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Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 rok
„Jedynie ludzie trzeźwi mogą budować szczęśliwe społeczeństwo
oraz zapewnić sobie pomyślną teraźniejszość i dobrą przyszłość.
Trzeźwość jest warunkiem solidnego wychowania i odpowiedzialnego postępowania.
Jest też warunkiem bycia dojrzałym człowiekiem, który racjonalnie myśli,
uczciwie pracuje, mądrze kocha i dba o dobro wspólne w Ojczyźnie.”
(Wstęp do Narodowego Programu Trzeźwości – Warszawa 2018r.)

Preambuła do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Do zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 487, z późn.
zm.) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r. poz. 224, z późn. zm.) należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Ponadto zgodnie z zapisami
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 wprowadzonego rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1492, z późn. zm.) wśród
celów operacyjnych NPZ, które uwzględnić powinny jednostki samorządu terytorialnego
wymienia się; profilaktykę i rozwiazywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Wpływ
na konstrukcję Programu mają także treści zawarte w Narodowym Programie Trzeźwości – Ku
Trzeźwości Narodu – Warszawa 2018r.
W szczególności więc, zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz środków psychoaktywnych – w tym podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz inne uzależnienia,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a 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 i innych uzależnień oraz zachowań
ryzykownych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej oraz kierowanie do centrów integracji społecznej; zwłaszcza osób
uzależnionych i współuzależnionych, które podejmują terapię i rehabilitację społeczną.
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7. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Rada Gminy Przemyśl podejmując te działania, dąży do ograniczenia na terenie gminy spożycia
napojów alkoholowych a także rozwijania działań na rzecz trzeźwości w środowisku lokalnym,
koncentrując się na profilaktyce adresowanej do młodzieży szkolnej oraz działaniach
interwencyjnych w środowiskach szczególnie zagrożonych; zwłaszcza przemocą
domową/rodzinną, poprzez własne inicjatywy oraz wspieranie osób, organizacji i instytucji
działających w tym zakresie.
Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
realizacja zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom alkoholowym,
o których mowa w ust. 1 ww. ustawy, jest prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącym część strategii
rozwiązywania problemów społecznych.
Natomiast zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizacja zadań związanych
z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii o których mowa w ust. 1 ww. ustawy, jest
prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, również
stanowiącym część strategii rozwiązywania problemów społecznych - uchwalanych corocznie
przez radę gminy.
Programy te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, o którym mowa
w przepisach o pomocy społecznej, we współpracy z wskazaną w programie Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funkcjonuje na terenie Gminy Przemyśl –
powołana zarządzeniem Wójta Gminy oraz z Pełnomocnikiem Wójta ds. Realizacji Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Wyrazem tego jest niniejszy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący integralną część strategii
rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Przemyśl.
Rozdział 1.
Cele programu
Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających ze spożywania oraz nadużywania napojów alkoholowych i używania innych
substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców
Gminy Przemyśl oraz prowadzenie skoordynowanych działań edukacyjnych, profilaktycznych,
interwencyjnych i rehabilitacyjnych. Kształtowanie polityki alkoholowej oraz przeciwdziałanie
narkomanii poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost
kompetencji mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu
problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych. Program określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania
alkoholu, narkotyków itp., wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań
mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii, integrację i reintegrację
społeczną osób współuzależnionych i uzależnionych. W 2019 roku ww. cele główne będą
kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich oraz nowe inicjatywy i planuje się je
zrealizować poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
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2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków.
3. Zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia i uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp. m.in. poprzez
organizację letniego wypoczynku, finansowanie części kosztów inicjatyw integracyjnych
i reintegracyjnych aktywizujących społecznie. (wynagrodzenia wychowawców, dożywianie dzieci
i młodzieży, zakup materiałów, koszty wycieczek według wskazań oferty).
4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
5. Zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych członków ich rodzin.
6. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu
wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.
7. Wzmacnianie kompetencji członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pracowników pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
przepisów prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych poprzez organizowanie
szkoleń, wymianę doświadczeń, monitorowanie i diagnozowanie sytuacji związanej z zakresem
i rozmiarem uzależnień w gminie.
8. Wspieranie rozwoju grup samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych –
z uwzględnieniem ich podmiotowej autonomii, promocja i wsparcie funkcjonowania
w środowiskach lokalnych formacji abstynencko-trzeźwościowych, w szczególności; Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka i Bractwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej.
9. Reaktywowanie współpracy Dekanalnych Referentów Trzeźwości i przedstawicieli
samorządów gminnych Powiatu Przemyskiego w ramach Powiatowego Zespołu ds.
Zapobiegania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień przy
Starostwie Przemyskim,
10. Dążenie do objęcia jak największej liczby uczniów formami profilaktycznymi, poprzez ich
uczestnictwo w profesjonalnych programach edukacyjno-profilaktycznych, organizacja szkolnych
Międzygminnych Spotkań Profilaktycznych – „KROKUSY” oraz angażowanie środowisk
szkolnych; w szczególności uczniów i ich rodziców w ogólnopolskie kampanie.
Integralną częścią programu jest rozpoznanie środowiskowe uwzględniające diagnozę problemów
lokalnych oraz zasobów w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii jakimi dysponuje gmina. Bezpośrednio z diagnozą łączy się ewaluacja realizowanych
przedsięwzięć, systematyczne monitorowanie zmian i trendów w zakresie problemów i postaw
związanych z problemami obejmującymi wszystkie obszary gminnego programu w tym:
profilaktykę szkolną, środowiskową, lecznictwo odwykowe, przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, edukację publiczną oraz rynek napojów alkoholowych.
Rozdział 2.
Stan zasobów pozwalających na prowadzenie działań profilaktycznych w gminie.
Na terenie Gminy Przemyśl nie ma placówek lecznictwa odwykowego, lecz dostęp do
istniejących na terenie miasta Przemyśla jest zadowalający. Podobnie wygląda sytuacja
z dostępnością do grup samopomocowych takich jak AA, NA, Al-Anon, DDA oraz grup
terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Ważną platformą dla zmiany
osobistej i rodzinnej są: ORDW Krucjata Wyzwolenia Człowieka w Przemyślu funkcjonująca
przy Kościele pw. Św. Trójcy i Bractwo Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej
w Hermanowicach, jako alternatywne formy wstrzemięźliwości, abstynencji i trzeźwości oraz
wsparcia osób uzależnionych w oparciu o przeżycie duchowe.
Działa również na terenie miasta Klub Abstynenta, z którego usług mogą korzystać
mieszkańcy naszej gminy.
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GKRPA w Przemyślu – realizując zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami
specjalizującymi się w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień –
są to m.in.:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu,
Poradnia dla Osób Uzależnianych i Współuzależnionych w Przemyślu,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu,
Komenda Miejska Policji w Przemyślu,
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu,
Gminne Szkoły,
Stowarzyszenia, Fundacje i organizacje pozarządowe,
Powiatowy Zespół ds. Zapobiegania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Innych Uzależnień przy Starostwie Przemyskim,
9/ Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i Dekanalni Referenci Trzeźwościowi,
10/ Parafie Kościoła Katolickiego na terenie Gminy Przemyśl,
11/ Gminy Powiatu Przemyskiego,
12/ Starostwo Powiatowe.
Działająca na terenie Gminy Przemyśl – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych; to zespół profesjonalistów, działaczy trzeźwościowych z terenu gminy oraz
miasta Przemyśla; osób posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, wymagane
przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W ramach Komisji działa Gminny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo problemy te
można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
pracownikom socjalnym, asystentom rodzinnym lub kierownikowi ośrodka.
Gmina dysponuje również grupą nauczycieli aktywnie zaangażowanych w realizację różnych
inicjatyw o charakterze profilaktyczno – wychowawczym, tworzących koalicję na rzecz
rozwoju profilaktyki i postaw trzeźwościowych.
Dobrym rozwiązaniem realizowanym na terenie Gminy Przemyśl jest wypracowany na bazie
długoletnich doświadczeń, system profilaktyki szkolnej oparty na kaskadowej-powszechnej
oraz systematycznej i konsekwentnej pracy profilaktycznej o charakterze zintegrowanym,
prowadzonej z dziećmi i młodzieżą – uczniami szkół na terenie naszej Gminy, przy
aktywnym uczestnictwie nauczycieli/wychowawców i rodziców.
Ugruntowaną tradycją Gminy są organizowane corocznie Gminne Spotkania Profilaktyczne –
„KROKUSY” oraz współuczestnictwo w organizacji i zaangażowane uczestnictwo dzieci
i młodzieży w Powiatowych Spotkaniach Profilaktycznych, jako efektywne uzupełnienie
profesjonalnej profilaktyki szkolnej.
Kolejną, tradycyjną już inicjatywą są organizowane corocznie półkolonie w miejscowościach
naszej Gminy w okresie m-ca lipca/sierpnia, w których uczestniczy ok. 120-150 dzieci
w wieku od 7 – do 13 lat - w ramach lokalnych programów „Bezpieczne wakacje”.
Przedsięwzięcia te mogą być realizowane dzięki zaangażowaniu środków finansowych
Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pomocy Społecznej oraz środków
zewnętrznych pozyskiwanych w ramach aplikacji Gminy do różnych projektów
konkursowych związanych z organizacja bezpiecznych wakacji czy zapobiegania przemocy.
Współpraca członków GKRPA z pracownikami GOPS oraz przedstawicielami ZI ds.
PPwR oraz OOPwR stwarza warunki do realizowania projektów oraz zadań w sferze
przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
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i innym uzależnieniom w lokalnych środowiskach naszej Gminy, w szczególności w
rodzinach wymagających interwencji i wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów –
podnosząc nieustannie jakość tych zadań.
Rozdział 3.
Zadania programu i sposób ich realizacji
I.
Lp.

1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i innych uzależnień

Kierunek działania

Podmiot
realizujący
Organizacja spotkań i rozmów GKRPA
indywidualnych motywujących do Pełnomocnik
podjęcia
terapii
dla
osób
uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Przemyśl

2. Współpraca z Sądem Rejonowym GKRPA

3.

4.

5.

w Przemyślu w zakresie orzekania
dot. zobowiązania do leczenia –
wnioski sądowe
Funkcjonowanie Gminnego Pkt-u
Informacyjno-Konsultacyjnego,
w tym; wyjazdy interwencyjne
w miejscu zamieszkania osób
nadużywających alkoholu.
Przyznawanie pomocy finansowej i w naturze; w formie
biletów MZK oraz opłacenia
kosztów „seminariów abstynen
ckich” w ramach ORDW oraz dla
osób podejmujących leczenie
Kierowanie zmotywowanych osób
do Poradni lub Szpitala dla Osób
Uzależnionych oraz na grupy samo
pomocowe: AA, NA, Al.-Anon
i DDA

Pełnomocnik

GKRPA

Pełnomocnik

GKRPA

Pełnomocnik

Pracownicy
Socjalni
GOPS
Pełnomocnik

Do kogo jest
skierowane zadanie
Osoby
nadużywające
alkoholu
i uzależnione oraz
współuzależnione

Przewidywany
efekt działania

Odpowiedzialny
za realizację
Pełnomocnik

Zwiększenie
ilości osób leczą- Wójta Gminy ds. Realizacji
Gminnego Programu
cych się, korzyProfilaktyki i
stających z terapii

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i
Przeciwdziałania
Narkomanii

Osoby uzależnione Skuteczna pomoc
od alkoholu.
rodzinie i osobom
uzależnionym

Pełnomocnik

Osoby
nadużywające
alkoholu i
uzależnione oraz
współuzależnione

Skuteczna pomoc
rodzinie
i osobom

Pełnomocnik

Osoby
nadużywające
alkoholu i
uzależnione
i współuza leżnione

Zwiększenie
ilości osób
leczących się
i korzystających
z terapii poprzez
wsparcie socjalne

Kierownik
GOPS

Osoby
uzależnione
i współuza leżnione

Zwiększenie
ilości osób
leczących się
i korzystających
z terapii i wsparcia

Pełnomocnik

uzależnionym

Celem tego zadania jest zmniejszenie poziomu degradacji psychofizycznej osób uzależnionych, oraz osób
z problemem alkoholowym lub innych uzależnień, poprzez zwiększenie dostępności niezbędnych
oddziaływań motywacyjnych i terapeutycznych. Celem tego zadania jest również zmniejszenie liczby
przypadków uzależnienia poprzez uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów związanych z procesem
uzależniania się, a także zwiększanie skuteczności interwencji wobec zaburzeń zachowania, wynikających z
nadmiernego picia, używania środków psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych lub ryzykownych
zachowań.
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II.

Lp.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i inne
uzależnienia, pomocy psychospołecznej i prawnej; a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie

Kierunek działania

1. Kontynuowanie działalności punktu

2.

3.

4.

5.

informacyjnego przy GOPS oraz
telefonu informacyjnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych
TEL.(16) 679-11-94 i 670-03-19
Współdziałanie GPI-K z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. PPwR oraz
OOPwR, Powiatowym Zespołem
Interwencji Kryzysowej, GOPS,
Policją, Dyrektorami Szkół oraz
nauczycielami, Radnymi RG i
sołtysami w zakresie identyfikacji
oraz przeciwdziałania zjawisku
przemocy
Zindywidualizowana praca psychologiczna z rodzinami z problemem
alkoholowym w oparciu o indywidualną asystę rodzinną
Wprowadzenie w działalności
GKRPA procedury „Niebieskiej
Karty” dla rodzin z problemem
alkoholowym i przemocy.
Współpraca z Zespołem Interdysyplinarnym ds. PPwR i OOPwR

Podmiot
realizujący
Pracownicy
Socjalni
GOPS
Pełnomocnik
GKRPA
Pełnomocnik
Pracownicy
Socjalni
GOPS

Asystenci
Rodzinni
GOPS
Pełnomocnik
Członkowie
GKRPA
Pełnomocnik

Do kogo jest
skierowane zadanie

Osoby
nadużywające
alkoholu i
uzależnione oraz
współuzależnione
Osoby dotknięte
przemocą

Przewidywany
Odpowiedź.
efekt działania
za realizację
Zwiększenie dostępności Pełnomocnik
informacji nt. możliwości
pomocy, ochrony
i interwencji
Skuteczna
Pełnomocnik
pomoc rodzinie
zmierzajaca do przerwania
przemocy i działań
naprawczych

Osoby
nadużywające
alkoholu i uzależnione i ich rodziny
Rodziny w których
występuje przemoc
domowa

Skuteczna
Pełnomocnik
pomoc rodzinie
zmierzająca do zmiany
sytuacji rodziny
Skuteczna
Pełnomocnik
pomoc rodzinie
zmierzajaca do przerwania
przemocy
Przedstawiciel Rodziny w których Skuteczna
Pełnomocnik
GKRPA –
występuje przemoc pomoc rodzinie
Przewodnicz. domowa
zmierzajaca do przerwania
GKRPA
przemocy i działań
naprawczych

Celem tego zadania jest zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego (przemocy,
zaniedbań i ryzykownych zachowań) z powodu nadużywania alkoholu i używania środków
psychoaktywnych, poprzez: zwiększenie skuteczności pomocy i wsparcia rodziny ze strony służb
społecznych oraz poprzez interwencję prawno – administracyjną wobec przemocy i innych zaburzeń
funkcjonowania rodziny, zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy
psychologicznej i społecznej dla członków rodzin, w szczególności z problemem przemocy domowej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Przemyśl na 2019 rok.
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III.

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych socjoterapeutycznych
Kierunek działania

Podmiot
realizujący

Do kogo jest
skierowane
zadanie
Uczniowie
szkół, rodzice,
rodziny,
środowisko
lokalne

Przewidywany
efekt działania

Odpowiedź.
za realizację

Pełnomocnik
Organizacja i realizacja
Realizatorzy
Zapobieganie kontaktu z
profesjonalnych programów
programów
alkoholem i narkotykami
profilaktyczno – edukacyjnych
- nauczyciele
(substancjami
w szkołach i lokalnych kampanii - pedagog
psychoaktywnymi)
profilaktycznych „GiPSP
GKRPA
KROKUSY 2018” oraz ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Z T U”
Pełnomocnik
Współpraca z nauczycielami i
GKRPA,
Dzieci/ucznio Pomoc dzieciom/uczniom
wychowawcami oraz poradnią
Pedagog
wie z rodzin
i rodzinie
Psychologiczno-Pedagogiczną
Szkolny
zagrożonych
i pedagogiem szkolnym, zmierza- Pełnomocnik
jąca do objęcia pomocą dzieci
GOPS
z rodzin niewydolnych wychowawczo i r. dysfunkcyjnych.
Pełnomocnik
Organizowanie szkoleń
GKRPA,
Członkowie
Podniesienie
tematycznych dla osób
Pełnomocnik GKRPA
na wyższy poziom świadomości
zainteresowanych i zaangażowa- GOPS
sprzedawcy
i wiedzy prawnej oraz
nych w realizacje zadań dot. prze
prac. socjalni kwalifikacji profesjonalnych i
ciwdziałaniu uzależnieniom.
umiejętności społecznych
Inicjowanie i wspieranie
Organizacje
Społeczność
Zapobieganie kontaktu z alkoho Pełnomocnik
działań podejmowanych przez
trzeżwościow. lokalna, w tym lem, środkami psychoaktywnyorganizacje trzeźwościowe,
Społeczność młodzież
mi, budowanie świadomości
społeczność lokalną, parafie,
lokalna
społecznej dot. zagrożeń zw.
szkoły - zmierzających do
Szkoły
z nadużywaniem alkoholu
organizacji imprez edukacyjnych Pełnomocnik
zażywaniem środków psychoi trzeźwościowych dla dzieci,
Kościół
aktywnych, zachowań ryzykomłodzieży i dorosłych – GiPSP,
wnych oraz przemocą domową
Rekolekcje, Bractwa Trzeźwości.
Pełnomocnik
Wspieranie inicjatyw organizacji Organizacje
Społeczność
Pożyteczne spędzanie wolnego
pozarządowych i lokalnych społe pozarządowe lokalna,
czasu połączone z oddziaływaczności, zmierzających do organi trzeżwościow. w tym dzieci i niami formacyjnymi i profilazacji czasu wolnego dla dzieci,
Społeczność młodzież
ktycznymi oraz integracyjnymi
całych rodzin, w tym: organizacji lokalna
wyp. wakacyjnego połączonego Szkoły
z programami profilaktycznymi. Pełnomocnik
Pełnomocnik
Prowadzenie stałego
Pedagog
Dzieci i
Lepsza znajomość problemu.
monitoringu zjawiska picia
Szkolny
młodzież
Ocena skuteczności programów
alkoholu i innych zachowań
Pełnomocnik szkół
profilaktycznych
problemowych w populacji dzieci
gminnych
i młodzieży
Informowanie za pomocą
GKRPA
Społeczność
Informowanie opinii publicznej Pełnomocnik
lokalnych mediów, o problemach Pełnomocnik lokalna. Dzieci o negatywnych zjawiskach
alkoholowych i innych
i młodzież
społecznych, promowanie
problemach społecznych –
szkolna
dobrych rozwiązań
poprzez dwu-m-k „Bez
Toastu” i inne biuletyny.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Przemyśl na 2019 rok.
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Celem tego zadania jest zmniejszenie ilości spożywanego przez młodzież alkoholu poprzez: ograniczenie
możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez niepełnoletnich, wdrażanie nowoczesnych programów
profilaktycznych i metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu,
ograniczanie działań promujących picie alkoholu przez młodzież, interwencje profilaktyczne wobec grup
podwyższonego ryzyka, edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży
w utrzymywaniu abstynencji.

IV.

Wspomaganie działalności - instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Lp.

Kierunek działania

1.

Dofinansowanie projektów i
działań organizacji, instytucji
i stowarzyszeń trzeźwościowych, służących wspmaganiu
rozwiązyw. problemów alkoholowych i innych uzależnień
Wspomaganie przedsięwzięć
organizacji i stowarzyszeń
trzeźwościowych, kościoła
w zakresie organizacji:
- wypoczynku wakacyjnego dla
dzieci z rodzin alkoholowych,
- imprez o ch. trzeźwościowym,
- „spotkań profilaktycznych”
- rekolekcji trzeźwościowych
- aktywności sportowoturystycznej

2.

Podmiot
realizujący
GKRPA,
Pełnomocnik

GKRPA,
Pełnomocnik

Do kogo jest
skierowane
zadanie
Społeczność
Lokalna –
organizacje i
stowarzyszenia
trzeźwościowe
Społeczność
Lokalna –
organizacje i
stowarzyszenia
trzeźwościowe

Przewidywany
efekt działania

Odpowiedź.
za realizację

Zwiększenie aktywności
społecznej w sferze rozwiąz.
problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania
przemocy

Pełnomocnik

Zwiększenie aktywności
społecznej w sferze
rozwiązywania problemów
alkoholowych
Zapobieganie
kontaktu z alkoholem

Pełnomocnik

Celem tego zadania jest wsparcie dla organizacji i stowarzyszeń, instytucji samopomocowych oraz osób
fizycznych zajmujących się edukacją i profilaktyką, organizacją wolnego czasu oraz pomaganiem osobom
uzależnionym od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i ryzykownych zachowań oraz ich
rodzinom.

V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13¹ i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Lp.

Kierunek działania

Podmiot
realizujący

1.

Przeprowadzenie kontroli
wg odrębnego planu kontroli.
Monitoring przestrzegania
przepisów u. o wychowaniu w
trzeźwości - handel, reklama.
Wnioskowanie o cofnięcie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu –
na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

GKRPA
Pełnomocnik

2.

GKRPA
Pełnomocnik

Do kogo jest
Przewidywany
skierowane
efekt działania
zadanie
placówki
Zmniejszenie
handlowe
szkód związ.
i gastronom. z łamaniem prawa
Wójt Gminy

Zmniejszenie
szkód związanych
z łamaniem prawa

Odpowiedź.
za realizację
Pełnomocnik

Pełnomocnik

Celem tego zadania jest zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym poprzez:
rozwijanie współpracy z policją i podejmowanie działań wobec łamania przepisów ustawy, wdrażanie do
życia społecznego postaw wspomagających racjonalną kontrolę nad obecnością alkoholu w życiu
codziennym.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Przemyśl na 2019 rok.
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VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
Centrów Integracji Społecznej
Lp.

Kierunek działania

Podmiot
realizujący

1.

Realizacja prac społecznie
użytecznych

GOPS
GKRPA
Pełnomocnik

2.

Współpraca z CIS „Caritas”
w kierunku realizacji projektów
konkursowych RPO
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 OP VIII
Integracja Społeczna

GOPS i CIS
„Caritas”
Archidiecezji
Przemyskiej

Do kogo jest
skierowane
zadanie
Osoby
podlegające
wykluczeniu
społecznemu

Przewidywany Odpowiedź.
efekt działania za realizację

zatrudnienie
osób
podlegających
wykluczeniu
społecznemu
Osoby
zatrudnienie
zagrożone
osób zagrożon.
ubóstwem lub ubóstwem lub
wykluczeniem wykluczeniem
społecznym
społecznym

Pełnomocnik
Kierownik
GOPS
Kierownik
GOPS

Celem tego zadania jest realizacja prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Przemyśl, które dadzą
zajęcie osobom podlegającym procesowi wykluczenia społecznego ze względu na ich ograniczenia
wynikające głównie z bezrobocia oraz współuzależnienia lub skłonności do nadużywania alkoholu.

Rozdział 4.
Monitoring i ewaluacja realizacji programu
1. Ewaluacja i ocena stopnia realizacji niniejszego programu należy do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która dokonuje jej w terminach do 30 czerwca
i 30 grudnia 2019 r.
2. Informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz uzyskanych efektach w 2019 r. przedkłada
Radzie Gminy - Pełnomocnik Wójta Gminy Przemyśl ds. Realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w terminie do 31 marca 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Przemyśl na 2019 rok.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Przemyśl
Nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Preliminarz dochodów i wydatków
na cele profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 rok.
Dochody – Plan Budżetowy:
85 000 zł
 Prognozowane wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wg. szacunku
na dzień 30 października 2018r.
85 000zł
Wydatki :

85 000zł

Profilaktyka i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.

80 000 zł

1. Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
i pracowników socjalnych oraz sprzedawców napojów alkoholowych.

2. Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych na terenie gminy:
- organizacja „gminnych spotkań profilaktycznych – „KROKUSY 2019”
- organizacja „powiatowych spotkań profilaktycznych – „KROKUSY 2019”
- programy profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
3. Dotacje dla specjalistycznych poradni i jedn. Organizacyjnych
- MOZU w Przemyślu:

1 000 zł
16 970 zł
2 500 zł
2 500 zł
10 500 zł

18 000 zł

4. Funkcjonowanie Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych od alkoholu, Współuzależnionych oraz osób poszkodowanych
w wyniku przemocy w rodzinie; w tym wyjazdy interwencyjne

5 000 zł

5. Koszty badań psychologiczno-psychiatrycznych osób uzależnionych

1 400 zł

6. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

3 000 zł

7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym:
 organizacja spotkań osób uzależnionych i współuzależnionych z profesjonalistami
oraz członkami grup samopomocowych AA, Al-Anon, DDA
oraz rekolekcji trzeźwościowych
 organizacja spotkań społeczności lokalnych promujących zdrowy styl życia
 organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z środowisk
zagrożonych nadużywaniem alkoholu i przemocą oraz środowiskowej profilaktyki

18 000 zł

2 000 zł
5 000 zł
11 000 zł

8. Zapewnienie środków w ramach umowy – zlecenia na wynagrodzenie:

Pełnomocnika ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
i Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

9. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – w tym wynagrodzenia dla członków komisji.(4 x 8 x 100 zł = 3 200 zł)

Przeciwdziałanie Narkomanii w 2019 r .
1. Programy profilaktyczno - edukacyjne dot. problematyki narkomanii
2. Koszty administracyjne; w tym szkolenia

15 000 zł
3 200 zł
5 000 zł
4 500 zł
500 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Przemyśl na 2019 rok.

