacji w rodzinach
dotkniętych problemem narkomanii oraz udzielanie im wsparcia poprzez uruchomienie Punktu informacyjnokonsultacyjnego dla osób uzależnionych

10.

Opracowanie i zamieszczenie na internetowych stronach UG Jemielnica informatora „Gdzie szukać

pomocy”

11.

Zakup i rozpowszechnianie ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych.

12.

Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizacje

szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.

13.

Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii, w

szczególności dla: pracowników szkół, pielęgniarkę z punktu informacyjno – konsultacyjnego ,pracowników
socjalnych, wychowawców świetlic środowiskowych, policji

14.

Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie

przeciwdziałania narkomanii.

VI.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Prowadzenie różnorodnych działań ma na celu :
1) zwiększenie świadomości społecznej,
2) nie rozszerzanie się zjawiska narkomanii na terenie Gminy.
VI.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są środki finansowe uzyskane
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy. Kwoty na realizację zadań w dołączonym
preliminarzu wydatków.

VII.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

Wskazuje się jako jednostki realizujące program Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy
oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Jemielnicy i w Piotrówce.

3|S tr o na

Id: C01295E6-44D2-4075-80D6-9FB0C0476CB0. Podpisany

Strona 3

VIII.

MONITOROWANIE PRZEBIEGU PROGRAMU, OCENA, WYNIKI
I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Głównym zadaniem jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych
na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności
Wskaźniki

1.

Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych i prozdrowotnych:
1) wydatki na profilaktykę narkomanii poniesione przez gminę,
2) liczba przeprowadzonych konkursów,
3) ilość przeprowadzonych programów z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

2.

Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobieganiu temu zjawisku:

1)

poziom wiedzy i postawy społeczności lokalnej wobec narkotyków i narkomanii na podstawie wyników
badań ankietowych,

2)

liczba i nakład materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
narkomanii,

3)
3.

ilość wypożyczeń literatury z działu „Profilaktyka”

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz
prowadzenie działalności informacyjnej.

1)

działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego,

2)

ilość środków wydatkowanych na zakup materiałów informacyjnych,

3)

ilość środowisk rozeznanych przez pracowników szkół, policji, GOPS, NZOZ Med. – Jem w ramach
przeprowadzonej diagnozy,

4.

Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizacje szkoleń,
wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.

IX .

Lp.

1)

liczba i zakres tematyczny odbytych szkoleń przez osoby realizujące zadania profilaktyczne,

2)

zakres współpracy z Kościołem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII GMINY JEMIELNICA NA
2017 R.

Nazwa zdania

Szczegółowe zadania w ramach
działania

Koszt
działania
w zł.

1.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej ,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii , wśród młodzieży.

1. Realizacja treści profilaktycznych w
ramach zajęć, warsztatów i
programów profilaktycznych.
2. Zakup materiałów papierniczych
potrzebnych do realizacji treści
profilaktycznych.

1.000,00

4|S tr o na

Id: C01295E6-44D2-4075-80D6-9FB0C0476CB0. Podpisany

Strona 4

3. Zakup nagród do konkursów o
tematyce profilaktycznej.
4. Finansowanie lub dofinansowanie
udziału uczniów w spektaklach
profilaktycznych.
5. Finansowanie lub dofinansowanie
dojazdu uczniów na spektakle
profilaktyczne.
6. Finansowanie lub dofinansowanie
różnych zorganizowanych form
aktywności dzieci i młodzieży
Razem:

1.000,00
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