Projekt
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007.67.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy i Miasta Tuliszków na 2019r.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm./ oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. .U. z 2018 r. poz. 2137/ Rada Miejska w Tuliszkowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
i Miasta Tuliszków na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Załącznik do uchwały Nr 0007.67.2018
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 30 listopada 2018 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2019 ROK
Rozdział 1.
WPROWADZENIE
1. Samorząd gminny, a ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie
jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm./.
Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 i 2 w/w ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do:
1. Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu.
W szczególności zadania te obejmują:
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 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,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych
i zasad ich sprzedaży (art. 131 i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych,
uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
lokalne
dotyczące
wykonywania
2. Przepisy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

zadań

określonych

w ustawie

1) Uchwała Nr 0007.39.2018 z dnia 14 września 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta
Tuliszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2) Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.9.2012 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2003
Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie w sprawie powołania GKRPA i ustalenie Regulaminu GKRPA.
4) Zarządzenie
Nr 20/2003
Burmistrza
w sprawie Regulaminu GKRPA.
Głównymi

założeniami

Programu
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i rozwiązywania problemów alkoholowych, mających na celu zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych oraz niwelowanie i zmniejszanie negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu.
3. Diagnoza sytuacji w zakresie uzależnień na terenie GiM Tuliszków.
3.1 Lokalna dostępność alkoholu.
Uchwała Nr 0007.39.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków oraz
zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Tuliszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Maksymalna liczba zezwoleń wynosi 120, w tym:
1) 40 zezwoleń zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo przeznaczonych do spożycia: w
miejscu 8 szt., poza miejscem 32.
2) 40 zezwoleń zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia: w miejscu sprzedaży 8 szt., poza miejscem sprzedaży 32 szt.
3) 40szt zezwoleń zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: w miejscu 8 szt., poza
miejscem sprzedaży 32 szt.
Na koniec 2017r. w GiM Tuliszków funkcjonowało 31 punkty (detal - 27 i gastronomia- 4). Na jeden punkt
sprzedaży napojów alkoholowych przypadało 342 osoby.
3.2 Zagrożenia
Raport z Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków opracowany na zlecenie
Urzędu GiM Tuliszków w 2016r. przez Oficynę Profilaktyczną w Krakowie. Badaniem ankietowym objętych
zostało 332 osoby, w tym 110 osób dorosłych, 130 uczniów gimnazjum i 92 uczniów szkoły podstawowej.
Dane pozyskane na podstawie przeprowadzonej diagnozy lokalnych problemów, zagrożeń i potrzeb,
przełożone na wnioski i rekomendacje ściśle korespondują (wyznaczają zadania) z zadaniami niniejszego
programu.
Wnioski i rekomendacje:
Wniosek. Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych na terenie gminy Tuliszków są, zdaniem
badanych jej dorosłych mieszkańców, spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież (98%), a także nadmierne
spożywanie go przez osoby dorosłe (91%). Z wypowiedzi Respondentów wynika, iż skala zjawiska jest duża
i taki stan rzeczy utrzymuje się od lat.
REKOMENDACJE: Zorganizowanie kampanii informacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w celu
uświadomienia osobom nieletnim tego, jak negatywnie alkohol wpływa na organizm człowieka oraz
funkcjonowanie społeczności poprzez różnego rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe.
Wzmożenie działań policji polegających na częstszym monitorowaniu miejsc publicznych na terenie gminy, ze
szczególnym wyczuleniem na obecność osób nietrzeźwych i niepełnoletnich spożywających alkohol.
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastawione na niesienie pomocy
osobom uzależnionym od alkoholu, niwelowanie niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu w obszarze
zdrowia, życia rodzinnego, zawodowego, kwestii prawnych i porządku publicznego, udzielanie pomocy
członkom rodzin borykających się z problemem uzależnień.
Wniosek. Zdaniem wielu badanych dorosłych mieszkańców gminy Tuliszków alkohol jest łatwo dostępny dla
osób nieletnich (62 %), a także dla osób nietrzeźwych (78 %). Potwierdzają to również badani uczniowie -14%
uczniów szkoły podstawowej twierdzi, że zdobycie przez nich alkoholu byłoby łatwe, podobnie uważa aż 53%
uczniów szkoły ponadpodstawowej. Dostępność alkoholu dla osób, które nie powinny go spożywać zapewne
pogłębia problem
alkoholowy w badanej miejscowości.
REKOMENDACJE: Rekomenduje się opracowanie lokalnej kampanii na rzecz zwiększenia świadomości oraz
odpowiedzialności sprzedawców alkoholu i uwrażliwienia ich na szkodliwość sprzedaży napojów alkoholowych
osobom niepełnoletnim.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna zwiększyć kontrolę punktów sprzedaży
alkoholu, by wyeliminować miejsca, gdzie młodzież może dokonać zakupu tego rodzaju napojów. Nacisk
powinien być również kładziony na każdorazowe sprawdzanie dowodu osobistego młodych klientów w razie
chęci zakupu alkoholu lub papierosów. Szkolenie dla sprzedawców: Omówienie „Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” –interpretacja przepisów m. in.:1) art. 14-16 (kiedy i w jakich
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sytuacjach nie wolno podawać /sprzedawać alkoholu) 2) art. 18 (w jakich okolicznościach i z jakich powodów
może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) 3) art. 43 -45 (omówienie konsekwencji
prawnych wynikających z łamania obowiązków wynikających z korzystania z zezwoleń). Wdrożenie
następującego programu szkolenia dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu z udziałem
Tajemniczego Klienta: zakup z udziałem Tajemniczego klienta, polegający na odwiedzeniu każdego punktu
sprzedaży alkoholu przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią, która dokona ewentualnego zakupu alkoholu.
Po dokonanym dzień wcześniej zakupie psycholog odwiedzi każdy punkt sprzedaży alkoholu
i przeprowadzi krótką rozmowę z właścicielem bądź personelem na temat konsekwencji wynikających
z nielegalnej sprzedaży alkoholu. Każdy punkt sprzedaży zostanie podsumowany komentarzem psychologicznym,
sporządzonym przez psychologa, który będzie miał charakter pochwały, motywującej do konsekwentnej odmowy
sprzedaży małoletnim konsumentom, bądź charakter naganny, motywujący do zaprzestania nielegalnej sprzedaży
alkoholu ze względu na konsekwencje nie tylko moralne i społeczne, ale przede wszystkim administracyjnoprawne. Szkolenie ogólne –stacjonarne –2 godziny szkoleniowe -dla wszystkich sprzedawców alkoholu
z punktów sprzedaży alkoholu omawiające przeprowadzoną wcześniej prowokację i ukazujące konsekwencje
wynikające z nielegalnej sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Przedstawienie zasad sprzedaży, uprawnień i obowiązków przedsiębiorców.
Wniosek: Sprzedawanie alkoholu osobom nieletnim to tylko jeden ze sposobów na jego uzyskanie. Z danych
zebranych w toku badania wynika, że młodzież szkolna najczęściej zdobywa alkohol dzięki starszym kolegom
(twierdzi tak 38% uczniów szkoły podstawowej, 65% uczniów szkoły ponadpodstawowej), prosi o jego zakup
obce osoby pod sklepem (14% uczniów szkoły podstawowej, 28% uczniów szkoły ponadpodstawowej) lub
podkrada go rodzicom w domu (15 % uczniów szkoły podstawowej, 22% uczniów szkoły ponadpodstawowej).
Ponadto osoby nieletnie najczęściej spożywają napoje alkoholowe we własnych domach (56% uczniów szkoły
podstawowej, 31% uczniów gimnazjum).
REKOMENDACJE: W szkole oraz w domach osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką
rodziców, opiekunów lub nauczycieli. Dlatego tak bardzo ważne jest planowanie programów profilaktycznych
obejmujących różne grupy społeczne jak rodziców, nauczycieli czy sprzedawców.
WNIOSEK: Dzieci i młodzież szkolna , a także osoby dorosłe mają błędne wyobrażenia na temat alkoholu –
wiele z nich uważa np., że alkohol w piwie jest inny i mniej groźny niż ten zawarty w wódce, oraz że
nie uzależnia.
REKOMENDACJE:
Rekomenduje się opracowanie społecznej kampanii na
świadomości obywateli na temat szkodliwości spożywania alkoholu dla zdrowia.

rzecz

zwiększenia

Kampania ta powinna mieć rozległy zasięg i docierać do wszystkich grup wiekowych.
Rekomenduje się zorganizowanie kampanii społecznej, mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa na
problem alkoholu wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim dającej jasne wytyczne na temat tego, jak
powinni zachowywać się świadkowie kupowania oraz picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Ponadto pozyskano również informacje od podmiotów współpracujących w realizacji zadań Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy
i Miasta Tuliszków w tym:
- Komisariatu Policji w Tuliszkowie;
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie,
- Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuliszkowie,
- Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego w Tuliszkowie,
3.3. Szkody zdrowotne i społeczne
W 2017r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 17 spraw / W 2018r. na
dzień opracowywania programu prowadzonych było 16 spraw / dotyczące osób, które w związku z nadużywaniem
alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację nieletnich oraz zakłócają spokój oraz porządek
publiczny. /Do Sądu Rejonowego w Turku Wydział Rodzinny i Nieletnich skierowała 4 wnioski o zobowiązanie do
leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.
W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie w 2017r. 16 rodzin korzystało ze wsparcia
z uwagi na problem alkoholowy / wydatkowano 40 852,85złzł/.
Gminny Zespołu Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w 2017 r. prowadził procedurę
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24 Niebieskich Kart.
3.4. Zasoby
Na terenie Gminy i Miasta Tuliszków nie ma wielu instytucji i organizacji, które realizują zadania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania. Wśród dostępnych należy wymienić:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny,
4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
5. Świetlica socjoterapeutyczna w Grzymiszewie,
6. Placówki oświatowe i kulturalne.
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta
Tuliszków
na
rok
2019 uwzględnione
zostały
wskazówki
wynikające
z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działania określone w programie skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków, którzy
spotykają się z problematyką uzależnień, w szczególności dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu,
ich rodziców i nauczycieli; osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w tym pijących alkohol
w sposób ryzykowny i szkodliwy; osób uzależnionych od alkoholu; osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy
w tym zagrożonej uzależnieniem od alkoholu.
Rozdział II
Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Cel strategiczny.
Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych wynikających z nadużywania
napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych oraz niwelowanie skutków wynikających
z problemów uzależnień w Gminie i Mieście Tuliszków.
Cel będzie realizowany poprzez wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych inicjatyw lokalnych
w następujących obszarach:
- profilaktyki uniwersalnej adresowanej do wszystkich mieszkańców GiM, bez względu na stopień ryzyka
występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
(zmieniających świadomość),
- profilaktyki selektywnej adresowanej do osób lub grup o podwyższonym stopniu ryzyka wystąpienia problemów
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- profilaktyki wskazującej adresowanej do osób lub grup, które wykazują wczesne symptomy problemów
związanych z użyciem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów picia szkodliwego lub
uzależnienia,
- terapii
i rehabilitacji
z uzależnieniem.

obejmującej

osoby

wymagające

specjalistycznej

pomocy

w związku

2. Cele szczegółowe.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków
rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
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, 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.
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
interwencji
w związku
z naruszeniem
przepisów
5. Podejmowanie
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

określonych

6. Ograniczenie dostępności do alkoholu.
7. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział III Szczegółowe zadania
Cel 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz
członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych
warunków
- organizowanie
i współuzależnionych
-

pierwszego

ułatwianie
osobom
uzależnionym
w programach terapeutycznych,

od

kontaktu
alkoholu

oraz

dla

osób

członkom

ich

uzależnionych
rodzin

udziału

- wspieranie lokalnych podmiotów świadczących pomoc terapeutyczną, konsultacyjną i interwencyjną.
Działania:
1.1. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym i członków ich rodzin. Sukcesywne doposażanie go w niezbędne materiały /materiały biurowe,
ulotki, broszury, itp. oraz szerokie informowanie społeczeństwa o jego pracy.
1.2. Pomoc osobom uzależnionym w podjęciu leczenia w placówkach
poradni, szpitala, umówienie wizyty),

leczenia uzależnień (dowóz do

1.3. Organizowanie spotkań rodzin z problemem alkoholowym z terapeutami, psychologami oraz policją,
1.4. Opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
1.5. Opłacenie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia
odwykowego,
1.6.Podejmowanie działań na rzecz rozszerzenia dostępności do informacji o miejscach, programach
i metodach leczenia uzależnień oraz dofinansowywanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych,
spożywających alkohol ryzykownie lub szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz
członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
1.7. Kierowanie osób uzależnionych do biegłego sądowego o wydanie opinii w zakresie uzależnień,
1.8. Wnioskowanie do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu przymusu leczenia wobec osoby
uzależnionej.
1.9.Przeprowadzanie
rozmów
i współuzależnionymi od alkoholu.

motywujących

z osobami

uzależnionymi

Termin realizacji : cały rok
Wskaźniki monitoringu:
- liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- liczba sporządzonych opinii przez biegłych,
- liczba złożonych wniosków,
- liczba udzielonych porad w punkcie konsultacyjno- informacyjnym,
- liczba osób, którym udzielono pomocy w związku z podjęciem leczenia w placówkach leczenia uzależnień /ile
osób skorzystało z dowozu, zwrotu kosztów podróży./
- liczba zorganizowanych spotkań,
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- liczba wniosków skierowanych do biegłych,
- liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- liczba przeprowadzonych rozmów motywujących z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym lub członkami
ich rodzin,
- liczba dofinansowanych programów terapeutycznych,
- liczba osób biorących udział w programach,
- liczba dofinansowanych podmiotów,
Cel 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- poprawa funkcjonowania rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz rodzin zagrożonych
uzależnieniem,
- zapobieganie przemocy w rodzinie,
- rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach przez współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Działania:
2.1.Przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców na temat
oferty pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym i przemocy.
2.2. Przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia działań ograniczających spożycie alkoholu,
udzielanie porad i pomocy rodzinie z problemami alkoholowymi przez członków GKRPA,
2.3. Oferowanie pomocy terapeutycznej dla osób współuzależnionych w ramach pracy Punktu
Konsultacyjno – Informacyjnego, świetlicy socjoterapeutycznej, opiekuńczo wychowawczej.
2.4. Organizacja i udział w lokalnych i ponadlokalnych kampaniach na temat przeciwdziałania przemocy
i agresji,
2.5. Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci – ofiar przemocy – w ramach działań profilaktycznych
i terapeutycznych.
2.6. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci uczęszczających
socjoterapeutyczne, mających na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych.

na

zajęcia

2.7. W ramach współpracy ze szkołą organizowanie /finansowanie/ warsztatów podnoszących kompetencje
wychowawcze adresowanych dla rodziców, nauczycieli oraz szkoleń dla pedagogów.
2.8.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym,
2.9.Udzielanie informacji, konsultacji i porad w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy
domowej przez członków GKRPA, konsultanta w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym
Termin realizacji : cały rok
Wskaźniki monitoringu :
- liczba i rodzaj rozpowszechnionych materiałów informacyjno - edukacyjnych,
- liczba przeprowadzonych rozmów i rozmów motywujących z osobami z problemem alkoholowym lub członkami
ich rodzin,
- liczba udzielonych porad w punkcie konsultacyjno - informacyjnym,
- ilość
zorganizowanych
i agresji,

/lub

udział/

kampanii

na

temat

przeciwdziałania

przemocy

- liczba uczestników zajęć socjoterapeutycznych,
- liczba wdrożonych procedur „Niebieskiej Karty” przez instytucje do tego uprawnione,
- liczba spotkań edukacyjnych z rodzicami, których dzieci uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych,
- liczba zorganizowanych /sfinansowanych warsztatów, szkoleń,
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- liczba zorganizowanych działań w ramach współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym.
Cel 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, 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.
- realizacja i wspieranie kampanii edukacyjnych zwiększających świadomość mieszkańców na temat szkód
wynikających z picia alkoholu; wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, utrwalanie
postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży,
świadomości
społeczności
lokalnej
na
temat
problemów
związanych
- podnoszenie
z nadużywaniem alkoholu, w tym w okresie ciąży – Alkoholowego Zespołu Płodowego /FAS, Alkoholowego
Efektu Płodowego /FAE/,
Działania
3.1. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z zakresu zapobiegania , rozpoznawania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Osoby nie będące
pracownikami urzędu mogą korzystać ze zwrotu kosztów podróży na zasadach jak pracownicy urzędu gminy
i miasta,
3.2.
Włączenie
zagadnień
i profilaktycznych szkół,

wychowania

w trzeźwości

do

programów

wychowawczych

3.4. Przeprowadzanie, finansowanie lub współfinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży oraz szkoleń realizatorów programów rekomendowanych przez PARPA.
3.5. Finansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
oraz w ramach pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
problemami uzależnień lub przemocą w rodzinie,
3.6. Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych
i młodzieży, w tym z rodzin z problemem alkoholowym.

i socjoterapeutycznych

dla

dzieci

3.7. Wspieranie organizowanych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z okazji świąt w ramach
programów profilaktycznych (min.: Wielkanocnych , Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka),
3.8. Rozpowszechnianie materiałów o tematyce profilaktyki problemów alkoholowych wśród mieszkańców
gminy i miasta,
3.9. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych z elementami projektów i
programów profilaktycznych,
3.10. Organizowanie konkursów i przeglądów z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
3.11.Podnoszenie świadomości społecznej na temat mechanizmu uzależnienia od alkoholu
i metodach leczenia uzależnienia od alkoholu w bezpośrednich spotkaniach z ludnością gminy, podczas
posiedzeń rady miejskiej, spotkań sołtysów, zebrań rodziców z terapeutami, psychologami i specjalistami
z dziedziny uzależnień,
3.12. Współpraca i wspieranie działań policji, gminnego ośrodka pomocy społecznej, niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej, kościołów, ośrodka kultury, szkół z terenu gminy i miasta w zakresie zwiększania
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
3.13. Szkolenie osób, które obecnie lub w przyszłości będą zajmować się pracą z ludźmi uzależnionymi
i współuzależnionymi oraz z ofiarami przemocy w rodzinie,
3.14. Organizowanie narad, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą,
3.15 Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych w ramach działalności
świetlicy,
3.16.
Finansowanie
lub
współfinansowanie
profilaktycznych
z zakresu psychoedukacji, profilaktyki uzależnień i profilaktyki przemocy,

przedstawień

teatralnych

3.17. Kontynuowanie działań o charakterze edukacyjnym skierowanych do rodziców, przeprowadzanych
podczas wywiadówek szkolnych, warsztatów kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli
sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
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3.18. Zakup, pozyskanie i dystrybucja
specjalistycznych czasopism,

materiałów edukacyjnych, informacyjnych, prenumerata

3.19. Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych i, opiekuńczo –
wychowawczych,
3.20. Opracowanie i druk publikacji o tematyce trzeźwościowej oraz dystrybucja materiałów informacyjno
– edukacyjnych, z uwzględnieniem miejsc pomocy i wsparcia dla mieszkańców GiM Tuliszków,
3.21. Kampania o szkodliwości picia alkoholu w ciąży. Prelekcje dla kobiet.
3.21. Edukacja społeczna w zakresie problematyki uzależnień w środkach masowego przekazu /w tym
w mediach i prasie lokalnej/.
Termin realizacji : cały rok
Wskaźniki monitoringu:
- liczba członków GKRPA, którzy wzięli udział w szkoleniach,
- liczba programów profilaktycznych realizowanych w szkołach,
- liczba przeszkolonych realizatorów programów rekomendowanych przez PARPA,
- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w koloniach i wyjazdach,
- liczba dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania,
- liczba
dzieci
i młodzieży
z programem profilaktycznym,

uczestniczących

w

imprezach

kulturalno

-

sportowych

- liczba dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze, profilaktyczno –
opiekuńcze,
- liczba zakupionych publikacji i materiałów edukacyjno - informacyjnych,
- liczba
spektakli
i profilaktyki przemocy,

/przedstawień/

z zakresu

psychoedukacji,

profilaktyki

uzależnień

- liczba artykułów w prasie, audycji,
- liczba zorganizowanych imprez, akcji, kampanii, prelekcji,
- liczba rozprowadzonych ulotek, materiałów informacyjno – edukacyjnych, z uwzględnieniem miejsc pomocy
i wsparcia dla mieszkańców GiM Tuliszków,
Cel 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
- pozyskanie do współpracy (albo wspieranie) instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych, działających na rzecz zmniejszenia spożycia alkoholu, szkód
zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
Działania
4.1. Wspieranie działań w prowadzeniu oraz organizowaniu imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych
bezalkoholowych,
4.2. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań
publicznych związanych z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, udzielaniem pomocy specjalistycznej osobom nadużywającym i
uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie,
4.3.
Współpraca
z instytucjami
i organizacjami
pozarządowymi
,
w szczególności
z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania
Narkomani, Punktem Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
4.4. Współpraca i dofinansowanie działalności
wykluczeniu społecznemu.

środowisk abstynenckich w celu przeciwdziałaniu

Termin realizacji : cały rok
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Wskaźniki monitoringu:
- liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym zlecono realizację zadań publicznych
- liczba przekazanych materiałów,
- liczba kontaktów w ramach współpracy,
- liczba dofinansowanych środowisk abstynenckich,
Cel. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 131 i 15 ustawy) oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego
- monitorowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- zapobieganie naruszaniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Działania
5.1. Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

w zakresie przestrzegania ustawy

5.4. Opiniowanie przez GKRPA wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwałami Rady Miejskiej
w Tuliszkowie,
Termin realizacji : cały rok
Wskaźniki monitoringu:
- liczba przeprowadzonych kontroli,
- liczba wydanych opinii /postanowień/.
Cel 6. Ograniczenie dostępności alkoholu
Działania
6.1.Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
6.2.Organizacja prowokacji „tajemniczy klient”.
6.3.Analiza mapy zagrożeń.
Termin realizacji : III/IV kwartał
Wskaźniki monitoringu:
- liczba przeszkolonych sprzedawców,
- liczba przeprowadzonych kontroli,
- liczba przeprowadzonych prowokacji.
Cel. 7. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Działania GKRPA określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Działania
6.1.GKRPA odbywa swe posiedzenia i wykonuje zadania w oparciu o Regulamin GKRPA przyjęty
Zarządzeniem Nr 20/2003 Burmistrza GiM Tuliszków z dnia 21.05.2003r. w sprawie regulaminu GKRPA.
6.2. Wynagrodzenie w formie diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Tuliszkowie ustala się w następującej wysokości:
1. Przewodniczący
2. Sekretarz

- 210,00 zł
- 200,00 zł
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3. Pozostali członkowie

- 170,00 zł

za każde posiedzenie komisji.
6.3. Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu,
6.4.Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
6.5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym: motywowanie osób
do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, kierowanie osób zgłoszonych do GKRPA na specjalistyczne badania
diagnostyczne, kierowanie wniosków do sądu o poddanie się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
udział w postępowaniu sądowym,
6.6. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałą Rady Miejskiej w Tuliszkowie o lokalizacji punktu
alkoholu,

sprzedaży

6.7 Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
6.8. Inicjowanie i organizacja imprez sportowych, kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży z programem
profilaktycznym,
6.9. Prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych oraz inicjowanie działań zwiększających
efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /opracowanie
projektu Programu/,
6.10. Współuczestnictwo z Zespołem Interdyscyplinarnym w podejmowaniu procedur interwencyjnych
w sprawach przemocy domowej oraz na rzecz dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których występuje problem
alkoholowy.
6.11. Promowanie działalności komisji.
Rozdział IV
Realizacja i finansowanie programu
1.
2.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Tuliszków
realizowany jest przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
Zakres przedsięwzięć ujętych w programie zawiera szerokie spektrum działań /zawiera wszystkie
potencjalne działania/, które będą realizowane w 2019r. w zależności od rozpoznawanych potrzeb.

3. Finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa preleminarz wydatków zgodny z projektem budżetu na
2019r. w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są
środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez podmioty
gospodarcze w roku 2019r.
Rozdział V
Monitoring realizacji programu.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przedkładane jest Radzie Miejskiej do 31 marca roku następnego.
Monitorowanie zjawisk związanych z uzależnieniami na terenie GiM Tuliszków polega na:
- analizie sprawozdań z realizacji zadań,
- ewaluacji realizowanych programów profilaktycznych,
- przeprowadzaniu cyklicznych /co 3-5 lat/ badań na temat skali uzależnień w GiM Tuliszków. Po raz pierwszy taką
diagnozę przeprowadzono w 2016r.
- przygotowanie sprawozdania dla Rady Miejskiej W Tuliszkowie.
Ewaluacja programu oznacza systematyczne zbieranie, analizę i interpretację danych w celu określenia:
trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności podejmowanych działań.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr 0007. .2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2018r. w sprawie przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy i Miasta
Tuliszków na 2019r.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do
zadań własnych gminy.
Ustawa wymienia szczegółowe zadania, których realizacja powinna być prowadzona w postaci
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie
przez rade gminy.
Priorytetowym celem Programu jest realizacja zadań mających ścisły związek z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ponieważ tylko na takie zadania mogą zostać wydatkowane
środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o czym mówi
art. 11 ust. 2 oraz art. 111 ust. 1 w/w ustawy.
Działania z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu ujęte w niniejszym programie stanowią
kontynuację dotychczasowych działań i korelują z działaniami prowadzonymi w latach poprzednich w
celu stworzenia trwałego i spójnego systemu naprawczego opartego na lokalnych zasobach
instytucjonalnych.
Niniejszy program został opracowany przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i pozytywnie zaopiniowany przez tą komisję..
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