
UCHWAŁA NR XXXl/224l22

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 27 kwietnia2022 r.

w sprawie przyjęcia programu profilakĘki i ronviąrywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bartniczka na |ata 2022-2025.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia26 października l982r. o wychowaniu

w trzęźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. IJ. z 2021 r. poz. 1II9. z poŻn. zm.|)

oraz art.l0 ust. 3 ustawy z dnia 29 |ipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z

2020 r. poz. 2O5O ," ,m.'1 w związku z art. 2I ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia

202I r. o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 202Ir. poz. 2469) i

art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 t.,

poz.599), Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Przyjąć Program profilaktyki i rozwiąz.ywania problemów alkoholowych oruz

przćriwdziałania narkomanii w Gminie Bartniczka nalata2022-2025' stanowiący załącznik

do uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia

Przewodnic za/y Xady Gminy

,"Ak#^.

l1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĘ ogłoszone w Dz. U. z2021 r.poz.2469 orazz2022r.
poz. 24 i poz. 218, M. P. z 2022 r. poz. I I 8.

'1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone wDz. U. z2019 r.poz. |655 orazz202|r.
po2.2469..



Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 2O2I r. o

zdrowiu publicznym oraznięktórych innych ustaw (Dz. U. z202Ir. poz.2469) na|eży ptzyjąć

zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26

puŻdziemika 1982 r. (Dz. U. z 202l r. poz. 1119.) oraz ustawą z dnia 29 |ipca 2005 roku o

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.2050) nowy proglam profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie

Bartniczka na1ata})zz-2)z3.Kompetencj atazostałazastrzężonadla Rady Gminy.
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Załącznik
do Uchwały nr XXXI1 224 l 22
Rady Gminy Bartniczka
z dńa27 kwietnia 2022 r.

{l

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMow
ALKoHoLowYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE

BARTNICZKA NA LATA 2022-2025

GMINA BARTNICZKA
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DIAGNOZA ŚRoDowISKA LOKALNEGO oRAZPROBLEMo\\'
SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BARTN|CZKA

Gmina stanowi wspólnotę samorządową utworzoną Z mocy prawa przez mieszliańcórr

zamieszkujących określone terytorium. Gmina zajmuje się szeregiem działan, ktore ę mniej

dostrzegalne na co dzien, jednak bardzo istotne w obszarzę działania wspólnot1'

samorządowej. Do tych zadań zaliczamy działania w zakresie pomocy społecznej, polit1'ki

prorodzinnej, ochrony zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych'

narkomanit oraz problemów związartych z innymi uzaleŻnieniami.

W Gminie Bartniczka działa Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje

zadania z zal<resu szeroko pojętej pomocy rodzinom zamięszkałym na terenie Gminy

Bartniczka. Rodzinom i osobom udzielona została pomoc w formie świadczeń pieniężnych:

zasiłek stały, okresowy' celowy' świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub zyrvności w

ramach programu wieloletniego ,,Posiłek w szkole i w domu'' oTaz w formie świadczeń

niepieniężnych: usługi opiekuńcze, schronienie, dożywianie w szkole w ramach programu

wieloletnięgo ,'Posiłek w szkole i w domu'', praca socjalna. W roku Ż021 r. z ww. pomocy

GOPS skorzystało 110 rodzin, ponadto 110 rodzinom udzielono pomocy w postaci pracy
i,
socjalnej.

Rodziny otrzymały pomoc w formie:

1. ZasiŁkustałego - 1 1 rodzin,

2. Zas1łku okresowego - 19 rodzin,

3. Zasiłkucelowego _ 36 rodzin,

4. Specjalnego zasiłku celowego - 16 rodzin,

5.. Zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzęnia losowego

- I rodzina,

6. Dożywianiadzieci w szkole -25 rodzin,

7. Schronienia- 1 osoba,

8. Usług opiekuńczych - 19 rodzin.

Ww. rodziny otrzymały pomoc z powodu:

1. beziobocia - 28 rodzin,

2. długotrwałej choroby -32 rodziny,

3. niepełnosprawnoŚci - 36 rodzin)

4. alkoholizmu - 0 rodzin,

5. wielodzietności - 0 rodzin, 
ąi

6. potrzeby ochrony i macierzyistwa - 34 rodziny,
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7. innych niz ww., m.in. bezdomności - 1 rodzina, zdarzenia losowego _ l rodzina,

trudnoŚć w przystosowaniu do Życia po zwolnieniu z zakładu kamego 1 osoba.

W jednej rodzinie moze wystąpić kilka powodów przyznania pomocy' np. bezrobocie'
niepełnosprawnośó, długotrwała choroba etc.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Z pomocy w formie dożywiania w
szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu 

',Posiłek w szkole i w domu''
skorzystało 54 dzieci.

Z pomocy psychologa w okresie od stycznia do grudnia 202I r. skorzystało 48 osób.

Gmina Bartniczka jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych z
o ddziałami przedszko lnymi, oraz j edne g o przedszkola publiczne go.

ogółem w Gminie wg. stanu na 31 stycznia 2022 r. jest 425 uczniów szkół
podstawowych oraz 116 dzięci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkola.
(źródło SIo, stan na 3 ].0l.2022 r.)'

Dzięki realizowanym programom profilaktyczrym w szkołach we współpracy z GKRPA
i innyrni instytucjami tj. poradnia psychologiczno - pedagogiczna, KPP więdza uczniów z

zakresu szkodliwości używania substancji alkoholowych jest na wysokim poziomie o czym

świadczą wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej. W rekomendacjach diagnozy

czylamy: skala uzaleŻnien wśród badanych uczniów z terenu gminy Bartniczka nie przybiera

dużych rozmiarów. Pozytywne wyniki to przede wszystkim efekt inicjatyw edukacyjnych ze

strony środowiska szkolnego, dlatego teŻ w roku 2022 naleŻy kontynuowac działalnosc

zw iązaną z zaj ę ciamt pro fi l aktyc zny mi p o zal ekcyj nymi.

Jak wskazują dane zaptezentowane w diagnozie, wśród uczniów obserwuje się

umiarkowaną skalę problemów społecznych - 12,5yo uczniów przyznało, że spożywało

kiedykolwiek alkohol, dlatego teŻ nadal będą prowadzone systematyczne działania

profilaktyczne w jednostkach oświatowych. Łączenie strategii profilaktycznych tj.

edukaęyjnej' interwencyjnej i informacyjnej zwiększy zainteresowanie uczniów

za gadni eni a mi związany mi z profi l aktyką.

Wskazanym do prowadzęnia działaniem w szczego|ności wśród młodzieĘ szkolnej jest

prowadzenie monitoringu problemów związanych z uza|eŻnieniami poprzez organizowanie

spotkań edukacyjnych z uczniami, rodzicami na temat zagroŻen wynikających z uŻywaniem

alkoholu i innych substancji zakazanych.

w Gminie Bartniczka działa Gminna Komisja Rozwiązyrvania Problemów

Alkoholowych, która realizuje zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeżwości i

ptzeclwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja zrzesza 5 człotków, które są przeszkolone z

zakresu profilaktyki uzalęŻnten, przeciwdziałania przemocy oTaz metod i środków

terapeutycznych w pracy zrodziną i osobą uzaleŻnioną. '!

Na terenie Gminy Bartniczka obowiązuje Uchwała Nr XXXV|227|I8 Rady Gminy

Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na tęrenie
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gminy miejsc sprzedaŻy i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr XXXV/228II8
Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby

zezwoleńna sprzedaŻ napojów alkoholowych na terenie gminy Bartniczka.

Maksymalna liczba zęzwolen na sprzedaŻ napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi:

o 30 zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych do 4,5 o^ alkoholu orazpiwa

o 30 zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych powyżej 4,5oń do 18 % (z
wyjątkiem piwa),

o 30 zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 o^,

Maksymalna liczba zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia w miej scu sprzedaży wynosi :

o 6 zęzwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych do 4'5 % alkoholu otazpiwa,

o 6 zęzwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych powyżej 4,5oń do 18 % (z wyjątkiem

piwa),
1:

o 6 zezwolęń na sprzeduŻ napojów alkoholow1'ch powyzej 18 yo,

W Gminie Bartniczka prowadzonych jest 14 punktów sprzeduŻy napojów alkoholowych

w tym 11 sklepy i 3 lokale gastronomiczne. 8 sklepów posiada zezwolenię na sprzedaŻ

wszystkich rodzaj ów alkoholi'

Jak wyrika Z przeprowadzonej diagnozy wskazaniem na lata 2022-2023 jest zwiększenie

liczby kontroli punktów sprzedaŻy alkoholu w celu eliminacji miejsc gdzie osoby

niepełholetnie mogą dokonać zakupu napojów alkoholorryych,I2,7%o ankietowanych uczniów

uwaŻa, Że zakup alkoholu na terenie gminy jest możliwy i łatwy.

Z lwagi na powyższe członkowie zespołu kontrolującego oprocz prowadzonych kontroli

ptzestrzegarlia zasad sprzedaŻy i podawania napojów alkoholoyych we współpracy z

GKRPA przeprowadzą szkolenie dla sprzedawców alkoholu na terenie Gminy Bartniczka nt.

konsekwencji nieprzesttzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeżwości i
przeciw działaniu alkoholizmowi.

Żródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe

budzetu Gminy stanowiące dochody z tyiułu wydania zezwoleh na sprzedaż napojów

alkoholowych, wniesione przęz podmioty gospodarcze, zgodnie z art. 182 ustawy o

wychowaniu w trzężwości i przeciwdziałaniu alkoholizarowi. Dochody te stanowią dochód

gminy' który w całości jestprzekazywany narealizację programu. Zgodnie z art. 182 ww.

ustawy środki te nie mogą byc przeznaczone na inne cele.

\-

\-



obowiązkiem Gminy jest przeznaczanie Środkow pienięznych - stanowiących dochody ze

wskazanych wyŻej opłat - na wykonywanie zadan wynikających z postanowień cytowanej

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gmina z racji

dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz dostępnych zasobach, moŻe

przedsięwziąć środki zaradcze oTaznaprawcze skierowane do społecznoŚci. Większośc zadań

jest realizowanych na poziomie Gminy zgodnie Z ww. ustawą oraz Rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 30 marca 202I r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowianalataz0zl -
Ż025 w obszarze profilaktyki szczego\nie uniwersalnej i edukacji społecznej oraz w oparciu o

ustawę o zdrowiu publicznym (Dz.U. z2021 r. poz. 7956 ze zm.)

Ustawa z dnta 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zvłiązku z promocją

prozdrowotnych wyborów konsumentów, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 202I roku,

wprowadziła do ustawy o wychowaniu w trzeż:wości i przeciwdziaŁaniu alkoholizmowi

przepisy dotyczące opłaty od sprzedaŻy napojów alkoholowych w opakowaniach

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małpek.

opłaty wnoszone za sprzedaz napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o

ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml stanowią w wysokości:

t.1s0o^ dochód gmin, na terenie których jest prowadzonasprzedtznapojow alkoholowych;

Ż.50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowta.

Gmina przeznacza ww. środki na działania mające na celu realizację lokalnej

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

ustawy o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W odniesieniu do przeznaczania środków pochodzącychz opłat od sprzedaŻy napojow

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej

300 mŁ warto przywołać uzasadnienie projektu (druk sejmowy nr 210): ,,Wpływy z opłat

stanowiące dochód gminy będąprzeznaczane na działania mające na celu rea|izację lokalnej

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

(zatem zadania własne samorządu gminy związane przykładowo z polityką społeczną,

zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów

związany ch ze spożyciem alkoholu)''.

Należy równieŹ przywołaó stanowisko Ministerstwa Zdrowia wyrazone w piŚmie

skierowanym do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 16

pażdziemlka2O2O roku (ZPP.021Ż.3.2020.DL), w którym to wskazano, Że ,,...zdecydowana

większoŚó działań z za\<resu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałanta

negatywnym skutkom spożyłvania alkoholu, będzie znajdowała odzwierciedlenie w

gminnych pro gramach r ozw iązywani a problemów alkoho1owych''.
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Adresatami programu są te same lub pokrewne grupy osób. Usta wa nakazuje przyjęcie
wspólnego programu- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bartniczk a na lata 2022-2023.
Nowoczesne pode-jście profilaktyki,lęczeniai rehabilitacji musi zakład'ackontekst uzależnień
ze względu na upowszechniające się wzory łączenia substancji i przenoszenia uza;ęŻnień.
Działaniai zadaniaujęte zostały w ww. programie.

Przedstawiony program adresowany jest do wszystkich osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoho'u, substancji
dopalacze oraz inne substancje uzależniające w tym leki.

( dzieci, mło dzież, doro śl i)

zakazanych tj. narkotyki,

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym orazniektórych innych ustaw wprowadziła do programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zadania dotyczące
przeciw działania uzależnieniom behawioralnym.

Kolejnym dziaŁaniem profilaktyc znym, które będzie prowadzone w ramach ww.
programu to przeciwdziaŁanię uzaleŻnieniom behawioralnym. Nalezy podkreślić, że poza
zadaniami z zal<resu uzależnień od substancji istotne okazuje się zapobieganie uzależnieniom
behawioralnym ze względu na ich rosnące lozpowszechnianie oraz wynik ające znich szkody
zarówno zdrowotne, jak i społeczne.

UzaleŻnienia behawioralne określają formy zachowań, które nie są związane zprzyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności
(hazatd' zakupy, granie w gfy' problemowe uży'tkowanię internetu itp.) a ich specyfrką jest
m'in. utrata kontroli nad tymi zachowaniami czyczynnościami.

Z przeprowadzonej konsultacji z terapeutami z ośrodka Terapii IJzaleŻnień i
WspółqzaleŻnienia w Brodnicy oruz ptzed,stawionej informacji pisemnej wynika, że w latach
poprzednich m'in" w 2021ośrodek zarejestrował 7 osób z uzaleŻnieniami behawioralnymi.

Gminna Komisja współpracuje z ośrodkiem terapii, dlatego też wskazaniem na lata 2022-
2023 będzie przeprowadzenie szkoleń dla jej członków z zakresuproblematy ki uzależnień
behawioralnych.

Badania jakościowe tj. wywiady (rozmowy) przeprowadzone Z pracownikami ośrodka
uzaleŻnień' funkcjonariuszami KPP w Brodnicy, pracownikami G6PS, dyrektorami szkół,
mieszkańcami wskazują, że uzaleŻnienia behawioralne występuj ą i dotyczągłównie: wśród
dorosłych uzalęŻnień od hazardu oraz zakupów a wśród dzieci i młodzieŻy uzależnieńod gier
hazardov'ych' problemowego uz1'tkowania internetu' mediów społecznościowych oraz
korzystania zurządzeńmobilnych np. telefon komórkowy. *

Głównym celem działań komisji będzie pozyskanie i podniesienie poziomu wiedzy nt.
uzależnien behawioralnych, która pozwoli na prowadzenie profi laktycznej działalności

\=
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informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uza|eŻnięń

behawioralnych.

Wśród róŻnych problemów społecznych, występujących w naszym kraju, problemy

Zwuązane z narkotykami mają szczegolne znaczenie, ponieważ coraz częściej po nie sięgają

ludzie młodzi oraz dzieci w wieku 1I-I2 lat. Z diagnozy społecznej przeprowadzonej wŚród

badanej grupy dzięci i młodzieży ok 3% badanych przyznało, żę zaŻywało

narkotyki/dopa|acze w większoŚci byli to chłopcy. Ankietowani (dzieci i młodzież) szkół

podstawowych pomimo tego' iż posiadają wiedzę na temat szkodliwości substancji

zakazanych, sięgają po nie ,,naimprezach'' dla dobrej zabav,,ry, bycia zauwtzonym w grupie

społecznej lub po prostu Za namową kolezanki, kolegi. Problem narkotyków i dopalaczy nie

jest już tylko problemem dużych aglomeracji miejskich ale zdaje się być ,'wylęgarnią

narkotyków'' miast na prawach powiatu czy środowisk wiejskich. Dzieci i młodzieŻ w

przeprowadzonej diagnozie nie podają skąd pozyskują narkotyki, dopalacze, często pojawia

się odpowiedź ,,nie znam osobY, od której to zakupiłem", ,,dostałam od koleżanki na

spróbowanie' ale nie pamiętam od której'' . DostępnoŚć do narkotyków w opinii badanych nie

jest niczym trudnym, natomiast nie są w stanie podać fuodła (dealera) zakazanych substancji.

Większość ankietowanych pierwszy kontakt z narkotykami miała na dyskotece i był to
jednorazowy incydent. Problem z narkotykami w Gminie Bartniczka nie jest na poziomie

stanowiącym problemowoŚć zaŻywania ww. substancji przez dzieci na poziomie szkoły

podstawowej. Kontakt uczniów z narkotykami na ogół miał charakter epizodyczny. Wśrod

uczniów obserwujemy deklaracje zaŻywania większości rodzajów narkotyków' które zostały

ujęte w kwestionariuszu ankiety. Najbardziej popularnyrn narkotykiem jest marihuana.

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023 wpisują się w

lokalną sdrategię w zakresie profilaktykt uza|eŻnien oruz minimalizacji szkód społecznych i

indywidualnych wynikających z naduŻywania narkotykow oraz innych środków

psychoaktywnych.

Konsultacje do programu były prowadzone z mieszkańcami, pracownikami GOPS,

pracownikami szkoły, członkami GKRPA, terapeutami z ośrodka lęczenia uzalężnięn w

Brodnicy oraz z podmiotami i insty'tucjami pracującymi z rodziną, osobą uzaleŻntoną,

współuzaleŻnioną i doświadczającą przemocy. Program powstał w oparciu o ww. ustawy,

konsultacje, informacje pozyskane z jednostek organizacyjnych Gminy Bartniczka oraz w

oparciu o diagnozę problemów społecznych przeprowadzonąwśród uczniów, mieszkańców

i sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Bartntczka. Z przedstawionego

raportu dot. używania alkoholu' narkotyków' dopalaczy prz'Fzmłodzież szkół podstawowych

wynika, że problem uzalęŻnien istnieje. Zasadnym, w roku 2022-20Ż3 będzie utworzenie

punktu informacyjno _ konsultacyjnego w skład, którego wejdą specjaliŚci: (psycholog,
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pedagog, pracownik socjalny i inne osoby wg. zapotrzebowania) w ramach zapobiegania i
przeciwdziałania uzaleŻnieniom wśród dzięci, młodzieży czy osób odrosłych. Zostanie
również zwiększona pomoc dzieciom i rodzinom poprzez tworzenie na świetlicach wiejskich
czy innych punktach ogólnie dostępnych dla dzieci i mieszkańców grup wsparcia. Gmina
Bartniczka jest gminą rozległą powierzchniowo i dojazd, dla niektórych osób do insty.tucji

wspierających wydaje się być duŻym utrudnieniem.Działania objęte w programie są zgodne z
ww. aktami prawnyni oraz wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia nalata 2021-2025,

który jest podstawowym dokumentem polityki zdrowia publicznego wyznaczającym cel
strategiczny i cele operacyjne.

Kontynuowanie realizowanych dziaŁan wraz z wprowadzeniem szeroko pojętej pomocy i
form wsparcia odbiorców programu prz1miesię oczekiwane efekty w postaci minimalizowania
problemów społecznych na terenie Gminy.

Zgodnte z er:t' 4l ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałantu

alkoholizmowi (Dz.IJ. 22027r.. po2.1179 ze zm.) Koordlmatorem Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja
Rozwiąz1łvania Problemów Alkoholowych powołana ptzez Wójta Gminy Bartniczka' która

inicjuje działaniaw zakresie określonym w ust. l ww. artykułu.

WZA FILA ROZWIAZYW

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzalężnionych o d alkoho lu.

Udzielanię rodzinom' w których występują problemy alkoholowe pomoc\,

psychospołecznej, prawnej, aw szczególności ochrony przedprzemocą w rodzinie.
a

Prowadzenie profilaktycznej działalnoŚci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczegolności dla dzieci i młodzieży - w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i sportowych, atakże działań

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach.

Wspomaganie działalnoŚci instytucji, stowarzyszeń i osób ftzycznych. służącej

rozw'iązywaniu problemów alkoholowych np. ośrodki terapii uzaleŻnien i
współuzależnienia, wspólnoty AA, grupy wsparcia' kluby abstynenta, stowarzyszenia

abstynenckie.

Podejmowanie interwencji w związkuz naruszeniem przepisów określonych w art. l3l
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

występowaniu przed sądem w charakterze oskarzyciela publicznego.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poptzez organizowanie i finansowanie centrów

integracj i społecznej.

\-

A.

2.

J.

4.

5.

6.

PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYCH



7. Współpraca z insty.tucjami zobowiązĄącymi do leczenia odwykowego w tym

przestrzegania RoDo i przepisów ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i

pr zeciw działaniu alkoholizmowi .

Kompetencje członków gminnej komisji rozwiagywania problemów alkoholowych.

Tryb realizacjt zadan z zal<resu profilaktyki i rozwtązywania problemów

alkoholowych.

1 0. ograniczenie dostępności alkoholu.

11. opłata od sprzedazy napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości

nominalnej napoj u nieprzekra czaj ące go 3 00 ml.

l 2. Zasady v,ry nagr adzania członków GKRPA.

1 3. Finansowanie programu.

1 4. Współdziałanlę z realizatotami i partnerami pro gramu.

Rozdział I

Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosĘch,

młodzieĘ, dzieci ich rodzin,uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych

uzależnieniami od alkoholu.

Na mocy art. 2I ustawy z dnia 26 pużdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwoŚci i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi leczenie osób uzaleŻnionych od alkoholu odbywa się w

zal<ładach leczniczych podmiotów leczniczych. wykonujących działalnośc leczniczą w

rodzaju świadczenia stacjonarne, całodobowe oraz ambulatoryjne' w rozumieniu przepisów

ustawy o działalności leczniczej. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciindziałaniu alkoholizmowi nie dopuszczają możliwości leczenia osób uzależnionych

poza podmiotami leczniczymi.

Sposoby i metody realizacji programu:

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie przez GKRPA wnioskódzawiadomień wobec osób

uzaleŻnionych od alkoholu/lub osób w stosunku, do których istnieje podejrzenie

nadużywania alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania w zakresie leczenia.

2. Udzielanie informacji na temat możliwości lęczenia uzaleŻnienia, wstępne

motywowanie do podjęcia terapii (rozmowy motywująco profilaktyczne) w

placówkach leczenia uzależnien udzielanie informacji o grupach wsparcia i

kierowanie na I eczeni e o dwykowe ( specj ali sty cztft).

3. Rozszerzenie oferty terapeutycznej w zakładach lecznictwa odwykowego.

4. Sporządzanie wywiadów w celu skompletowania dokumentacji do sądu.

8.

9.



5. Podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA poprzez udział W konferencjach,

szkoleniach, warsztatach i seminariach oraz zwląZane ztym koszty udziału i dojazdu.

6. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, superwizji i seminariów o

tematyce uzależnten współuzaleŻnien, przemocy i agresji dla:

a) osób pracujących z osobami uza|eŻnionymi i współuzależnionymi,

b) osób pracujących z dziecmi z rodzin, w których występuje problem

alkoholowy' dysfunkcj a Środowiska rodzinnego,

c) członków Gminnej Komisji Rozwipywania Problemów Alkoholowych,

d) członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego'

e) nauczycieli i pedagogów,

0 pracowników lecznictwa odwykowego'

g) rodziców dzieci i młodzieŻy uzależnionej, współuza|eŻnionej i zagroŻonej

uzaleznieniem,

h) kadry pedagogicznej szkół. \-
7. Finansowanie obozów, wyjazdow i innych form wypoczynku terapeutycznego dla

osób uzależnionych i ich rodzin.

8. Kierowanie wniosków do sądu o nałozenie obowiązku poddania się leczeniu w

zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które nie chcą dobrowolnie podjąć się

leczenta.

9. Pokrywanie kosztów wykonania opinii ptzez dwóch niezawisłych biegłych w
przedmiocię uzaleŻntenia osób kierowanych do sądu - finansowanie opinii biegłych

sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocię uzaleŻnienia od alkoholu.

10. Pokrywanie kosztów opłaty sądowej od wniosków o wszczęcie postępowania

. nieprocesowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

11.Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówkach lecznictwa 'y
odwykowego ( książek, broszur, ulotek i innych niezbędnych do pracy z pacjentami).

12. Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek w celu zapewnienia odpowiednich

warunków materialnych do prowadzenia terapii grupowej i indywidu alnej z osobami

uzależntonym i' wsp ółu zaleŻni ony mi i zagr o Żo nymi uzal eżni eni em.

13. Doposazenie placówek lecznictwa odwykowego pomoc w uzupełnieniu

wyposazenia placówki, która ułatwi realizację programów (wyposażenie w

podstawowy sprzęt jak np. alkomat, kserokopiarka, tablica, dyktafon i inne).

14. Dofinansowanie programów rahabilitacji dla osób uzaleznionych po zakończonych

programach psychoterapit uzaleŻnienia - dofinansowanie różnych form rehabilitacji

osób uzależnionych np. aktywizacji zawodowej.

15. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osob uzaleŻnionych i ich rodzin.
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z.

aJ.

4.

5.

6.

Rozdział II

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholow€' pomocy

psychospołecznej i prawnej, aw szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

I. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej oraz prawnej rodzinom, w których

występuje problem alkoholowy, ogtanlczenie szkód zdrowotnych i rozwojowych

dziecizww. rodzin.

Dofinansowanie/finansowanie punktow konsultacyjnych, doradztwa prawnego,

p sycho l o gi czne go, pedago gicznę go oraz profi laktyki społecznej .

Dofinansowanie programów pomocy psychologicznĄ t psychoterapii dla osób z

syndromem dorosłych dzieci alkoholikow.

Podejmowanie interwencji i kierowanie spraw do odpowiednich instytucji.

Informowanie o chorobię alkoholowej i mozliwości podjęcia leczęnia.

Finansowanie pracy terapeutycznej/socjoterapeutycznej z dziećmi i rodziną, zajęc

opiekuńczo _ wychowawczych dla dzieci z gtup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci zrodzin

z problemem alkoholowym.

7. Dofinansowanie zajęć, z dzięcmi na świetlicach wiejskich realizowanie

różnorodnych form wsparcia np. pomoc w nauce, dożywianie, udział w róznego

rodzaju zajęciach rozwojowych i innych, prowadzenie współpracy z rcdzicamt,

opiekunami dzięci oraz szkołami.

8. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi z

rodzin z problemem alkoholowym/ problemem przemocy oraz w zakresie

prowadzenia zajęć socj oterapeutycznych.

g. Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach

opiekuńczo - wychowa w czy ch, pro fi l aktyc zny ch i so cj oterapeutycznych.

10. Diagnoza sytuacji całej rodziny i proponowanie pomocy dla wszystkich jej członków,

podejmowanie działan w kierunku ograniczenia zaburzęń Życia rodzinnego.

1 1. Współpraca ze szkołami w zakresie wsparcia pedagogicznego i poradnictwa

edukacyjnego, współdziałanię z Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie

organizowania dodatkowej opieki oraz pomocy społecznej i psychologicznej dla

rodzin i ich dzieci, w ktÓrych występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie.

12. organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrazania

systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
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13. WspółpTacaz GOPS, szkołą i innymi instytucjami w dokonywaniu naboru dzieci
z rodzin, w których występuje problem alkoholowych, niewydolnych wychowawczo

na róznorodne formy wypoczynku.

14. Wspieranie ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie pomocy ofiarom przemocy

domowej.

15. Współdziałanie z instytucjami, placówkami i organizacjami w zakresie działalności

słuzącej r o związy waniu problemów uzale Żnięil.

1ó. Wspieranię działalności grup Samopomocowych (w tym grup wsparcia) dla osób

doznających przemocy w rodzinie.

I7 . organizowanie szkoleń dla osób mających kontakt z osobami stosującymi przemoc w
rodzinie.

Rozdział III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie !
rorwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieĘ.

1. Realizacja programów profilaktycznych w tyrrr: widowisk artystycznych, teatralnych,

koncertów, konkursów tematycznych, warsztatów, spotkań itp., dotyczących

uzaleŻnien przemocy dla dzieci' młodzieŻy i rodziców w placówkach oŚwiatowych na

terenie gminy. (prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i

opiekuńczo - wychowawczych programów profilaktycznychdla dzieci i młodzieŻy.

2' Udział w finansowaniu szkolnych programów profilaktyki oraz działań

zaplanowanych przez placówkę oświatową np. kółka zainteresowań. zajęcia

. korekcyjno- wyrównawcze' pikniki szkolne, konkursy, itp.

3. lJdział w lokalnych i ogolnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych 7 Y
profilaktyką alkoholową i rozwipywaniem problemów społecznych związanych z

uzależnięniami, podejmowanie działan edukacyjnych i informacyjnych skierowanych

do mie szkańców gminy, w dr aŻante o gó lnopol skich kampanii.

4. Finansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych programów socjoterapeutycznych,

zajęć edukacyjno-informacyjnych, spońowych z elementami profilaktyki dla dzieci z

rodzin z problemem alkoholowym.

5. Finansowanie świetlic środowiskowych i szkolnych,miedzy inn1rrni wyposażanie ich

w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzeniaza1ęc.

6. Organtzacja i finansowanie wyjazdów dzieci i ąłodzieżv na wycieczki i spektakle

teatralno- rozrywkowe i inne o treściach związanychz profilaktykąuzaleŻnien.



]. Finansowanie zimowisk, półkolonii letnich posiadających w swoim programie zajęcia

profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie problemów alkoholowych i innych

uzależnten'

8. Zakup literatury specjalistycznej lub opracowanie materiałów edukacyjnych z zakresu

uza|eŻnien dla szkół i bibliotek gminnych oraz ich dystrybucja wśród określonych

grup adresatów np. młodzieży, nauczycieli' pracowników służby zdrowia, ofiar

przemocy' osób współuzaleŻntonych i uzależnionych od alkoholu.

9. Realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angaŻującej dzięci t młodzieŻ w alternatywne

formy spędzania wolnego czasu (Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Dzien

Sportu itp.)

10. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oruzróżnych

form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzezi

a) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

festynów rodzinnych dla dzieci, młodzieŻy i dorosłych, których celem jest

integracja rodzin i społeczności lokalnej.

b) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki

krajoznawcze, biwaki, obozy, spotkania edukacyjne/naukowe, socjoterapeutyczne

itp.

1 1. organizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych dla pedagogów szkolnych, wychowawców,

nauczycieli i rodziców - niezbędnych w procesie wychowania oraz prowadzenia pracy

pro fi l aktyc znej i terap eutyc z nej z dzie cmt i mło dzieżą.

I}'Doposazenie i zakup materiałów dla ośrodka Terapii UzaleŻnien i Współuzależnienia

,oraz dla zakładow lecznictwa odwykowego potrzebnych do pracy z pacjentami

(kwestionariusze, ankiety' materiały biurowe itp.), zakup materiałów edukacyjnych

dla pacjentów i terapeutow/psychoterapeutów pracujących w ww. placówkach.

13. Działalność na tzecz przeciwdziałania nietrzeŹwości kierowców. Współpraca z

oŚrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia do programów szkolenia

kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej. Zakup materiałów

edukacyjnych min. broszur, plakatów, ulotek, liczników trzezwości itp.

14. Przeciwdziałanię nietrzeźwości w miejscach publicznych poptzęZ podnoszenie

kompetencji zawodowych przedstawicieli służb kontaktujących się z osobami

nietrzeźvrrymt.

15. Doposażanie terenów rekreacyjnych, placów zńaw, boisk sportowych na terenie

gminy.

Ę-
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16' Wspieranie i koordynowanie placy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy
dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.

17' Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej' podejmowanie 6ziałan o
char akter ze eduk acyj n ym pr Zeznaczonych d l a ro dz i có w.

18. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i
real izowan y ch pr zez mło dzież, ski erowanych do grup rówie śniczych.

l9'Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych, prenumerat specjalistycznych i
czasopism o tematyce zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania
przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym itp. oraz innych
publikacji.

2j'Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Gminnej Komisii
Rozwiązyłvania Problemów Alkoholowych.

2l'Prowadzenie stałego i interaktywnego systemu informacji oraz lokalnych kampanii
edukacyjnych.

Ż2. Al<tywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami.

Rozdział IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

ronłv iązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspomaganie działalności ośrodka Terapii \]zalężnien i WspółuzaleŻnienia w
Brodnicy, który świadczy usługi medyczne w zakresie terapii i lęczenia osób
uzaleŻnionych od alkoholu zamieszkałych na terenie gminy Bartmiczka.

2. Finansowanie wypoczynku letniego/zimowego dzieci i młodzieży ze środowisk
zaniedbanych wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowyn,
dla dzieci imłodzieŻy z grup ryzyka.

3. Wspieranie klubów abstynenta' współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi.
4. Realizacja programów profilaktycznychi rehabilitacyjnych dla osób dorosłych.

Rozdział V
Podejmowanie interwencji w rwiązkuz naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i

15 ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

':i

1. Przeprowadzanie odpowiednich czynnoŚci wyjaśniających zmierzających do ustalenia
osób dopuszczających się naruszaniu przepisów zabraniających reklamy i produkcji



napojow alkoholowych oraz zabraniających sprzedaŻy i podawaniu napojów

alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, Że znajdują się w stanie

nietrzeŹwości, osobom do lat l8, na kredyt lub pod zastaw.

2. Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie

odpowiednich materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze

oskarżyciela publicznego w sprawach zwtązanych z naruszeniem przepisów

określonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzęźwości i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi.

Rozdział VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów

integracji społecznej.

1. Współpraca z CIS i KIS w zakresie integracji społecznej i zawodowej, pomoc dot.

działafizwiązanych z aktywnoŚcią zawodową mieszkańców gminy na rynku pracy.

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu reintegrację społeczną i zawodową osób

uzalęŻntonych od alkoholu i ich rodzin'

Rozdział VII

InsĘtucj a zob ow iązania do leczenia o dwykowego.

Przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych przebiega w sposób zgodny z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i

,przeciwdziałaniu alkoholizmowi w powiązaniu z zapisem RoDo z dnia 27 kwietnia

2016 r.

Członkowie gminnej komisji zobowiryują się pisemnie * składają oświadczenie do

zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskalrt przy real'izacjt

zadańzwiązanychz procedurązobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

Gminna komisja przyjmuje zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu z

jednoczesnym wystąpięniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciw działaniu alkoholizmowi.

Gminna komisja zaprasza na lozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie i

pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ww.

ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu. 
'j"

Gminna komisja podejmuje działania dot. odpowiedniego zmotywowania osoby

uzaleŻnionęj od alkoholu do rozpoczęcialeczeniai zmiany swojej postawy.
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Gminna komisja dostosowuje się do nakazania ptzezsąd doręcze nia zapośrednictwem
komomika sądowego wniosku o zobowiązanie do 7eczenia odwykowego osobie,
wobec której ten wniosek został złożony'
Pokrycie kosztów związanych z tzw. doręczeniem komorn iczymi ustaleniem przez
komornika adresu osoby, której wniosek będzie doręczony. (ati. 4l ust. l ustawy Zdnia23 lutego 20lg roku o kosztach komomiczych).

Rozdział VIII
Kompetencie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowvch.

1. Gminna komisja podejmuje pierwszy kontakt z klięntem - osobą uzależnioną,
zobowiązaną do leczenia odwykow ego orazdorosłym członkiem jej rodziny.
Członkowie komisji podejmują skuteczne strategie profilaktyczne, posiadają wiedzę oczynnikach ryzyka i czynnikach chroniących.
Wszyscy członkowie komisji posiadają przynajmniej podstawowy poziom
interdyscyplinarnej wiedzy z za*esu rozwiązywania problemów alkoholowych wspołeczności Iokalnej.

Rozdział IX

Ograniczenie dostępności alkoholu.

Przesttzeganie Uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad'usytuowania na terenie gminy
Bartniczka miejsc sprzeduŻy i podawania napojów alkoholowy ch orazw sprawie ustalenia
limitu punktów ze sptzedaŻą napojów alkoholowych powyzej 4,5 %o.

1' opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzeda ż napojow alkoholowych pod kątem
zgodności z uchwałami Rady Gminy d'otyczącymi limitu punktów sprzeduŻy i ich
lokalizacji.

2' Przestrzeganie zasad wydawania i cofanie zezwolęń na prowadzenie sprzeduzy i
napojów alkoholowych.

3' Organizacja i finansowanie szkoleń dla sprzedawców alkoholi.

6.

7.

2.

J.
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Rozdział X

Opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o iloŚci

nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml'

Gmina przeznacza ww. środki na działania mające na celu rea|izację lokalnej

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

zgodnie z ustawą o wychowaniuw trzężwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania realizowanę przez gminę w ww. zakresie będą obejmowały działania związane z

po1ityką społeczną, zdrowotną oraz profilaktyką dot. rozwiązywania problemów związanych

ze spożyłvaniem alkoholu.

ę- B. ZADANIA w ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Rozdział I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeuĘcznej i rehabilitacyjnej dla osób
.l

uza|eżnionych od narkoĘków i osób zagrożonych uzależnieniem od narkoĘków.

1. organizowanie szkoleń w programie wczesne go rozpoznawania i krótkiej interwencji

w zakresie uzalężnięnia narkomanią'

2. organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i

rozwiązywania problemów związanych zzaŻywaniem narkotyków i innych substancji

psychoaktywnych o działaniu odurzaj ącym'

3. Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dła

'osób uzaleznionych i ich rodzin'

u- 4. Wspieranie inicjatyłv związanychz problematyką narkotykową.

5. Współpraca z ośrodkiem terapii |ęczeniauzaleŻnień i współuzależnienia.

6. Doltnansowanie szkoleń grup zawodowych zajmujących się problemem uzaleŻnien'

7. Dofinansowanie terapii indywidualnej i grupowej'

Rozdział II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy

psychospołecznej i prawnej.

1. organizowanie narad' konferencji, warsztatów itp. dla rodziców dotyczących

profi laktyk i t r ozwiązywani a problemów o prewefi cj i narkotykowej .

Ż. Szerokie upowszechnianię wiedzy (plakaty, ulotki) o mozliwoŚciach i procedurze

administracyj no-prawnej kierowania osób uza|eŻnionych na leczenie'



3. Dofinansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych, wiejskich i środowiskowych dla

dzieci i młodzieŻy.

4 . D o fi nansow anie dział an edukacyj nych słuŻących wzmo cni eniu opieku nczy ch

i wychowawczych kompetencji rodziców z zaktęsu zagroŻen związanych Z

sub stancj ami narkotycznymi, eliminowanie czynnikó w ry zyka.

5. Udzielenie mieszkańcom gminy nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych

oraz terapeutycznych

Rozdział III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnejo edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rorwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i

młodzieży.

1' organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji itp. dotyczących profilaktyki i
rozwiązywania problemów związanych z narkomanią we wszystkich szkołach i *
placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy. Wspieranie kształcenia

pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w dzl'edzinlę profilaktyki

' uzaleŻnień substancjami psychoaktywn5lmi.

2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieŻy.

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z

profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z

uzaleŻnieniamt.

4. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej - plakaty,

ulotki, informatory, filmy, książki, broszury' publikacje itp.

5. Promowanie zdrowego stylu zycia wolnego od narkotyków i innych używek oraz

ioznyctr form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:

a) Inicjowanie i organizowanie imprez spońowych, rekreacyjnych itp. d\a dzieci, 'y
młodzieŻy i dorosłych.

b) organizowanię atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki

lłajoznawcze,piesze i rowerowe , fostyny, biwaki itp.

6. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z

okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Dnia Matki i ojca orazMiędzynarodowych

Dnt Zapobiegania Narkomanii i tym podobnych spotkań.

7. Prowadzenie działan profilaktycznych wspartych roŻnymt przedsięwzięciami

sportowo -rekreacyjnymi i edukacyjnyni.
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Rozdział IV

Wspomaganie działań insĘtucji, organuacjipozarządowych i innych osób fizycznych,

służących rorwiązywaniu problemów narkomanii.

1. Dofinansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych i materiałów informacyjno -
edukacyjnych niezbędnych do rea|izacji szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów

sportowyc h i inny ch impr ez zw iązany ch z prob l e m e m uzalęŻnien.

2. Współpraca z Policją i innymi służbami w celu prowadzenia wspólnych działań

profilaktycznych m.in. poprzęz kontrole i prelekcje z uczniami, rodzicami, kadrą

nauczycielską.

3. Tworzenie procedur współpracy służb i instytucji, organizowanie spotkań

spr zy j aj ący ch zaw iązywaniu l okalnej ko al i cj i przec iw narkomani i.

Rozdział V
Pomoc społeczna osobom aza|eżnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

1 . Współprac a z pracownikami socjalnymi mającymi kontakt z osobami uzależnionyrrri

i współuzaleznionymi od narkotyków, którzy udzielają pomocy wynikającej z ustawy

o pomocy społecznej.

Ż. Pomoc osobom dotkniętych ubóstwem i wykluczonych społecznie przy odzyskaniu

zdolnoŚci do funkcjonowania w społecznoŚci poprzez udział w spotkaniach,

warsztatach' rozmowach wspieraj ących itp.

D ziaŁania interwenc yj ne w sytuacj ach kryzy so wyeh.

złułNlł w złxnnsIp pRznctwpzlłł,łNlł uzłlnŻNmNIonł
BEHAWIORALNYM

Do skutecznych strategii zapobiegania uza|eŻnieniom behawioralnym naleŻą:

- rozwij anie kompetencj i psychospołecznych dzięci i rriodzieŻy,

- rozwij ani e komp etencj i wychow aw czy ch ro dzi ców i opi ekunów'

Rozdział I

Upowszechnienie wiedry na temat problematyki uzależnień behawioralnych poprzezi

1. Prowadzenie kampanii edukacyjnej.

Ż. P r ow adzenie kampanii społecznej .

ĄJ.

C.
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3. Rozpowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Rozdział II

Prowadzenie profilakĘcznej działalnoŚci informacyjnej i edukacyjnej oraz działalnoŚci

szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym , w

szczególności dla dzieci i młodzieĘ, w tYm prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

spońowych, a także dzia|ań na rzecz doĄrwiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo_wychowawczych i socjoterapeuĘcznych.

1. Wspieranie szkolnych programów profilaktyki poprzez prowadzenie zajęć

edukacyjnych dla społeczności szkolnej.

Propagowanie i wspieranie roŻnych form edukacji publicznej, koordynacj a działań w
zakresie promowania pozytywnych postaw i zachowań: otganizac1a i

współorganizacjatumiejów, konkursów wiedzy z zabesuprofilaktyki uzalężnięil.

Tworzenie miejsc rekreacyjno-spońowych dla dzieci i młodzieŻy w ramach

prowadzenia profilaktycznej działalnoŚci w zakresie rozwiązywania problemów

doty czący ch uzaleŻni eń behawi o ralnyc h.

Wspieranie wspólnych wyjazdow integracyjnych dla dzieci, rodziców i kadry

pedagogicznej połączonych z programem profilaktycznym) którego głównym celem

jest budowanie prawidłowych relacji na gruncie dziecko- rodzic, uczeń-nauczyciel,

rodzic-pedagog.

organizowanie i dofinansowanie szkoleń, konferencji, wykładów etc., nauczycieli,

wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych' pracowników ośrodka terapii

uzaleŻnięn i współuzależnienia, członków GKRPA, członków GZI, funkcjonariuszy

.Policji i pracowników innych instytucji w tym sądu z zakręsu przeciwdziałania

uza|e Żnieni o m behawi oralnym.

organizowanie i dofinansowanie konkursów' wystaw, lokalnych imprez dla dzieci,

młodzieŻy i dorosłych związanych Z promowaniem wolnego oduzalęŻnień stylu życia

oraz innych przedsięwzięc związanych z rozwijaniem pasji i zainteresowań.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁoNKow GMINNEJ KoMISJI
ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKoHoLowYCH

Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych określa rada gminy w gminnym programie rozwiązywania problemów

alkoholowy ch oraz przeciw dział'ania narkomanii.

Ż.
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Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie Za realizację zadan ustawowych

'J 
wykonywanych podczas posiedzeń GKRPA. pracę oraz udział w posiedzeniach Komisji,

7 kontrolach i innych działaniachKomisji.

Wysokość wynagrodzęnia członka komisji równa się diecie radnego'

Wynagrodzenie nie przysługuje, gdy członek komisji wykonuje czynności' o których mowa

powyżej w godzinach pracy i za te godziny otrzymuje wynagrodzenie w ramach stosunku

pracy.

Podstawą naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa wyŻej,jest lista obecności

Zposzczególnych posiedzeń komisji poświadczonaprzezPrzewodniczącęgo Komisji.

E. FINANSOWANIE PROGRAMU

, Żródłem finansowania zadan Gminnego Programu są dochody z opłat określone w ustawie

o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizm owi z dnia 26 paŹdziemlka 7982 r.

(Dz. U. 22021 poz.III9 ze zm.).

Dochody z opłat za zęzwolenia

określone w aft. 1l1 ww. ustawy.

Dochody z opłat za zezwolenia

określone w art. 93 ust.3 pkt. 1.

wydane na podstawie art. 18 lub art. 18r oraz dochody

wydane na podstawie art. 9,g1 i 92 oraz dochody z opłat

F. REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU

Realizatorem Gminnęgo Programu Profilaktyki i Rozwiązywanta Problemów Alkoholowych

oraz Ftzeciwdziałania Narkomanii jest Wojt Gminy Bartniczka oraz Gminny ośrodek

Pomocy Społecznej w Barlniczce przy współpracy następujących podmiotów:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. Gminny Zespoł Interdyscyplinamy'

3. ośrodek Terapii UzaleŻnięń i Współuzależnienia w Brodnicy,

4. Biblioteka Publiczna w Bartniczce,

5. Policja,

6. Sąd,

7 . Otganizacje pozarządowe.


