ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY Nr XXVIII/183/2005
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2005r.
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2005 ROK
Obserwowane w otoczeniu wzorce zachowań i odchodzenie od dotychczasowych standardów moralnych powodują
między innymi wzrost zainteresowań części mieszkańców kraju (szcze-gólnie ludzi młodych), w tym również naszej
Gminy, różnego rodzaju używkami. Wzrasta-jące bezrobocie i ubożenie społeczeństwa między innymi skutkuje
wzrostem spożycia alko-holu. Towarzyszy temu zjawisku problem nasilenia się przemocy, a w rodzinach
dotkniętych chorobą alkoholową powoduje dezorganizację wielu funkcji rodzinnych. Miejsce pozytyw-nych
zachowań zastępują: poczucie lęku, stałego zagrożenia własnej egzystencji, obawa o ży-cie i zdrowie, niechęć, a
także agresja.
Obserwuje się nasilenie zjawiska alkoholizowania się dzieci i młodzieży. Zjawisko to staje się coraz
bardziej niepokojące z uwagi na obserwowane obniżenie się granicy wieku (pierwszej inicjacji alkoholowej).
Szkód społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu lub choroby
alkoholowej nie można uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiar
i dotkliwość.
Biorąc pod uwagę powyższe problemy i zagrożenia, od kilku lat Miasto i Gmina Pleszew podejmuje
wielorakie działania ukierunkowane na profilaktykę oraz na najbardziej skuteczne metody rozwiązywania
problemów alkoholowych, a skierowane do społeczności lokalnej.
Program tych działań obejmuje:
1. profilaktykę,
2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
3. zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami
od środków
psychoaktywnych,
4. zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów,
5. zwiększenie zasobów pomocy niezbędnej do godziwego funkcjonowania i ra-dzenia sobie z
istniejącym problemem alkoholowym (ogólnie pojętym),
6. ochronę dzieci przed skutkami alkoholizmu rodziców.
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych
realizowany jest przez Gminnego Inspektora ds. Profilaktyki i Rozwą-zywania Problemów Alkoholowych, natomiast
profesjonalnie przeciwdziałaniem alkoholiz-mowi zajmuje się Poradnia Odwykowa SP ZOZ w Pleszewie, która
rocznie udziela około 5.000 porad osobom chorym oraz ich rodzinom. Działają także grupy samopomocowe AA
"RAZEM” i Al - Anon "RADOŚĆ". W ramach poszerzonej oferty terapeutycznej i rehabili-tacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu prowadzonej przez Gminę działa Telefon Zaufania oraz Punkt Konsultacyjny dla
uzależnionych i współuzależnionych w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7. Działają także grupy edukacyjne
dla młodzieży zagrożonej od środków psychoaktywnych i grupa terapeutyczna dla współuzależnionych. Przewiduje
się, podobnie jak w poprzednim roku, przeprowadzenie programów edukacyjno - wspierających trzeźwość:
"NAWROTY W CHOROBIE ALKOHOLOWEJ" oraz "AFTER CARE".
Na terenie Gminy działa także Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Trzeźwości
w Kowalewie, który
prowadzi Pracownię Psychoterapii uzależnień i współuzależnień, oraz także skupia grupy samopomocowe AA i Al Anon.
I.

CEL PROGRAMU:

Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych,
które aktualnie już występują, poprzez kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania proble-mów
alkoholowych, w oparciu o założenia znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeź-wości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
II.

STRATEGIE DZIAŁANIA
1.
2.

Doprowadzenie do ograniczenia i zmniejszenia negatywnych zachowań wśród dzieci, młodzieży w
zakresie używania alkoholu oraz zapewnienie alternatywnych do alkoholu i narkotyków form spędzania
czasu wolnego.
Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia
i trzeźwości, w
szczególności wobec dzieci i młodzieży oraz grup podwyższonego ryzyka.

3. Doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej.
4. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii
i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych (służb medycznych, pracowników socjalnych, policjantów i
nauczycieli).
5. Edukacja publiczna pomagająca w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
6. Wspieranie i inspirowanie działalności środowiskowej samopomocy osób z problemami alkoholowymi
oraz organizacji społecznych.
7. Zwiększenie skuteczności terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
8.
Ocena skuteczności podejmowanych działań oraz monitorowanie zjawisk społecz-nych, zdrowotnych i
ekonomicznych związanych z dostępnością i konsumpcją alkoholu.
9.
Koordynowanie działań poszczególnych placówek, struktur zajmujących się profi-laktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz współpracującymi instytucjami i organizacjami
społecznymi.

III.

KIERUNKI DZIAŁANIA
1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych.
1.1. Kontynuacja funkcjonowania Telefonu Zaufania dla osób uzależnionych, dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym kierowanie osób uzależnionych do
Poradni Odwykowej SPZOZ
w Pleszewie.
1.2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnio-nych oraz dla ofiar
przemocy w rodzinie.
1.3. Prowadzenie Grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych.
1.4. Prowadzenie sesji: „NAWROTY W CHOROBIE ALKOHOLOWEJ”.
1.5. Realizacja programu AFTER CARE dla osób uzależnionych, po podstawowym
programie terapeutycznym, z abstynencją ponad rok.
1.6. Wspieranie wyposażania sali detoksykacyjnej przy SPZOZ.
1.7. Wspieranie funkcjonowania pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
1.8. Wspieranie funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji.
1.9. Wspieranie funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych.
1.10. Wspieranie pomocy dla dzieci rodzin dotkniętych problemami uzależnienia
lub przemocy.
1.11. Wspieranie funkcjonowania Ośrodka Profilaktyczno Terapeutycznego
W Baranówku.
1.12. Wsparcie tworzenia się Pleszewskiego Klubu Abstynenta.
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2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psy-chospołecznej i prawnej w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
2.1. Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
2.2. Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla trzeźwych alkoholików i ich rodzin.
2.3 Wspomaganie działań interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych
zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu przez osoby nadużywające
alkohol, bowiem nadużywanie powoduje rozkład rodziny i demoralizację nieletnich.
2.4. Zwiększenie skuteczności działań poprzez zorganizowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla członków Gminnej Komisji Roz-wiązywania Problemów Alkoholowych,
pracowników Punktu Konsultacyjne- go i Telefonu Zaufania, pracowników pomocy społecznej,
pedagogów, policji, straży miejskiej.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
3.1. Prowadzenie istniejących świetlic środowiskowych (z programami terapeutycz-nymi) dla dzieci z
terenu miasta i Gminy:
- Świetlica Środowiskowa w Baranówku,
- Świetlica Środowiskowa w Brzeziu,
- Świetlica Środowiskowa w Kowalewie,
- Świetlica Środowiskowa w Zielonej Łące,
- Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna (Stowarzyszenia Profilak-tyki Społecznej i
Wspierania Rozwoju) w Pleszewie,
- Świetlica Środowiskowa w Bronowie,
- Świetlica Środowiskowa w Ludwinie,
- Świetlica Środowiskowa w Pacanowicach,
- Świetlica Środowiskowa w Rokutowie,
- Świetlica Środowiskowa w Suchorzewie.
3.2. Organizowanie i finansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich
rodziców:

• „Trzeci Elementarz” w kl.VI szkół podstawowych oraz w kl.I gimnazjów,
3.3. Prowadzenie sportowo - rekreacyjnych pozalekcyjnych zajęć szkolnych w szko-łach podstawowych i
gimnazjalnych..
3.4. Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla młodzieży.
3.5. Prowadzenie dla dzieci i młodzieży Szkoły Przetrwania z elementami profilak-tyki.
3.6.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie Pleszewskiej Ligi
Drużyn Podwórkowych.
3.7. Wspieranie LZS-ów w upowszechnianiu czynnego wypoczynku poprzez sport.
3.8. Współpraca z Komendą Powiatową Policji - prewencja krym. wśród nieletnich.
3.9. Współudział w „Wielkopolskich Dniach STOP Uzależnieniom”.
3.10.Rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów alkoholowych z wykorzysta-niem książek, broszur i
plakatów.
3.11.Zorganizowanie szkoleń dla pedagogów i wychowawców szkół prowadzonych przez Gminę, a także
dla lekarzy i pielęgniarek (podstawowej oraz specjali-stycznej opieki zdrowotnej) w zakresie
wczesnego rozpoznawania problemów
alkoholowych.
3.12.Doposażenie Świetlic Środowiskowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
rekreacyjnych, sportowych i świetlicowych, oraz na pro-wadzienie bieżących remontów Świetlic.
3.13.Współpraca z Radami Pedagogicznymi w sprawie realizacji Szkolnych Progra-mów Profilaktycznych.
4. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez kontrolę realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie
oraz poprzez przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
4.1. Kontrole dotyczyć będą liczby punktów sprzedaży podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych i przestrzegania zasad usytuo-wania punktów sprzedaży na terenie Miasta i
Gminy.
1 Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż
lub podawanie
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miej-scu i poza miejscem sprzedaży.
2. Kontrolę przeprowadzają:
a) upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Pleszew,
b) upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Plesze-wie,
c) Straż Miejska
w zakresie:
 przestrzegania porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży i poda-wania napojów
alkoholowych,
 przestrzegania ustawowego zakazu nie sprzedawania i nie podawania napojów
alkoholowych osobom nieletnim lub nietrzeźwym,
 przestrzegania ustawowego zakazu reklamy napojów alkoholowych.
3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzanie:
a) zgodności prowadzonej sprzedaży (w tym również podawania) napojów alkoholowych z
aktualnie ważnym zezwoleniem (zezwoleniami),
b) przestrzegania warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-działaniu
alkoholizmowi,
c) przestrzegania zasad i warunków sprzedaży (w tym podawania) napojów alkoholowych
określonych w uchwałach Gminnych.
4. Kontrole punktów sprzedaży (w tym podawania) napojów alkoholowych przeprowadzane są przez
co najmniej dwie osoby, bez uprzedniego powia-domienia kontrolowanego.
5. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:
a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części gdzie prowadzona jest
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
w takich dniach i godzinach, w
jakich jest prowadzona ta działalność,
b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.

6. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby
zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.
7.

e)

Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego
przeprowadzenia kontroli.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się do
organu wydającego zezwolenia.
9. Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa pod-miot gospodarczy do
usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do
cofnięcia zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.
Jednostka kontrolowana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania

f)
g)

do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informację o wykonaniu zaleceń.
Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie
kontrolne.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otrzymuje sprawozdanie o wynikach
kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
5.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działają-cych na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych.
5.1.

Udostępnienie pomieszczeń „Centrum Samopomocowego dla Osób z Zabu-rzeniami
Psychicznymi i Leczenia Uzależnień” na działania grup samopo-mocowych AA, Al.-anon,
Alateen, DDA.
5.2. Doposażenie Biblioteki Miasta i Gminy Pleszew w literaturę i materiały z zakresu rozwiązywania
problemów alkoholowych.
5.3. Wspieranie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samopomo-cowymi zajmującymi się
statutowo problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych i pomaganiu osobom
uzależnionym.

IV.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
1.

2.

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkom Zespołu
Orzekającego - składającego się z członków Komisji, a także powoływa-nym doraźnie specjalistom z
zakresu uzależnień oraz członkom Zespołu Kontrol-nego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 105
zł. brutto (sto pięć złotych 00/100 brutto) za każdorazowy udział w pracach Komisji, jak i Zespołów.
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związ-ku z wyjazdami
służbowymi wynikającymi z pełnionych obowiązków, przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na
zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r., w
sprawie wysokości oraz warun-ków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w
państwo-wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
(Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1990 ze zmianami).

V.PRELIMINARZ WYDATKÓW DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK.
Lp
1

Wydatek wraz z opisem

Plan wydatków (zł.)
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3

1. Koszt (wraz z pochodnymi) zatrudnienia Inspektora
11.500
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
-----------------------------------------------------------------2. Telefon Zaufania oraz Punkt Konsultacyjny (w obiekcie
37.050
Centrum Samopomocowego):
-----------------------------------------------------------------3. Zajęcia grupowe z terapeutą (w obiekcie Centrum Samopo6.380
mocowego):
a) Grupa wsparcia młodzieżowa,
3.840
b) Sesje „Nawroty w chorobie alkoholowej.”
1.120
c) Sesja After Care.
1.420
-----------------------------------------------------------------4. Zajęcia w świetlicach z dziećmi i młodzieżą:
36.600
A) Świetlica Socjoterapeutyczna w Pleszewie
6.000
B) Świetlice Środowiskowe:
a) Świetlica Środowiskowa Kowalew,
5.700
b) Świetlica Przetrwania „Zielone Diabły”,
2.100
c) Świetlica Środowiskowa Zielona Łąka,
3.800
d) Świetlica Środowiskowa Bronów,
3.800
e) Świetlica Środowiskowa Ludwina,
3.800
f) Świetlica Środowiskowa Pacanowice,
3.800
g) Świetlica Środowiskowa Rokutów,
3.800
h) Świetlica Środowiskowa Suchorzew.
3.800
-----------------------------------------------------------------5. Dofinansowanie świetlic środowiskowych (doposażenie):
37.000
a) Świetlica Bronów
2.000
b) Świetlica Brzezie.
2.000
c) Świetlica Kowalew
2.000
d) Świetlica Ludwina
2.000
e) Świetlica Pacanowice
2.000
f) Świetlica Rokutów + Stanica młodzieżowa
7.500
g) Świetlica Suchorzew (w tym Zespół Ludowy)
3.000
h) Świetlica Zielona Łąka.
2.000
i) Świetlica PCPR (w Cechu).
2.500
j) Świetlica Stowarz.Profilaktyki Społeczn. i Wspier.Rozwoju
2.000
k) Szkoła przetrwania „Zielone Diabły”.
2.000
l) Centrum Samopomocowe.
2.000
m) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.
2.000
n) Świetlica Baranówek.
2.000
o) Świetlica TPD.
2.000
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6. Zajęcia profilaktyczne:
8.300
a) Elementarz III, edycja wiosna lub jesień,
2.800
b) Strategie profilaktyczne - program dla narkomanii,
2.800
c) Materiały
2.700
-----------------------------------------------------------------7. Alternatywne formy i propozycje (kulturalne, oświatowe
10.000
we i wychowawcze) dla osób zagrożonych uzależnieniem
lub znajdujących się w kręgu uzależnionych.
Realizowane w drodze konkursu ofert zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 z dnia 9 grudnia 2004r.
-----------------------------------------------------------------8. Pomoc MGOPS dla dzieci rodzin dotkniętych problemami
20.000
uzależnienia lub przemocy.
-----------------------------------------------------------------9. Szkolenia:
2.000
-----------------------------------------------------------------10. Wypoczynek letni realizowany przez organizacje pożytku
20.000
publicznego.
Realizowany w drodze konkursu ofert zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 z dnia 9 grudnia 2004r..
-----------------------------------------------------------------11. Festyny:
33.000
a) Festyn Dzień Dziecka.
7.000
b) Festyn Rodzinny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
3.000
c) Bieg Przemysława.
3.000
d
d) Warsztaty teatralne.
5.000
h) Akcja „Lato w Rokutowie z MGOPS”.
10.000
i) Liga LZS
2.500
j) Turniej dzieci w kręglach
2.500
-----------------------------------------------------------------12. Wynagrodzenie dla Komisji.

7.000

-----------------------------------------------------------------13. Podróże służbowe krajowe.
1.000
-----------------------------------------------------------------14. Wzbogacenie oferty Biblioteki Miejskiej:
a) doposażenie punktu czytelniczego
b) funkcjonowanie GCI (obsługa i materiały dydaktyczne)
c) eksploatacja i opłaty na rzecz GCI (np. internet)
e - 3 f

21.000
4.000
15.000
2.000
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15. Sprzęt multimedialny:
5.000
a) kserokopiarka
5.000
------------------------------------------------------------------16. Sala detoksykacyjna przy SP ZOZ (porozumienie).

8.000

------------------------------------------------------------------17. Sportowe zajęcia pozalekcyjne (w ramach SKS):
28.500
a) umowy na realizację zajęć,
19.000
b) zakup sprzętu.
9.500
------------------------------------------------------------------18. Programy sportowe organizowane przez organizacje
37.500
pożytku publicznego.
Realizowane w drodze konkursu ofert zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 z dnia 9 grudnia 2004r.
------------------------------------------------------------------19. Dotacja do Schroniska dla Bezdomnych (wg umowy).

37.300

------------------------------------------------------------------20. Koszty eksploatacyjne pomieszczeń w Centrum

12.500

------------------------------------------------------------------21. Wizyty podopiecznych z grup terapeutycznych
4.950
u psychiatry.
------------------------------------------------------------------22. Udział w kosztach funkcjonowania Ośrodka Profilaktyczno 14.500
– Terapeutycznego w Baranówku.
------------------------------------------------------------------23. Spotkanie opłatkowe w Poradni Odwykowej.
672
------------------------------------------------------------------24. Realizacja programu „Bezpieczne miasto”
R a z e m

3.900
403.652

VI. PLAN ŚRODKÓW NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW W 2005 ROKU.

Lp

Opis

1.

Planowane dochody w 2005 roku.

2.

Środki nie wykorzystane z planu 2004 roku.

Razem

Plan
350.000
53.652

403.652

