RADA GMINY KOBIERZYCE

UCHWAŁA NR LII/575/05
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 24 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany gminnej strategii polityki społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz dzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze
zm. ) art.17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
[ Dz. U. Nr 64, poz. 593ze zm. ] oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
pa dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1231 ze zm./
Rada Gminy Kobierzyce postanawia, co nast puje:
§1
Zmienia si tre gminnej strategii polityki społecznej w pkt. 6 zał cznika
do uchwały Nr XXXI/387/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 wrze nia 2004 r.
przez dodanie do tre ci uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
§2
Tre
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok stanowi zał cznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§4
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Zał cznik do uchwały nr LII/575/05
Rady Gminy Kobierzyce
z dnia 24 listopada 2005 roku

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI i ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2006

Podstaw do sformułowania niniejszego programu jest diagnoza stanu problemów i zasobów,
która okre la rzeczywiste potrzeby społeczno ci lokalnej Zadania uj te w gminnym
programie s inicjowane przez gminn komisj rozwi zywania problemów alkoholowych
(art. 41 ust. 3), powołan przez wójta, natomiast realizatorem programu jest Urz d Gminy
Kobierzyce.
I. Diagnoza problemów alkoholowych wyst puj cych w gminie:
1. Charakterystyka problemów (Stan problemów):
a) dane dotycz ce ilo ci punktów sprzeda y napojów alkoholowych w odniesieniu do
ilo ci mieszka ców przedstawia tabela poni ej.
Liczba punktów sprzeda y napojów alkoholowych w latach 2000-2005
w odniesieniu do mieszka ców gminy Kobierzyce
Lp. Punkty
sprzeda y
napojów 2000 2001 2002 2003
2004 2005
alkoholowych
Punkty sprzeda y napojów alkoholowych
1.
ogółem
72
61
63
71
74
84
W
tym
sprzedaj
ce
napoje
przeznaczone
do
2.
spo ycia
49
42
41
48
48
52
3.

-poza miejscem sprzeda y (sklepy)
-w miejscu sprzeda y
( gastronomia)

4.

Ilo mieszka ców gminy przypadaj ca na 1
punkt sprzeda y ogółem

5.

Punkty sprzedaj ce
powy ej 18% alkoholu

6.

Ilo mieszka ców gminy przypadaj ca na 1
punkt sprzeda y napojów alkoholowych pow.
18%

napoje

alkoholowe

23

19

18

23

26

32

163

197

192

172

169

154

37

32

24

38

37

39

301

375

377

321

337

333

b) Z danych liczbowych Policji dotycz cych narusze prawa i porz dku publicznego
pod wpływem alkoholu wynika, e jest tendencja spadkowa . Do izby wytrze wie
przewieziono w 2005 r. 38 osób ( stan na wrzesie 2005 r.) w 2004 r. 48 osób, w
2003 r. 54 osoby ( w 2002 r. przewieziono 41 osób ), przeprowadzono w 2005 r.
416 interwencji, w tym 51 rodzinnych, w tym 21w zwi zku z alkoholem, 2003 r.
451 interwencji, w tym 237 rodzinnych (w 2002 r. 420 interwencji, w tym 230
rodzinnych ). Je li chodzi o przemoc domow - zostało zało onych 23 niebieskie
karty ( stan na wrzesie 2005 r. ).
c) Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach wiadczył pomoc
finansow i materialn dla 12 ( stan na wrzesie ) w 2005, w 2004 dla 15 rodzin z

problemem alkoholowym
d) W 2005 ilo składanych wniosków o nało enie obowi zku leczenia w stosunku
do członka rodziny wzrosła w stosunku do 2004 ( 16 ), wynosi 20. Ilo wniosków
o s dowe nało enie obowi zku leczenia odwykowego od alkoholu osób
kierowanych przez Gminn Komisj Rozwi zywania Problemów Alkoholowych,
jest porównywalne, wynosi 4 ( stan na wrzesie ).
2. Osoby i instytucje przygotowane do rozwi zywania problemów alkoholowych (Stan
zasobów):
a) Istnieje od lat dziesi ciu Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Uzale nie przy ul. Witosa 18 w Kobierzycach, słu cy osobom uzale nionym ich
rodzinom, w którym działa:
- grupa motywuj ca osoby uzale nione od alkoholu do leczenia b d ce przed
lub po programie terapeutycznym podstawowym w placówce leczenia
odwykowego,
- grupa wsparcia dla młodzie y pij cej ryzykownie,
- grupa dla osób współuzale nionych i ich rodzin,
- grupa samopomocowa AA, AL.-Anoon,
- konsultacje dla osób pochodz cych z rodzin z problemem alkoholowym,
b) wietlice profilaktyki rodowiskowej w nast puj cych miejscowo ciach: Bielany
Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce, Królikowice, Krzy owice, Kuklice,
Pustków Wilczkowski, Pustków urawski, Tyniec Mały, Tyniec nad l z , Solna,
l za, w których realizowane s zadania z zakresu profilaktyki pierwszorz dowej,
poprzez alternatywne formy sp dzania wolnego czasu, działania opieku czowychowawcze. Ogółem ucz szcza 334 osób w wieku od 6 do 18 lat. wietlice ww.
prowadzone s w budynkach szkolnych ( 4 ), w wietlicach wiejskich ( 8 ), oraz w
siedzibie stowarzyszenia ( 1 ). Dla poprawienia bazy prowadzone były konieczne
remonty i modernizacja pomieszcze przeznaczonych na działalno
wietlic w
budynkach wietlic wiejskich. (Wyremontowano-7; zbudowano - 2 Solna,
Pustków urawski).
c) W jednostkach o wiaty realizowane s programy autorskie z elementami
socjoterapii: Pustkowie Wilczkowskim, Bielanach Wrocławskich, Kobierzycach,
Ty cu Małym, Pustkowie urawskim gdzie programem obj ci s uczniowie,
nauczyciele, rodzice.
d) W Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich realizowany jest program
dla gimnazjalistów,
e) Gmina organizuje corocznie wyjazdy dla dzieci i młodzie y kolonie,
podczas których realizuje si programy profilaktyczne.
3. Organizacje pozarz dowe realizuj ce m.in. programy profilaktyczne:
a) Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trze wo ci „ISKRA”,
b) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci cej Twórczo ci i Na Rzecz Sztuki
„T czowisko”,
c) Stowarzyszenie Edukacji Społecznej „ALFA”,
d) Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”.

4. Mapa problemów alkoholowych:
a) najwi kszy odsetek osób nadu ywaj cych alkoholu jest w miejscowo ciach o
wysokiej stopie bezrobocia, w południowej cz ci gminy Kobierzyce, po byłych
pa stwowych gospodarstwach rolnych, oddalonych od głównych szlaków
komunikacyjnych (utrudniony dojazd do pracy ), bez mo liwo ci lokalowych
spotka mieszka ców ( brak wietlicy wiejskiej ): Szczepankowice, Budziszów.
b) najwi kszy odsetek dzieci i młodzie y u ywaj cej rodki uzale niaj ce jest w
miejscowo ciach dynamicznie rozwijaj cych si : Bielany Wrocławskie,
Kobierzyce.
5. Najwa niejsze problemy do rozwi zania w 2006 roku:
a) profilaktyka dzieci i młodzie y,
b) umocnienie rodziny jako podstawowego rodowiska profilaktycznego,
c) zmniejszanie skutków uzale nie poprzez prowadzenie Gminnego Punktu
Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Uzale nie , w którym prowadzone b d
zaj cia wspieraj ce. Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania
(wspieranie osób uzale nionych i ich rodzin pomoc psychospołeczn , prawn ,)
d) tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Przewidywana wysoko rodków finansowych na realizacj gminnego programu
profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w 2006 roku wynosi 1.100.000,00
złotych (słownie: jeden milion sto tysi cy złotych).
II. Cele programu :
1. prowadzenie działa profilaktycznych ze szczególnym uwzgl dnieniem profilaktyki
szkolnej i rodzinnej
2. poprawa dost pno ci do leczenia odwykowego mieszka com gminy,
3. wspomaganie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
4. współdziałanie merytoryczne i wspieranie instytucji, organizacji pozarz dowych,
osób fizycznych realizuj cych zadania gminne z zakresu rozwi zywania problemów
alkoholowych.
5. zmniejszenie ilo ci przypadków narusze ustawy o wychowaniu w trze wo ci i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
6. wspomaganie działa dotycz cych reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagro onych wykluczeniem społecznym,
7. wspomaganie działa dotycz cych przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
III. Zadania prowadz ce do osi gni cia wskazanych wy ej celów:
1. Zwi kszanie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale nionych od alkoholu:
realizacja poprzez:
a)
Prowadzenie Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Uzale nie w Kobierzycach przy ul. Witosa 18 w zakresie:
-programu dla osób współuzale nionych pochodz cych z rodzin z
problemem alkoholowym,
-programu motywuj cy osoby uzale nione od alkoholu do leczenia,
-prowadzenia treningów umiej tno ci, warsztatów słu cych dalszemu
zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej,
-programu dla młodzie y pij cej w sposób ryzykowny,

b)

-konsultacji indywidualnych prowadzonych przez specjalistów dla
osób pochodz cych z rodzin z problemem alkoholowym, oraz osób
doznaj cych przemocy w rodzinie, sprawców tej przemocy,
- programu dla osób doznaj cych przemocy w rodzinie.
Merytoryczne wsparcie, działaj cych na terenie gminy:
-Ruchu Anonimowych Alkoholików,
-Klubu Abstynenckiego.

2. Diagnozowanie wyst puj cych problemów alkoholowych i inicjowanie
okre lonych działa w celu ich eliminacji:
realizacja poprzez:
a)
Usprawnienie prac zwi zanych z post powaniem wobec mieszka ców
gminy nadu ywaj cych alkoholu,
przeprowadzenie
wywiadów
rodowiskowych osób z problemem alkoholowym.
b)
Współprac z biegłymi opiniuj cymi w przedmiocie uzale nienia od
alkoholu.
c)
Kontynuacj
i uruchomienie nowych programów w wietlicach
rodowiskowych dla dzieci podlegaj cych przemocy w rodzinie.
d)
Kontynuacj działa i poszerzenie oferty Gminnego Punktu Profilaktyki i
Rozwi zywania Problemów Uzale nie w Kobierzycach.
e)
Współpraca z Policj .
3. Prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególno ci dla dzieci i młodzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj
sportowych, a tak e działa na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz cych w
pozalekcyjnych
programach
opieku czo-wychowawczych
i
socjoterapeutycznych:
realizacja poprzez:
a)
Realizacj na terenie szkół, innych placówek opieku czo – wychowawczych
i wietlic wiejskich programów profilaktycznych dla dzieci i młodzie y,
odpowiadaj cych
standardom
wyznaczonym
przez
technologie
profilaktyczne (formy niestacjonarne),
b)
Podejmowanie działa o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla
rodziców dzieci uczestnicz cych w programach,
c)
Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzie y,
d)
Wdra anie pozalekcyjnych zaj sportowych do programów profilaktyki
rodowiskowej,
e)
Kontynuacj budowy nowych wietlic profilaktyki rodowiskowej.
4. Zlecanie realizacji zada dla organizacji pozarz dowych w trybie ustawy o
działalno ci po ytku publicznego.
5. Podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszeniem przepisów okre lonych w
art. 131 i 15 ustawy oraz wyst powanie przed s dem w charakterze oskar yciela
publicznego:
realizacja poprzez:
a)
Kontrolowanie przestrzegania przepisów okre lonych w art. 131 ustawy o
wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b) Kontrolowanie przestrzegania przepisów okre lonych w art. 15 ustawy o

c)

wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podejmowanie działa interwencyjnych w przypadkach naruszania
przepisów ustawy, o których mowa w lit. „a” i „b”.

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych.
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie za wykonywanie nast puj cych zada :
a) kontrol placówek handlowych i gastronomicznych,
b) udział w posiedzeniach GKRPA,
c) inne prace zwi zane z działalno ci GKRPA nie wymienione wy ej, ale konieczne do
prawidłowej pracy GKRPA .
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. (1) wynosi 15 % minimalnego wynagrodzenia
za prac pracowników okre lonego Zarz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
na podstawie art. 77 pkt. 1 Kodeksu Pracy i wypłacane jest na podstawie listy
sporz dzonej w oparciu o protokoły z posiedze i inne dokumenty.
V. Harmonogram zada i ich kalkulacja
Lp.
Nazwa zadania
I Zwi kszenie dost pno ci i skuteczno ci terapii dla

osób uzale nionych i ich rodzin
Gminny
Punkt
Profilaktyki i Rozwi zywania
1.
Problemów Uzale nie
Grupa dla osób współuzale nionych
a.

Koszt
55.920,00

Termin
realizacji

37.920,00

Cały rok

7.650,00

Cały rok

b.
c.

Grupa motywuj ca osoby uzale nione do leczenia
Treningi, warsztaty terapeutyczne

6.120,00
4.000,00

Cały rok
I I półrocze

d.

Grupa młodzie owa

12.500,00

Cały rok

e.

Konsultacje, dy ury

7.650,00

Cały rok

18.000,00

Cały rok

2. Koszty prowadzenia GPP i RPU w Kobierzycach
a.
b.
c.
d.
e.

Zakup wyposa enia, materiałów
Zakup energii
Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych
Zakup w gla, rodków czysto ci
Opłata za telefon

II

Diagnozowanie wyst puj cych problemów
alkoholowych i inicjowanie okre lonych działa w
celu ich eliminacji
1.
Praca komisji
2.

Współpraca z biegłymi w sprawie uzale nienia
od alkoholu

5.000,00
4.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00

Realizator

Specjalista ds.
terapii, trener
PTP
Instruktor terapii
Trener-specjalista
ds. terapii
uzale nie
Specjalista ds.
terapii
uzale nie , trener
PTP
Specjalista ds.
terapii, prawnik,
lekarz
Na podstawie
umów

20.080,00
15.480,00
3.000,00

Cały rok

Członkowie
GKRPA
Cały rok Biegły w sprawie
uzale nienia od
alkoholu
( psychiatra,
psycholog
kliniczny )

3.

Przeprowadzenie wywiadów rodowiskowych osób
Z problemem alkoholowym

1.600,00

III

Prowadzenie profilaktycznej działalno ci
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi zywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególno ci dla
dzieci i młodzie y, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj sportowych, a tak e działa
na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz cych w
pozalekcyjnych programach opieku czo
wychowawczych i socjoterapeutycznych
wietlice profilaktyki rodowiskowej, działania w
zakresie czasu wolnego dla dzieci i młodzie y z
rodzin zagro onych patologi - energia

834.000,00

22.000,00

Cały rok

2.

Wydatki inwestycyjne – budowa nowych wietlic
profilaktyki rodowiskowej-

800.000,00

Cały rok

3.

Szkolenia dla członków GKRPA

10.000,00

Cały rok

Organizacje
uprawnione

4.

Konkursy, kampanie profilaktyczne

2.000,00

Cały rok

190.000,00

Cały rok

Osoby,
organizacje
uprawnione
Organizacje
pozarz dowe,
stowarzyszenia
abstynenckie

1.

IV.

Zlecanie realizacji zada dla organizacji
pozarz dowych w trybie ustawy o działalno ci
po ytku publicznego
RAZEM

1.100.000,00

Cały rok

Pracownik
socjalny

