Załącznik do uchwały Nr XLV/447/2017
Rady Gminy Komorniki
z dnia 18 grudnia 2017r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2018
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wieloletniego programu profilaktycznego zgodnego z
zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – corocznie
modyfikowanego i aktualizowanego do potrzeb Gminy.
I Cele programu:
1. Kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
2. Popularyzacja wiedzy w zakresie zachowań ryzykownych, a tym samym zmniejszenie
nasilenia aktualnie istniejących problemów uzależnień na terenie Gminy Komorniki.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień na terenie Gminy
Komorniki.
4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.
Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:

A. Zwiększanie dostępności
uzależnionych od alkoholu.

pomocy terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla osób

Zadania z tego zakresu będziemy realizować poprzez:
1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Od kilkunastu lat punkt ten jest czynny raz w tygodniu, ostatnio w każdą środę
w godz. 17.00-18.30.
Cieszy fakt korzystania z oferty punktu przez coraz większą ilość mieszkańców.
2. Zapewnienie każdemu pacjentowi i jego rodzinie możliwości bezpłatnego skorzystania z
usług placówki odwykowej służby zdrowia, zajmującej się diagnozą i terapią problemów
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.
Ścisła współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, przy ul. Małeckiego 11
w Poznaniu .w zakresie wydawania opinii o uzależnieniu i proponowanej formie
leczenia oraz kierowanie na terapię początkową osób uzależnionych
i współuzależnionych..
3. Zapewnienie dostępności usług psychologa specjalizującego się w udzielaniu porad
ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom współuzależnionym i uzależnionym.
Dostępny psycholog skieruje osobę zainteresowaną uzyskaniem pomocy także do
placówek świadczących usługi w zakresie rozpoznawania uzależnienia od komputera,
gier, internetu, bulimii, anoreksji czy hazardu a także narkotyków, dopalaczy i innych
środków psychoaktywnych.
4. Popularyzacja wiedzy psychologicznej oraz uzależnień poprzez prowadzenie stałej rubryk
informacyjnej w „Nowinach Komornickich” w której są omawiane problemy najczęściej
zgłaszane przez mieszkańców Gminy Komorniki podczas konsultacji z terapeutą oraz
psychologiem.

5. Stała współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami , organizacjami pozarządowymi
wspierającymi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych takimi jak Straż Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
GOK, szkoły, przedszkola, parafie rzymsko-katolickie, Ośrodek Zdrowia, Policja
6. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, literatury
fachowej, ze szczególnym uwzględnieniem klientów Punktu Konsultacyjnego,
Punktu Pomocy Psychologicznej oraz zapotrzebowania szkół i przedszkoli.
B. Wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie
w postaci pomocy prawnej i psychospołecznej.
Realizacja tego zadania oznacza:
1. Prowadzenie działań zmierzających do poddania się osoby uzależnionej leczeniu
odwykowemu. Są to:
 rozmowy motywacyjno-interwencyjne
 kierowanie na badania mające na celu diagnozę uzależnienia
 kierowanie wniosków do sądu rejonowego o wydanie postanowienia
zobowiązującego się do poddania się leczeniu odwykowemu, a w razie potrzeby o
zmianę formy leczenia.
2. Udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
a) współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej;
b) współpraca z Punktem Konsultacyjnym „Rodzina bez przemocy” w Poznaniu przy Placu
Kolegiackim.
3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających:
a) kompetencje członków Komisji w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej oraz
b) podnoszących umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy z osobą uzależnioną.
4. Zorganizowanie i sfinansowanie kursów podnoszących umiejętności służb pomocniczych
(pracownicy OPS, policjanci, straż gminna, członkowie GKRPAiU) w zakresie
umiejętności prowadzenia rozmowy z osobą uzależnioną, motywującej do podjęcia zmiany
w tym leczenia odwykowego oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia rozmowy z
ofiarą przemocy domowej.
5. Edukacja publiczna – zakup ulotek, broszur i poradników w zakresie uzależnień oraz
współuzależnienia.
6. Wspieranie działalności grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików „W drodze”,
funkcjonującej
od
kilkunastu
lat
i
spotykającej
się
w
Świetlicy
w Szreniawie, w każdą niedzielę.
C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży
Działalność tą realizujemy poprzez:
1. Organizowanie i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach
Gminy Komorniki takich jak:
Ścisła współpraca z dyrektorami, pedagogami szkół lub innymi pracownikami szkoły,
pełniącymi funkcje koordynatorów Szkolnych Programów Profilaktyki oraz
odpowiadających za bezpieczeństwo w szkole.

2. Wyniki badań profilaktycznych dotyczących efektywności oddziaływań profilaktycznych
pokazują, że zdecydowanie skuteczniejsza jest profilaktyka zachowań ryzykownych
młodzieży realizowana przez wychowawców klas znających potrzeby swojej klasy. Stąd
naczelnym zadaniem Komisji jest wychodzenie na wprost oczekiwaniom wychowawców i
nauczycieli Gminy w zakresie organizowania szkoleń podnoszących ich kompetencje oraz
skuteczność w podejmowanych oddziaływaniach wychowawcz0-profilaktycznych..
3. Finansowanie zajęć w świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii działających
na terenie Gminy Komorniki, jako sieci miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu
oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć. Kontynuacja podziału na grupy wiekowe.
4. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy tryb życia, organizowanych w ciągu całego
roku przez szkoły oraz inne instytucje Gminy Komorniki.
5. Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Komorniki
dotyczącej alkoholizmu i innych uzależnień na łamach „Nowin Komornickich” oraz
możliwości uzyskania pomocy. Popularyzacja istniejących form pomocy dla osób
współuzależnionych.
6. Organizowanie festynów edukacyjno –rekreacyjnych pod hasłem, „Trzeźwym być i w
zdrowiu żyć”.
7. Organizowanie wypoczynku letniego, a także w miarę możliwości zimowego dla dzieci z
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i grup podwyższonego ryzyka.
8. Organizowanie i sfinansowanie spotkań informacyjno – edukacyjnych z zakresu
zachowań ryzykownych młodzieży przeznaczonych dla członków rad pedagogicznych
szkół Gminy Komorniki dostosowanych do potrzeb szkoły.
Pozyskanie do współpracy rodziców, poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych
mających na celu wsparcie w procesie wychowania.
9. Organizowanie szkoleń ( w miarę potrzeb) dla radnych Gminy Komorniki poszerzających
wiedzę z zakresu zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer,
hazard).

D Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i uzależnień.
Metodami realizacji będą w tym przypadku:
1. Dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia i instytucje na rzecz
dorosłych mieszkańców Gminy, dzieci i młodzieży, jeśli służą rozwiązywaniu
problemów uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie
2. Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia i zapobiegania przestępczości i
demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej.
3. Wspieranie działalności organizacji nieprofesjonalnych takich jak Klub Abstynenta.
E. Monitoring nasilenia problemów uzależnień na terenie Gminy.
1.
2.
3.
4.

Diagnoza problemów uzależnień na terenie Gminy, wykonana przez instytucję zewnętrzną.
Pozyskiwanie niezbędnych danych do opracowania diagnozy.
Przeprowadzenie badań wskazanych przez firmę.
Ewaluacja badań.

F. Wnioskowanie do właściwych organów o cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w
przypadku naruszenia przepisów prawa.
1. Okresowe kontrolowanie placówek sprzedaży napojów alkoholowych przy udziale Policji
Straży Gminnej.
2. Wydawanie opinii o punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
3. Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
4. Przeprowadzenie kolejnego, cyklicznego szkolenia dla podmiotów prowadzących sprzedaż
alkoholu w zakresie praw, obowiązków, odpowiedzialności i asertywności przy sprzedaży
alkoholu.
Powyższy program nie ma na celu usunięcia alkoholu z naszego życia, ale zmniejszenie
rozmiarów i szkodliwości nadużywania go na terenie Gminy Komorniki.

II. Źródła finansowania programu:
Finansowanie powyższego programu będzie dokonywane w ramach środków
własnych Gminy Komorniki, na które składają się opłaty za wydawane zezwolenia na obrót
napojami alkoholowymi.
Nadzór nad realizacją zadań wynikających z programu prowadzi koordynator
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

III. Zasady wynagradzania członków GKRPA i U w Gminie Komorniki.
1. Członkom komisji przysługuje miesięczny
ryczałt w wysokości 25%, a
przewodniczącemu GKRPA 30% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników
ogłaszanego corocznie zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002 r Nr 200 poz. 1679 z późn. zmianami)
2. Spotkania Komisji odbywają się 2 razy w miesiącu.
3. Miesięczny ryczałt przysługuje za wykonanie zadań określonych w GPRPA i U, zgodnie z
regulaminem GKRPA – w tym za udział w posiedzeniach komisji i pracę w zespołach
problemowych,
4. Nie wypłaca się ryczałtu za nieobecność na posiedzeniach Komisji.
5. Ryczałt płatny jest miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po
przedstawieniu w księgowości wykazu i kwot do wypłaty,
6. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z
wykonywaniem zadań programu.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki
mgr Marian Adamski

