Projekt
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Oborniki Śląskie.
Na podstawie Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1492), Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia....................2019 r.
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE
W 2020 ROKU
Rozdział 1.
WPROWADZENIE
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Oborniki Śląskie jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy,
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych, na terenie Gminy Oborniki Śląskie w 2020 r.
Zadania Programu są w dużej mierze kontynuacją realizacji z lat ubiegłych.
Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) określa zadania
z zakresu zdrowia publicznego oraz zasady ich finansowania, wskazała również jednostki samorządu
terytorialnego, jako realizatorów tych zadań. Wprowadziła jednocześnie zmiany w Ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2277)
określając, iż realizacja zadań w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie
przez radę gminy, powinna uwzględniać cele operacyjne, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na 2020 rok tworzony jest na podstawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i określonego
w nim celu operacyjnego nr 2: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na władze gminy obowiązek
prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia dostępności do napojów alkoholowych.
Intencją ustawodawcy jest:
1) funkcjonowanie postanowień określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy (miasta), usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych,
2) funkcjonowanie „stref wolnych od alkoholu” i zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
3) prowadzenie
szkoleń
dla
przedstawicieli
poszczególnych
służb
i instytucji
miejskich,
a także podmiotów działających na terenie miasta (m.in. przedsiębiorców prowadzących sklepy, lokale
gastronomiczne z napojami alkoholowymi) wskazujących na znaczenie, wagę problemów alkoholowych
oraz innych uzależnień dla społeczności lokalnej.
4) realizacja celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 poprzez
organizowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
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Rozdział 2.
CEL STRATEGICZNY PROGRAMU
Ograniczenie występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych oraz nowych problemów społecznych, kryminalnych i epidemiologicznych bezpośrednio
z nimi związanych.
Rozdział 3.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Zwiększenie skuteczności nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej poprzez:
1) .aktywizację zasobów (intelektualnych, duchowych, finansowych, materialnych, in.) oraz integrację
wszystkich potencjalnych sojuszników, ruchów trzeźwościowych, organizacji, instytucji, osób fizycznych,
Wskaźniki: liczba aktywnych podmiotów, ilość działań i przedsięwzięć integrujących;
2) koncentrowanie i kompleksowość działań we wszystkich środowiskach (przedszkola, szkoły, rodzina,
środowiska rówieśnicze) oraz wzmacnianie czynników chroniących i eliminowanie czynników ryzyka,
Wskaźniki:
liczba
zrealizowanych
programów
przedszkolnych,
szkolnych,
i wychowawczych, rówieśniczych, liczba uczestników tych programów, liczba realizatorów

rodzinnych

3) doskonalenie i integrowanie treści programów profilaktyki problemowej zapobiegającej szerokiemu
spektrum zachowań ryzykownych.
Wskaźniki: liczba zgłoszonych do realizacji programów o udoskonalonej i zintegrowanej treści
programowej
4) wprowadzanie pilotażowych programów pracy z młodzieżą, m. in. programu profilaktycznego dotyczącego
zachowań ryzykownych w sieci,
Wskaźniki: liczba programów, liczba uczestników, wyniki ewaluacji informujące, w jakim stopniu
oraz w jakim zakresie osiągnięto cele programowe
5) monitorowanie działań profilaktycznych.
Wskaźniki: liczba zrealizowanych działań monitorujących, liczba uczestników, ilość wyników
pochodzących z ewaluacji poszczególnych działań, wysokość środków przeznaczonych na realizację działań.
2. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji
psychoaktywnych, poprzez:
1) dokonywanie systematycznej i ciągłej diagnozy stanu problemów alkoholowych na poziomie gminy,
Wskaźniki: ilość przeprowadzonych badań i diagnoz, liczba prezentacji wyników i ilość ich odbiorców;
2) edukowanie i informowanie, w tym edukacja publiczna na temat działania alkoholu, potrzeby zmiany stylu
picia, społecznych uwarunkowań jego używania, oraz edukacja specjalistyczna na temat problemów
alkoholowych i metod ich rozwiązywania skierowana do osób sprawujących funkcje publiczne, urzędników
samorządowych,
duchownych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, działaczy organizacji
pozarządowych,
Wskaźniki: ilość zrealizowanych edukacyjnych programów profilaktycznych adresowanych do ogółu
odbiorców, liczba uczestników, ilość spotkań edukacyjnych i szkoleń poszczególnych grup zawodowych;
3) promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez kampanie, festyny, imprezy dla mieszkańców Gminy
Oborniki Śląskie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Wskaźniki: liczba kampanii, liczba imprez, liczba uczestników, liczba realizatorów.
3. Ograniczanie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród
młodzieży, poprzez:
1) edukowanie, kształtowanie społecznie akceptowanych postaw i przekonań poprzez ograniczenia reklamy,
zezwoleń,
Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, szkoleń, warsztatów, liczba uczestników
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2) działania służb oraz innych podmiotów i osób mające na celu zmniejszenie dostępu osób nieletnich do
alkoholu, poprzez szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych oraz poprzez kontrole sklepów
i lokali gastronomicznych pod kątem
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim.
Wskaźniki: liczba zrealizowanych szkoleń, liczba uczestników, liczba realizatorów szkoleń, ilość
przeprowadzonych kontroli, wyniki otrzymane z porównania z wynikami poprzednich kontroli.
4. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych przez mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie
poprzez:
1) realizację programów profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży,
Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, liczna uczestników;
2) pracę z rodzicami i wychowawcami w kierunku podjęcia przez nich efektywnych postaw profilaktycznych,
opracowanie i wprowadzenie w życie skutecznych programów profilaktycznych proporcjonalnie do potrzeb
i sytuacji rozwojowych, mających na celu podniesienie wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci
i młodzieży.
Wskaźniki: ilość programów, spotkań, warsztatów,
i nauczycielami, ilość uczestników, ilość realizatorów.

wywiadówek

profilaktycznych

z rodzicami

5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających problemy
związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, zwłaszcza dla osób
uzależnionych, poprzez:
1) udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej,
Wskaźniki: ilość przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych, zajęć terapeutycznych, liczba ich
uczestników, w tym liczba osób kończących terapię;
2) działania z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanej do dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin.
Wskaźniki: liczba osób uczestniczących w programach profilaktyki selektywnej i wskazującej, ilość
programów integracyjnych.
6. Zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w których występują problemy związane
z używaniem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie, poprzez:
1) prowadzenie
w rodzinie,

specjalistycznej

pomocy

dla

dzieci

i młodzieży

doświadczającej

przemocy

Wskaźniki: liczba udzielonych specjalistycznych porad/konsultacji, liczba przeprowadzonych
indywidualnych konsultacji specjalistycznych/zajęć terapeutycznych, liczba spotkań grupowych
psychoedukacyjnych, liczba przeprowadzonych interwencji w sytuacji zagrożenia dziecka, liczba osób
dorosłych korzystających z pomocy, liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą, liczba osób udzielających
pomocy;
2) realizację programów
w rodzinie,

wspierania

rodziny

w sytuacjach

kryzysowych,

w tym

przemocy

Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, liczba osób/rodzin objętych programami, liczba realizatorów
programów;
3) prowadzenie
programów
i konsultacji
edukacyjnych
służących
zwiększaniu
i umiejętności wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie i będących

kompetencji

w sytuacjach kryzysowych,
Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, liczba przeprowadzonych konsultacji, liczba osób, które
wzięły udział w programach, liczba osób korzystających z konsultacji, liczba realizatorów programów, liczba
osób przeprowadzających konsultacje;
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4) zapewnienie konsultacji specjalistycznych, pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy
związane z używaniem alkoholu, narkotyków.
Wskaźniki: liczba zrealizowanych konsultacji, form terapii, pomocy prawnej, liczba osób korzystających
z tych form pomocy, liczba podmiotów współpracujących.
7. Poprawa współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez:
1) udzielanie pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej podmiotom realizującym zadania Gminnego
programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz wybranych zadań Gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Wskaźniki: liczba udzielonych porad, konsultacji, szkoleń, liczba uczestników, liczba realizatorów szkoleń,
liczba podmiotów;
2) współdziałanie z instytucjami i organizacjami w Gminie Oborniki Śląskie, w realizacji wspólnych
przedsięwzięć służących poprawie skuteczności prowadzonych zadań,
Wskaźniki: liczba zrealizowanych działań profilaktycznych oraz terapeutycznych, liczba uczestników,
liczba współpracujących podmiotów, liczba wspólnie realizowanych zadań;
3) podejmowanie działań promujących instytucje i osoby pracujące na rzecz trzeźwości, rozwiązywania
problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy, wzbudzanie zainteresowania społecznego tą tematyką.
Wskaźniki: ilość działań promocyjnych, ilość podmiotów wyróżnionych, zasięg społecznego odbioru.
Rozdział 4.
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Zadanie 1.
Działalność Biura Pełnomocnika ds. uzależnień:
1) ponoszenie kosztów zatrudnienia specjalistów,
2) sprawowanie nadzoru, koordynacja działań i opieka merytoryczna nad prawidłową realizacją zadań
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zadanie 2.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych:

uzależnionych

1. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, innych
substancji psychoaktywnych oraz od zachowań kompulsywnych w następujących formach:
a) konsultacje specjalistów,
b) zajęcia edukacyjne,
c) pomoc i wsparcie psychologiczne,
d) zajęcia będące alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych, wspomagające proces zdrowienia
e) wspieranie osób uzależnionych, po ukończonych programach terapii podstawowej
i pogłębionej,
f) pomoc udzielana osobom uzależnionym od narkotyków, hazardu, Internetu, nikotyny.
2. Organizowanie, współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych form podnoszących
poziom kwalifikacji i kompetencji specjalistów z zakresu terapii uzależnień.
Zadanie 3.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
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1. Działania na rzecz rodzin z problemem przemocy
a) upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk przemocy w szczególności w rodzinach
z problemem alkoholowym: działania informacyjno-edukacyjne, społeczne i medialne kampanie edukacyjne,
b) udzielanie pomocy poprzez: poradnictwo, wsparcie psychologiczne, edukację, psychoedukację, konsultacje
specjalistyczne.
c) udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji wychowawczych związanych
z problemem przemocy w rodzinie poprzez: zajęcia edukacyjne , poradnictwo oraz wykłady,
d) realizacja założeń Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako zadania własnego gminy,
wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tworzonego w oparciu o Program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020.
2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem substancji
psychoaktywnych poprzez:
a) konsultacje specjalistów,
b) zajęcia edukacyjne,
c) poradnictwo.
Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
uzależnień.
1. Udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom
pozarządowym, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy.
2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom.
Zadanie 5.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na podejmowaniu
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów administracyjnych z tym
związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji.
Rozdział 5.
SPOSÓB REALIZACJI
Źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii: środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z dochodów budżetu
gminy z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział 6.
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracy Komisji.
2. Ustala się wynagrodzenie członka Komisji w wysokości:
1) przewodniczący komisji – 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w trybie i na zasadach
określonych ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz.U.
2018 r. poz 2177) , zwanym dalej „minimalnym wynagrodzeniem” -350 zł. miesięcznie,
2) członek komisji – 18% minimalnego wynagrodzenia – 310 zł miesięcznie,
3. Brak udziału w pracach Komisji przez cały miesiąc powoduje utratę prawa do wynagrodzenia.
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4. Ogłoszenie zmiany podstawy wymiaru wynagrodzeń, o którym mowa wyżej powoduje zmianę ich
wysokości począwszy od miesiąca następującego po ogłoszeniu zmiany.
5. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, stanowi protokół z wykonywanych
zadań oraz lista obecności z poszczególnych posiedzeń Komisji.
Rozdział 7.
REALIZATORZY I PARTNERZY
Realizatorami oraz partnerami realizacji wyzej wymienionych działań są:
1) Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Zespół Interdyscyplinarny
4) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5) Placówka Wsparcia Dziennego
6) Policja
7) Szkoły
8) Przedszkola
9) Przedszkola
10) Organizacje pozarządowe
11) Sąd Rejonowy
12) PARPA
13) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
14) Krajowe Centrum ds. AIDS
15) Poradnie Leczenia Uzależnień
16) POZ
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