UCHWAŁA NR XV/162/16
RADY GMINY BRENNA
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487z późn.
zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok, w
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Załącznik do Uchwały Nr XV/162/16
Rady Gminy Brenna
z dnia 24 listopada 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK
Wprowadzenie
Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Dane na temat
wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży, jak również znacznego obniżenia wieku inicjacji
alkoholowej, przemocy w rodzinie, szkód powodowanych przez pijące osoby a także ogólnego
społecznego przyzwolenia na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi ukierunkowują działania w
zakresie profilaktyki alkoholowej oraz pomocy osobom uzależnionym, szkodliwie spożywającym
oraz ich rodzinom.
Rozmiar tych zjawisk, społeczny i ekonomiczny koszt determinuje i określa działania w zakresie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, minimalizacji wyrządzonych szkód.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 zawiera
szereg zadań, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych z
wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów związanych z
uzależnieniem czy też skutkami uzależnień.
Realizacja zadań programu obejmuje przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, pomocy
psychospołecznej i prawnej członkom rodzin, w których występują problemy wynikające z uzależnień
w tym przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy w rodzinach.
Kluczowym obszarem działań jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnoedukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczowychowawczych. W tym celu przewidziano również działania zmierzające na podniesienie
kwalifikacji przez kadrę wychowawców i profilaktyków. Planujemy przeprowadzenie warsztatów
podnoszących kompetencje życiowe, w tym między innymi psychospołeczne przez dzieci i młodzież
naszej gminy.
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 rok uwzględnione zostały rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Należy również zaznaczyć, iż cele Programu są tożsame z celami ujętymi w
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 - Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. Dz. U. poz.
1492).
Zaplanowane zadania i sposoby ich realizacji określone w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz
możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i
osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych t.j.
innych jednostek samorządowych, administracji rządowej, organizacji, stowarzyszeń, instytucji i osób
fizycznych. Uwzględniając powyższe zaplanowano profilaktykę uniwersalną, selektywną oraz
wskazującą.
W myśl art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Program przewiduje współpracę, a co za tym idzie, popiera tworzenie oraz rozwój organizacji
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społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby
nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zakłada współdziałanie z
Kościołem Katolickim, innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi mieszkańców gminy Brenna.
Rozdział 1
Cele główne i operacyjne Programu
1. Cele główne programu:
1) działania na rzecz interdyscyplinarnego systemu, łączącego różne instytucje i podmioty
podejmujące działania w zakresie profilaktyki i ograniczenia rozmiarów alkoholizmu,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wykluczeniu społecznemu;
2) podwyższenie kompetencji pracowników instytucji, osób prawnych i fizycznych do radzenia sobie
z istniejącymi problemami, wspieranie powstawania i działalności różnych podmiotów,
działających na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień;
3) stały rozwój edukacji i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności, szczególnie w śród dzieci
i młodzieży, w zakresie zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, środków
psychoaktywnych;
4) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych i zajęć opiekuńczo –
wychowawczych, sportowych, kulturalnych, artystycznych, promujących zdrowy, aktywny styl
życia, uczących umiejętności dokonywania wyborów życiowych, sposobów odpoczynku, jak
również wyznawania poprawnych zasad i norm współżycia społecznego.
2. Cele operacyjne:
1) zwiększenie dostępności i efektywności usług profilaktycznych, szczególnie dla dzieci i
młodzieży z grup podwyższonego ryzyka;
2) ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich;
3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami
postępowania osób nadużywających alkoholu;
4) prowadzenie szeroko rozumianej edukacji społecznej na temat czynników ryzyka oraz sposobów
zapobiegania zagrożeniom alkoholowym;
5) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej,
terapeutycznej i samopomocowej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, oraz osób
uwikłanych w przemoc domową;
6) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,
szczególnie wśród młodzieży;
7) zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego;
8) rozwój interdyscyplinarnych działań;
9) wdrażanie systemu Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, którego celem jest podniesienie jakości programu profilaktycznego i promocja
zdrowia psychicznego oraz szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk i programów o
potwierdzonej skuteczności. Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu zagrożeń
wynikających z uzależnień.
Rozdział 2
Wskaźniki efektywności Programu
1. W zakresie zadań związanych z ograniczaniem społecznych skutków alkoholizmu i narkomanii.

Id: 9530C9D7-F442-4AF1-AA4B-05B6E2A08656. Podpisany

Strona 3

1) Liczba wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Liczba wezwań na rozmowę motywującą, skierowanych do osób, co do których istnieje
podejrzenie, iż są uzależnione.
3) Liczba osób, która została zmotywowana do podjęcia leczenia lub zdiagnozowania problemu
uzależnienia.
4) Liczba prowadzonych postępowań, liczba postępowań zakończonych w sposób pozytywny bądź
negatywny.
5) Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego celem zobowiązania do leczenia
uzależnienia lub wniosków o wgląd w sytuacje nieletnich i inne wnioski dot. rozwiązania
problemów związanych z uzależnieniem.
6) Liczba uczestników grup wsparcia, samopomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
7) Liczba udzielonych porad, konsultacji psychologicznych oraz porad informacyjno-edukacyjnych w
Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym.
8) Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu uzależnienia.
2. W zakresie zadań związanych z wdrażaniem programów profilaktycznych i opiekuńczowychowawczych.
1) Liczba dzieci i młodzieży objętych programami edukacyjno – wychowawczymi i profilaktycznymi
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani dzieci i młodzieży.
2) Liczba placówek, organizacji społecznych i innych instytucji na terenie gminy podejmujących
działania profilaktyczne z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy na rzecz dzieci i
młodzieży.
3) Liczba działań skierowanych do dzieci i młodzieży związanych z promocją postaw opartych na
wartościach zdrowego stylu życia.
3. W zakresie różnych form o charakterze profilaktycznym adresowanych do dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych, we współpracy z różnymi podmiotami działającymi na rzecz szeroko rozumianej
profilaktyki.
1) Różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży: zimowiska, półkolonie, wyjazdy, wycieczki,
warsztaty i inne formy wypoczynku, sportu i rekreacji.
2) Imprezy i inne działania trzeźwościowe.
3) Działania oparte na promocji zdrowego i aktywnego stylu życia w tym między innymi zajęcia
pozalekcyjne rozwijające pasje, talenty, uzdolnienia i hobby.
Rozdział 3
Diagnoza sytuacji w aspekcie problemów związanych z uzależnieniami
Problemy związane ze spożywaniem alkoholu w województwie śląskim są powszechnie uważane,
jako jedne z najważniejszych zagrożeń społecznych obok biedy, bezrobocia, zaniedbywania rodziny i
przestępczości.
Wymieniono tutaj:
- nadużywanie alkoholu przez dorosłych,
- picie alkoholu przez dzieci i młodzież,
- przemoc w rodzinie.
Najważniejsze problemy alkoholowe województwa śląskiego wyrażają wskaźniki:
1) około 97 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu, grupę tą w około 30 % stanowią kobiety;
2) od 150 do 200 tys. osób to osoby nadmiernie pijące alkohol;
3) około 10-15% populacji młodzieży w wieku między 14 a 18 rokiem życia pije alkohol. Napoje
alkoholowe są łatwo dostępne dla młodzieży, 2/3 uczniów pijących kupuje piwo samodzielnie w
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sklepach, 1/3 wino i wódkę. Dzieci i młodzież piją w grupach rówieśniczych, na terenie szkoły i w
domu.
4) około 250 tys. osób boryka się z alkoholizmem najbliższych;
5) nadużywanie alkoholu powoduje dezorganizację w środowisku pracy i w rodzinie:
a) absencję, wypadki, obniżenie wydajności pracy,
b) alkoholową patologizację bezrobotnych,
c) naruszenie prawa i porządku publicznego,
d) przemoc w rodzinie,
e) prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości,
f) zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lub nadużywaniem alkoholu w
miejscach publicznych,
g) schorzenia psychosomatyczne,
h) zaburzenia emocjonalne u dzieci i ich demoralizację;
6) przestępstwa i wykroczenia związane z obrotem napojami alkoholowymi:
a) nielegalny import i sprzedaż alkoholu,
b) sprzedaż alkoholu nieletnim i nietrzeźwym,
c) niezgodna z prawem reklama i promocja napojów alkoholowych,
d) nielegalna produkcja i sprzedaż alkoholu,
7) rynek obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Brenna obrazuje poniższe zestawienie.
ZESTAWIENIE WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
w Gminie Brenna w latach 2010-2015
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Sprzedaż detaliczna
A
B
C
37
37
33
33
31
30
32
29
27
31
29
27
30
29
27
31
30
28

Ilość pkt. sprzedaży
38
35
33
32
32
33

Gastronomia
A
B
85
38
81
36
71
35
67
34
65
33
58
33

Ilość pkt.
C
51
49
45
41
40
34

85
81
71
67
65
58

Rozdział 4
Główne zadania realizowane w 2017 roku zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1. Działania profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci młodzieży.
Dzieci wychowujące się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, żyją w stanie
chronicznego napięcia. Jest to związane przede wszystkim z niezaspakajaniem przez rodziców ich
podstawowych potrzeb. Dzieci doświadczają wielu traumatycznych sytuacji związanych z
chaosem i awanturami w domu rodzinnym, a także nie wypełnianiem ról rodzicielskich przez
uzależnionych bądź współuzależnionych rodziców. W związku z brakiem oparcia ze strony
dorosłych, dzieci żyją w poczuciu braku bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego, co
powoduje określone zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Dzieci z rodzin wieloproblemowych
uwikłanych w uzależnienie są słabsze fizycznie, częściej chorują, często są ofiarami różnych form
przemocy ze strony najbliższych członków rodziny lub otoczenia. Zaburzenia życia rodzinnego,
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

uzależnienie i współuzależnienie rodziców sprawia, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i ich
pomoc.
W związku z tym udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
musi przyjść z zewnątrz, dlatego stało się to jednym z priorytetowych działań, realizowanych
poprzez:
a) finansowanie świetlic, w tym zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczowychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych. Programy te opierać się będą
na pisemnych konspektach do poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji. W ich
ramach możliwe jest prowadzenie różnych programów rozwojowych dla dzieci, np.
teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych, modelarskich i innych;
b) dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
c) współorganizacja i finansowanie letniego wypoczynku oraz turniejów sportowych dla dzieci i
młodzieży z gminy Brenna realizowanego na terenie szkół i boisk sportowych w okresie
wakacji w oparciu o opracowane programy profilaktyczne we współpracy z dyrektorami
placówek oświatowych, klubów sportowych i organizacji;
d) dofinansowanie turnieju sportowo-profilaktycznego, obozu wypoczynkowo-szkoleniowego dla
młodzieżowych drużyn OSP z terenu Gminy Brenna;
e) finansowanie działań profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia, wolny od uzależnień
realizowanych poprzez sport i rekreację a skierowanych do dzieci i młodzieży;
f) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z
problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych;
g) finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych, socjoterapeutycznych z rodzin borykających się z uzależnieniem;
h) finansowanie kampanii, programów środowiskowych na rzecz rodzin, których efektem będzie
miedzy innymi zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców;
i) organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu
pomocy dziecku i rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu;
j) zakup dla szkół podstawowych i gimnazjów profesjonalnych programów profilaktycznych i
psycho-edukacyjnych dotyczących zagadnień profilaktyki z zakresu przeciwdziałania
wczesnej inicjacji alkoholowej, przemocy rówieśniczej, autoagresji, uzależnień
behawioralnych, wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży
eksperymentującej, innych pojawiających się i występujących zagrożeń oraz realizacja
programów z zakresu prewencji kryminalnej.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
zagrożonych uzależnieniem.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i
prawnej, a także ochrony przed przemocą.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązaniu
problemów alkoholizmu.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.

2. Działania skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych.
Podjęcie decyzji o leczeniu i rehabilitacji, za wyjątkiem określonych w ustawach przypadkach jest
dobrowolne. O metodzie leczenia decyduje najczęściej specjalista lub grupa specjalistów d.s.
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uzależnień, po wcześniejszej diagnozie. Leczenie odbywa się w placówkach ambulatoryjnych i
zakładach stacjonarnych, szpitalach. Zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest poszerzenie wiedzy w tym zakresie i umiejętne je przekazywanie, udzielanie
pomocy w zależności od zgłoszonych potrzeb osobom, które zakończyły podstawowe leczenie.
Udzielanie wsparcia i pomocy również członkom rodziny osób uzależnionych, wobec których
winna być kierowana działalność naprawcza, w tym bliscy współuzależnieni tj. rodzice,
współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo itd. Wypracowanie działań interdyscyplinarnych, tzn.
zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków.
Podniesienie świadomości społecznej na temat uzależnień, wynikających zagrożeń i skutków
szkodliwych zarówno zdrowotnych, jak i społecznych, ekonomicznych i innych. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje interwencje poprzez prowadzenie
postępowań zmierzających do wydania przez Sąd Rejonowy sądowego orzeczenia o obowiązku
poddania się ambulatoryjnemu lub stacjonarnemu leczeniu odwykowemu osoby uzależnionej.
Kiedy w trakcie prowadzonego postępowania z rozmowy dotyczącej zobowiązania do leczenia
wynika, że uczestnik postępowania jest domniemanym lub prawdopodobnym sprawcą przemocy
w rodzinie, Komisja podejmuje czynności i działania wyjaśniające mające na celu potwierdzenie
zaistnienia tych sytuacji. Jeżeli taki fakt miał miejsce podejmowane są następujące działania:
a) poinformowanie Komisariatu Policji w Skoczowie, dzielnicowych z terenu Gminy Brenna o
zaistnieniu zdarzenia przemocy i skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania;
b) jeżeli w rodzinie są dzieci, których zagrożone jest zdrowie i życie skierowanie do Wydziału
III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Cieszynie stosownego wniosku w sprawie
rozeznania sytuacji dziecka oraz rodziny i podjęcie przez sąd stosownych działań;
c) w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia znamion przestępstwa określonego w art.
207 kk powiadomienie prokuratury, Komisariatu Policji w Skoczowie.
3. Inne zadania GKRPA:
1) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych;
2) kierowanie do biegłych sądowych oraz wnoszenie opłat kosztów opinii psychiatryczno
psychologicznych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
substancji psychoaktywnych;
3) wnoszenie opłat kosztów sądowych przesłanych wniosków o sądowe zobowiązanie do
leczenia odwykowego w sprawach cywilnych;
4) przeprowadzanie kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu;
5) opiniowanie złożonych wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu co do
lokalizacji, zgodności z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy w
Brennej. Prowadzenie z przedsiębiorcami rozmów informacyjno - profilaktycznych
mających na celu eliminowanie możliwości sprzedaży i zakupu napojów alkoholowych
osobom poniżej 18 roku życia, możliwości zakupu napojów alkoholowych osobom poniżej
18 roku życia przez osoby trzecie oraz przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom
nietrzeźwym i na kredyt;
6) budowanie Gminnego Programu w oparciu o diagnozę lokalnych problemów, potrzeb oraz
zasobów;
7) udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz grupach roboczych w związku z wszczętymi procedurami Niebieskich Kart i
prowadzonymi postępowaniami;
8) doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz ofiar
przeciwdziałania przemocy;
9) doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie, w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”;
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10) edukacja publiczna z zakresu problematyki alkoholowej, w tym podnoszenie świadomości
społecznej poprzez organizowanie różnych kampanii promujących zdrowy styl życia,
organizowanie i finansowanie imprez krzewiących kulturę i ruch abstynencki oraz inne,
11) zakup programów, materiałów profilaktycznych w ramach wczesnej profilaktyki w
przedszkolach;
12) zorganizowanie i sfinansowanie „XVIII Obchodów Dnia Trzeźwości w Brennej „Jarowiska 2017” imprezy promującej trzeźwość, styl życia wolny od uzależnień;
13) współorganizacja Zimowych Igrzysk Abstynentów - Brenna 2017, współorganizacja III
edycji "PIKNIKU RODZINNEGO” promocja rodzinnego spędzenia czasu, zdrowego trybu
życia poprzez inspirację i aktywizację mieszkańców Gminy Brenna do organizacji oraz
udziału w różnorodnych formach aktywności rekreacyjno-sportowo-kulturalnych;
14) dotacje na realizację zadań i działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy przez podmioty z terenu Gminy Brenna nie zaliczane do sektora finansów
publicznych;
15) sfinansowanie organizacji i współorganizacji dodatkowych zadań związanych z
profilaktyką, które wynikną w trakcie realizacji Programu w oparciu o rekomendacje
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 5
Zasady wynagradzania za pracę w przewodniczącego oraz członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Za uczestnictwo w posiedzeniach i udział w pracach Komisji ustala się stawkę wynagrodzenia w
wysokości 110 zł. Wyżej wymienione wynagrodzenie przysługuje członkom oraz
Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Praca członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polega na:
a) udziale w posiedzeniach komisji;
b) podejmowanie czynności w trakcie realizacji kontroli wg. ustalonego harmonogramu
danego punktu sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania prawa obrotu
napojami alkoholowymi, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz prawidłowości złożonych oświadczeń;
c) udziale w posiedzeniach zespołu interwencyjno-motywująco-orzekającego w chorobie
alkoholowej;
d) udziale w opiniowaniu wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych;
e) udziale w opracowaniu programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
f) pracach przy realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
g) oraz innych czynnościach przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Brenna przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięcznie brutto w kwocie 1.200 zł za:
a) prowadzenie punktu Konsultacyjno Informacyjnego w Górkach Małych;
b) pełnienie dyżurów w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Górkach Małych,
poradnictwo, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym, przeprowadzenie interwencji kryzysowej,
udzielenie wsparcia, motywowanie, poradnictwo;
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c) obsługa biura, prowadzenie prac administracyjnych GKRPA i Punktu Informacyjno
Konsultacyjnego również w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
d) uczestnictwo w Zespołach Interdyscyplinarnych Rozwiązywania Problemów oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz innych grupach zadaniowych
organizowanych przez GOPS w Brennej, Komisariat Policji w Skoczowie i instytucje oraz
inne grupy;
e) uczestnictwo w zebraniach, mitingach otwartych i innych spotkaniach grupy AA, w
zależności od potrzeb oraz realizacji zadań;
f) wyjazdy kontrolno - interwencyjne w punktach sprzedaży alkoholu;
g) przygotowywanie diagnozy środowiskowej i oceny sytuacji w zakresie uzależnień na
podstawie zebranych informacji podczas prac Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
h) reprezentacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed: Sądem
Rejonowym w Cieszynie, Prokuraturą, KP w Skoczowie, Placówkami Oświatowymi i
innymi instytucjami, organizacjami społecznymi;
i) prowadzenie korespondencji z w. w. instytucjami, składanie wniosków o ściganie oraz
wniosków o wgląd w sytuację nieletnich, udzielanie odpowiedzi na pisma;
j) ustalanie terminów przyjęć przez biegłych sądowych w zakresie psychiatrii,
przygotowywanie i wysłanie zebranej dokumentacji do celów diagnostycznych
uczestników postępowań;
k) stała współpraca z OTU, PLU w zakresie podejmowania leczenia uzależnień przez
uczestników postępowań, motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich
rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia;
l) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany
szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu
odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące);
m) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, inicjowanie interwencji w
przypadku diagnozy przemocy domowej;
n) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w
systemową pomoc dla rodziny.
Rozdział 6
Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Źródłem finansowania
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Łączny koszt realizacji Programu na rok 2017 wynosi 310.000 zł.
Lp.
1
1.

Wyszczególnienie
2
Finansowanie rehabilitacji
osób uzależnionych,
współuzależnionych - terapia
psychologiczna po
podstawowym cyklu

Do kogo kierowane
działanie
3
Osoby uzależnione,
współuzależnione i ich
rodziny
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realizacji
4
Rok 2017

Plan finansowy
5
5.000 zł
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

terapeutycznym prowadzonym
w ramach kontraktu z
Narodowym Funduszem
Zdrowia prowadzone przez
PLU, OTU (umowy),
dofinansowanie obozów
terapeutycznych
Opinie Biegłych Sądowych w
przedmiocie uzależnienia
Koszty sądowe z tyt. złożenia
wniosku do Sądu Rejonowego
o wydanie zobowiązania do
podjęcia leczenia odwykowego
Szkolenia dla przedstawicieli
różnych grup zawodowych
pracujących z osobami
nadużywającymi alkoholu, w
tym członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Realizacja wczesnej terapii dla
osób doprowadzonych do
Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w
Bielsku-Białej
Dofinansowanie działań ruchu
trzeźwościowego w Gminie
Brenna, współorganizacja
imprez integracyjnych,
sportowych kulturalnych
Dofinansowanie działań
profilaktycznych z zakresu
uzależnień realizowanego
przez kościoły i inne związki
wyznaniowe.
Koszty funkcjonowania Punktu
InformacyjnoKonsultacyjnego w Górkach
Małych, ubezpieczenie, opłaty,
co, woda, energia elektr.,
śmieci, środki czystości,
materiały biurowe i
profilaktyczne, malowanie
pomieszczeń, doposażenie
mebli.
Wynagrodzenie za pracę
członków i Przewodniczącego
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie
Brenna
Wynagrodzenie Pełnomocnika
nadzór, koordynacja i
realizacja GPP i RPA, GPPN,
ewaluacja prowadzonych

Osoby uchylające się od
leczenia, nadużywające
alkoholu
Osoby które uchylają się
od podjęcia leczenia
uzależnienia

Rok 2017

3.000 zł

Rok 2017

1.300 zł

Pedagodzy, nauczyciele,
kuratorzy, pracownicy
służby zdrowia,
pracownicy socjalni, i
inni

Rok 2017

3.000 zł

Mieszkańcy Gminy
Brenna uzależnieni od
alkoholu

Rok 2017

7.808 zł

Społeczność lokalna,
osoby zachowujące
abstynencje,

Rok 2017

10.000 zł

Społeczność lokalna,
dzieci i młodzież z terenu
Gminy Brenna

Rok 2017

4.000 zł

Społeczność Gminy
Brenna

Rok 2017

14.200 zł

Społeczność Gminy
Brenna

Rok 2017

25.400 zł

Społeczność Gminy
Brenna

Rok 2017

51.000 zł
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

programów na podstawie
diagnozy sytuacji i zagrożeń,
wdrażanie ogólnospołecznych
kampanii profilaktycznych
oraz inne działania z zakresu
szeroko rozumianej
profilaktyki (ZUS, FP i inne),
udział w szkoleniach,
konferencjach, delegacje,
koszty przejazdu.
Dofinansowanie działań
profilaktycznych w zakresie
uzależnień i przemocy
rówieśniczej, zakup
materiałów i programów
profilaktycznych. Prowadzenie
popołudniowych zajęć
opiekuńczo wychowawczych
dla dzieci i młodzieży.
Współorganizacja wypoczynku
letniego i zimowego z
elementami profilaktyki przy
placówkach oświatowych. „
Wakacje na boisku”
organizowane dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy
Brenna.
Dotacja – realizacja zadań:
organizacja i prowadzenie
świetlic dla dzieci i młodzieży;
organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieży; organizacja
działań profilaktycznych
promujących zdrowy tryb
życia, wolny od uzależnień
realizowanych poprzez sport i
rekreację a skierowanych do
dzieci i młodzieży.
Dożywianie dzieci w szkołach.
Realizacja i sfinansowanie
działań na rzecz aktywizacji
zawodowej, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i
zawodowemu mieszkańców
Gminy Brenna zagrożonych
wykluczeniem. Realizacja prac
społecznie użytecznych, robót
publicznych i innych form
aktywizacji zawodowej.
Konsultacje specjalisty w
zakresie narkomanii,
konsultacje w zakresie
uzależnia od alkoholu, DDA
oraz współuzależnienia.
Udzielanie rodzinom, w

Dzieci i młodzież z
terenu Gminy Brenna

Rok 2017

76.492 zł

Dzieci i młodzież z
terenu Gminy Brenna

Rok 2017

24.000 zł

Dzieci i młodzież z
terenu Gminy Brenna

Rok 2017

40.000 zł

Dzieci i młodzież z
terenu Gminy Brenna
Mieszkańcy Gminy
Brenna zagrożeni
wykluczeniem
społecznym

Rok 2017

10.000 zł

Rok 2017

30.000 zł

Mieszkańcy Gminy
Brenna

Rok 2017

4.800 zł
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17.

których występują problemy
alkoholowe pomocy
psychospołecznej
Kwota łączna

Rok 2017

310.000 zł

Rozdział 7
Realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 rok
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017
rok jest Urząd Gminy w Brennej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, Placówki
Oświatowe z terenu Gminy Brenna.
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