UCHWAŁA NR IV/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137),
w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2019
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej
„Programem”, opracowany został w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zdrowiu
publicznym. Przy jego opracowaniu uwzględniono postanowienia Narodowego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem programu jest
podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych na terenie miasta i gminy Jasień oraz eliminowanie ujemnych skutków ich
spożywania.

Rozdział II
Zadania szczegółowe programu.
§ 2. 1. Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu, realizowane będzie przez:
a) działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego mieszczącego się przy
ul. Okrzei 9 w Jasieniu, w którym odbywać się będą bezpłatne spotkania dla
mieszkańców miasta i gminy Jasień z terapeutami - specjalistami ds. uzależnień,
psychologiem oraz prawnikiem na podstawie ustalanego na każdy miesiąc
harmonogramu,
b) udzielanie zainteresowanym porad i informacji dotyczących uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu przez pracownika referatu spraw socjalnych –
w biurze nr 217 w Urzędzie Miejskim w dni powszednie, w ich godzinach pracy,
c) upowszechnianie informacji w miejscach publicznych, na temat form pomocy
osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz na temat choroby alkoholowej,
poprzez opracowywanie i wydawanie materiałów o charakterze informacyjnoedukacyjnym,

d) wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy m. in. grupy
samopomocy Anonimowych Alkoholików „KARINA”,
e) udzielanie pomocy dzieciom uczestniczącym w zajęciach Placówki Wsparcia
dziennego „Tęcza”,
f) współpracę merytoryczną i zaradczą z Ośrodkiem Terapii Uzależnień
i Współuzależnień „Profil” NZOZ w Żarach, z Ośrodkiem Terapii NZOZ
„Horyzont-Bis” w Krośnie Odrzańskim, z Wojewódzkim Szpitalem dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu oraz z innymi ośrodkami
odwykowymi, a także wspieranie finansowe nowoczesnych programów
terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, uzależnionych
krzyżowo w zakresie realizacji ponadpodstawowych programów
terapeutycznych,
g) współpracę i dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych
zajmujących się problemem przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy
Jasień,
h) tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego lub świetlic środowiskowych
na bazie świetlic wiejskich.
2. Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie, , realizowane będzie przez:
a) zapewnienie pomocy prawno-administracyjnej oraz psychologiczno-społecznej
rodzinom zagrożonym patologią wynikającą z nadużywania alkoholu poprzez
udzielanie porad w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym, o którym mowa
w zadaniu 1 lit. a i w biurze, o którym mowa w zadaniu 1 lit. b, przez odpowiedni
personel,
b) zwiększenie dostępności pomocy, w przypadku przemocy psychicznej
i fizycznej w rodzinie, na terenie szkół podstawowych i gimnazjum poprzez:
• informację społeczno-prawną przekazywaną przez pedagogów i nauczycieli,
• ulotki i biuletyny dostępne u pedagogów szkolnych,
c) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec
przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi, działanie
interdyscyplinarnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
z udziałem wszystkich podmiotów działających na rzecz rozwiązywania tego
problemu (Posterunek Policji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, placówki lecznictwa odwykowego,
pedagodzy szkolni),
d) wdrażanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, kierowanie
do biegłych w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
kierowanie do właściwego sądu wniosków w sprawie wydania postanowienia
o obowiązku poddania się leczeniu,
e) wspieranie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Tęcza” w Jasieniu,
dla dzieci, między innymi z rodzin z problemem alkoholowym,
f) utrzymanie i zagospodarowanie terenu przed Punktem Konsultacyjnym i
Palcówką Wsparcia Dziennego” Tęcza”

g) zakup, pozyskiwanie i rozpropagowywanie materiałów informacyjnych
na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy
psychospołecznej
i prawnej,
h) dofinansowywanie szkoleń dla grup zawodowych stykających się z problemem
alkoholizmu i przemocy w rodzinie.
3. Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w szczególności dla młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczowychowawczych, , realizowane będzie przez:
a) finansowanie lub dofinansowanie programów profilaktycznych i opiekuńczowychowawczych realizowanych w placówkach oświatowych, świetlicach
szkolnych, placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz doposażenie tychże
placówek
w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć,
b) realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych (tj.: zajęć artystycznych,
sportowych i edukacyjnych) w szkołach podstawowych, gimnazjum
i w przedszkolu,
c) wspieranie przedsięwzięć grupy samopomocowej AA „KARINA”, Bibliotek
Publicznych, Stowarzyszeń – działających na terenie gminy Jasień, mających na
celu zmianę obyczajowości w zakresie spożywania napojów alkoholowych –
propagowanie i współorganizowanie imprez mających wyraźne odniesienie
profilaktyczne,
d) organizowanie w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowo
kulturalnych, np. Bibliotece Miejskiej, Przedszkolu Samorządowym czy MiejskoGminnym Ośrodku Kultury, konkursów, warsztatów na temat zdrowego stylu życia,
a także konkursów sportowych,
e) organizowanie wspólnie z terapeutami - specjalistami ds. uzależnień, spotkań
profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców, dotyczących umiejętności rozmawiania
z dziećmi na temat alkoholu, narkotyków i przemocy,
f) dofinansowanie lub współorganizowanie akcji letnich i zimowych z programem
profilaktycznym w celu propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży,
g) włączanie się w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczno-edukacyjne
uświadamiające społeczności lokalnej problematykę uzależnienia alkoholowego,
h) w razie pozyskania dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
sfinansowane zostanie dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych.
4. Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, , realizowane
będzie przez:
a) współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze szeroko pojętej polityki
społecznej, w tym wspieranie ciekawych projektów i inicjatyw społecznoobywatelskich,
b) powierzanie realizacji poszczególnych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
i przeciwdziałania patologiom społecznym organizacjom pozarządowym,

c) współpracę i wspieranie ruchów trzeźwościowych i samopomocowych (AA, ALAnon, DDA i innych).
5. Zadanie 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem art. 13¹ i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, ,
realizowane będzie przez:
- reagowanie na napływające sygnały (ze strony mieszkańców miasta i gminy,
Posterunku Policji lub innych służb) dotyczące naruszenia przepisów określonych
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
odnoszących się do reklamy napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw oraz podejmowanie
odpowiednich działań formalnych zmierzających do wyeliminowania tego zjawiska,
a w razie potrzeby występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
6. Zadanie 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie centrów integracji społecznej , realizowane będzie przez:
a) wspieranie przedsięwzięć organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją poprzez reintegrację społeczną
i zawodową. Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie
realizowana m.in. w ramach Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji
Społecznej,
b) w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych utworzenie
Klubu Integracji Społecznej na terenie Miasta Jasień,
c) w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych udzielana
będzie bezpośrednia pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mająca na celu
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.

Rozdział III
Zasady finansowania programu:
§ 3. Zadania wynikające z Programu, finansowane będą ze środków pobranych z tytułu opłat
za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział IV
Podmioty przewidziane do realizacji Programu.
§ 4. Główną jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednakże przy realizacji poszczególnych zadań
istotną rolę odgrywają także organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające w tym
obszarze, a należą do nich:
- Urząd Miejski w Jasieniu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu,
- Placówki Oświatowo – Wychowawcze,
- Posterunek Policji w Jasieniu,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
- Sądy i Prokuratura,
- Placówki służby zdrowia (stacjonarne i ambulatoryjne zakłady lecznictwa odwykowego),
- Organizacje Pozarządowe.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów współpracuje z:
- Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
- Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział V
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jasieniu.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie:
a) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązującego w dniu posiedzenia Komisji zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa – za każde posiedzenie,
b) pod nieobecność członka wynagrodzenie nie jest mu wypłacane.

Rozdział VI
Plan finansowy zamierzeń programowych
§ 6. Plan finansowy na 2019 rok – 120 900 zł
Środki finansowe na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych
pozyskiwane są z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
które wynoszą: 71. 200 zł
Placówka Wsparcia Dziennego „ TĘCZA” im. Kariny – 45.700 zł

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., i podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

