Załącznik do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Bolesław
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2015
Rozdział 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
w rodzinie.
1. Inicjowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do osób
uzależnionych celem zmotywowania ich do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
2. Kontynuacja poradnictwa w zakresie uzależnień w ramach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla
Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3. Dofinansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
4. Dofinansowanie zajęć edukacyjnych oraz treningu umiejętności społecznych wspierających zachowanie
abstynencji dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzonych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolesławiu.
5. Kontynuacja funkcjonowania grup wsparcia między innymi dla osób uzależnionych, dla osób uwikłanych
w przemoc, socjalizacyjnej dla dzieci i młodzieży.
6. 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
zajęciach profilaktycznych.
7. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób mających problemy w związku z nadużywaniem alkoholu i innych
substancji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych.
8. Wsparcie merytoryczne i finansowe funkcjonującej specjalistycznej pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.
9. Ścisła współpraca z członkami Zespołu interdyscyplinarnego oraz Grup roboczych funkcjonujących
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Wspólne opracowywanie planu pomocy rodzinie.
10. Prowadzenie rozmów motywacyjnych i kierowanie osób uzależnionych na badania w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.
11. Informowanie o możliwościach oraz sposobach terapii oraz instytucjach i stowarzyszeniach, w których
możliwa jest specjalistyczna pomoc i wsparcie.
12. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.
13. Współpraca z policją, ośrodkiem pomocy społecznej, asystentem rodziny, placówką wsparcia dziennego,
instytucjami ochrony zdrowia, prokuraturą, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień.
Rozdział 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń
funkcjonowania powodowanych przez picie alkoholu poprzez finansowanie szkoleń dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych i specjalistów świadczących porady
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz innych osób
zajmujących się w/w problemem.
2. Kontynuacja działań w ramach działających grup edukacyjno-wspierających zachowania abstynencyjne.
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3. Wsparcie merytoryczne i finansowe działalności grup wsparcia.
4. Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bolesławiu.
5. Dofinansowanie programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
prowadzonych w Placówce wsparcia dziennego.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych.
7. Zorganizowanie dożywiania dla uczestników zajęć prowadzonych w Placówce wsparcia dziennego.
8. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - uczestników zajęć w Placówce wsparcia
dziennego.
9. Dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do rodzin, których efektem
będzie między innymi zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców.
10. Wsparcie merytoryczne i finansowe bieżącej działalności Świetlicy - Placówki wsparcia dziennego,
w której prowadzona jest praca z dziećmi i rodziną.
11. Wspieranie działalności Zespołu interdyscyplinarnego oraz Grup roboczych funkcjonujących w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu.
12. Dofinansowanie szkoleń celem podniesienia kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, a w szczególności dla osób zajmujących się procedurą interwencyjną "Niebieskiej Karty".
13. Edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemie uzależnień oraz
przemocy w rodzinie (broszury, ulotki, informacje w lokalnej prasie).
14. Wspieranie działań profilaktycznych i związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych
problemem uzależnień i przemocy, inicjowanych poprzez szkoły, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje
pozarządowe i inne instytucje.
15. Koordynowanie działań o charakterze pomocowym poprzez ścisłą współpracę z Policją, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ochroną zdrowia, szkołami, sądami itp.
16. Udzielenie pomocy finansowej i merytorycznej w dostosowaniu standardów Placówki wsparcia dziennego.
Rozdział 3.
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 i socjoterapeutycznych.
1. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji profesjonalnych programów profilaktycznych
i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
2. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie działań i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych.
4. Kontynuacja działań w oparciu o programy wykorzystujące aktywność własną uczniów.
5. Prezentacja programów profilaktycznych o tematyce uzależnień dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom,
radzie pedagogicznej i rodzicom jako ilustracja działań profilaktycznych prowadzonych w danej szkole.
6. Współpraca ze szkołami, ośrodkami kultury, klubami sportowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami
w zakresie prowadzenia zajęć alternatywnych umożliwiających dzieciom i młodzieży zaspokajanie potrzeb
aktywności i osiągnięć poprzez rozwijanie zainteresowań, w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży (według zgłaszanych potrzeb).
7. Dofinansowanie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin.
8. Kontynuacja realizacji programów profilaktycznych dotyczących zagadnień podnoszących świadomość
w zakresie zdrowotnych, psychologicznych, społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu.
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9. Organizowanie i dofinansowanie superwizji lub konsultacji dla Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Zespołu interdyscyplinarnego, wychowawców pracujących w placówce wsparcia
dziennego.
10. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą
oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla wychowawców pracujących
w placówce wsparcia dziennego, nauczycieli, pedagogów pracujących w placówkach oświatowych.
11. Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodki kultury, kluby sportowe i inne
podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promujących zdrowy, trzeźwy styl
życia.
12. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi funkcjonującymi na terenie Gminy.
13. Organizowanie lokalnych kampanii na rzecz trzeźwości kierowców pojazdów oraz włączanie się
w kampanie ogólnopolskie.
14. Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku
i rodzinie z problemem alkoholowym.
15. Organizowanie i finansowanie szkoleń o tematyce przeciwdziałania uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
16. Organizowanie i dofinansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających do Placówki wsparcia
dziennego, mające na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych.
17. Współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
18. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach
i konferencjach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniem i przeciwdziałania przemocy domowej.
19. Edukacja o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych w miejscach ich sprzedaży bądź spożycia organizowanie i finansowanie szkoleń w szczególności dla sprzedawców i właścicieli sklepów z asortymentem
alkoholowym.
20. Edukacja publiczna - prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie
gminy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych np. informacje w lokalnej prasie,
informacje na tablicach ogłoszeń.
21. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
22. Organizowanie lokalnych kampanii i włączanie się w regionalne kampanie oraz realizacja kompleksowych
działań informacyjno-edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach.
23. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.
24. Inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
w miejscach publicznych.
25. Rozpowszechnianie wśród lekarzy i pielęgniarek oraz innych pracowników służby zdrowia programów
wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie.
Rozdział 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
1. Współpraca z Powiatem i innymi Gminami wchodzącymi w skład Powiatu Olkuskiego w realizacji zadań
związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Współpraca z organizacjami, jednostkami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Wykorzystanie lokalnych zasobów do tworzenia koalicji na rzecz ograniczenia problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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4. Wspieranie działalności oraz pomoc w tworzeniu stowarzyszeń i klubów abstynenckich.
5. Wspieranie tworzenia na terenie gminy lub wspieranie funkcjonujących w sąsiednich gminach centrów
integracji społecznej.
6. Zakup materiałów, sprzętu i pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach:
1. Naruszenia zakazu reklamy i promocji alkoholowych.
2. Naruszenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na
kredyt lub pod zastaw.
Rozdział 6.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przysługuje
wynagrodzenie
za
udział
w posiedzeniach
komisji
każdorazowo
w wysokości:
Przewodniczący:

130,00 zł/brutto

Sekretarz:

120,00 zł/brutto

Członek:

100,00 zł/brutto

2. Przez udział w posiedzeniu Komisji rozumie się również udział członków Komisji w Zespole ds.
orzecznictwa i przeprowadzania rozmów motywujących, Zespole ds. kontroli i wizji w placówkach handlowych
i gastronomicznych oraz innych wynikających z potrzeb Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji przysługuje w przypadku, gdy będzie się ono odbywać
poza godzinami pracy i będzie wypłacane na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego
Komisji, a podczas jego nieobecności przez Sekretarza Komisji.
4. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławiu przysługują
należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach określonych w rozporządzeniu
dotyczącym zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej
na obszarze kraju z zastrzeżeniem, iż podróżą służbową jest wykonywanie zadań przez członków Komisji
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, poza
miejscowością Bolesław.

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Dychtoń
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