Projekt
z dnia 14 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVII/......./2014
RADY GMINY CISEK
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2012 poz.1356 z późn.zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2015 stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Cisek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/......./2014
Rady Gminy Cisek
z dnia....................2014 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Sposób realizacji zadania:
1. Informowanie mieszkańców gminy o działalności:
a/ Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
b/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.
c/ Przychodni Odwykowej w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Dofinansowanie szkoleń dla osób pomagających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przemocy w rodzinie.
3. Dofinansowanie zajęć z zakresu psychoterapii dla osób trzeźwiejących.
4. Przeprowadzenie i finansowanie programu terapii uzależnienia od alkoholu wśród osadzonych w zakładach
karnych.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Sposób realizacji zadania:
1. Prowadzenie w prasie lokalnej, na zebraniach, spotkaniach z rodzicami akcji informacyjnej na tematy
dotyczące przemocy psychofizycznej w rodzinie oraz możliwości pomocy jaką mogą otrzymać członkowie tych
rodzin.
2. Doposażenie świetlic i hali sportowej w sprzęt sportowy.
3. Organizowanie i dofinansowanie działalności świetlic wiejskich , szkolnych oraz zajęć w czasie ferii
i wakacji.
4. Zorganizowanie i dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych lub
dotkniętych przemocą w rodzinie.
5. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych .
6. Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zagospodarowanie dla rodzin patologicznych decydujących się na
seperację.
7. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją, sądem,
kuratorami, szkołami organizacjami pozarządowymi w sprawach uzależnienia oraz przemocy.
8. Współpraca różnych służb i środowisk w zakresie ochrony przed przemocą.
III. 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 .
Sposób realizacji zadania:
1. Prowadzenie w klasach VI szkół podstawowych programu profilaktycznego „ Trzeci Elementarz, czyli
program siedmiu kroków”, zakup pakietu podręczników do realizacji zadania.
2. Prowadzenie edukacji wśród mieszkańców /prasa, broszury, ulotki/ ukazujące problem przemocy w rodzinie
i sposób walki z tym zjawiskiem.
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3. Konkursy plastyczne, literackie o tematyce alkoholowej, narkotykowej dla dzieci i młodzieży.
4. Pogadanki i apele o tematyce antyalkoholowej w szkołach z udziałem przedstawicieli gminnej komisji
antyalkoholowej, psychologa lub terapeuty , pedagoga szkolnego i policji.
5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na
celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych oraz przestrzegania zakazu sprzedaży osobom poniżej
18 roku życia.
6. Finansowanie badań społecznych, diagnoz i ekspertyz.
7. Wspieranie inicjatyw środowisk wiejskich w zakresie promocji zdrowego trybu życia i organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży.
8. Organizacja czasu wolnego dzieci , młodzieży oraz dorosłych propagując ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze : edukacyjno-artystycznym np.. festyny, konkursy, wycieczki, rajdy, lub
sportowym.
10. Finansowanie
interdyscyplinarnego,

szkoleń

oraz

niezbędnych

wydatków

związanych

z działalnością

zespołu

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Sposób realizacji zadania:
1. Współpraca z Poradnią Odwykową, grupami samopomocowymi, grupami młodzieżowymi, zespołem
interdyscyplinarnym oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wspierających profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z organizacjami kościelnymi,
charytatywnymi prowadzącymi działalność na terenie gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, biblioteką gminną,
policją oraz komisją oświaty, zdrowia, kultury i spraw socjalnych.
V. Podmioty współpracujące oraz odpowiedzialne za realizację programu:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Policja,
4. Szkoły,
5. Organizacje pozarządowe,
6. Zespół Interdyscyplinarny,
7. Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy,
VI. W sprawie określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, ustala się wynagrodzenie w następującej wysokości:
1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 114,00zł za udział w jednym
posiedzeniu komisji.
2. Pozostałym członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 91,20zł za udział w jednym
posiedzeniu komisji .
3. Podane wyżej wynagrodzenie przysługuje za pełny udział w posiedzeniu nie więcej jak za 10 posiedzeń
w roku kalendarzowym.
VII. Finansowanie Programu Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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