UCHWAŁA NR XXVIII/317/13
RADY GMINY BRENNA
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2012 r. poz.
1356 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Seweryn Greń
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/317/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK
Rozdział 1
Zadania, działania oraz metody zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (dalej GPP i RPA) do realizacji przez samorząd gminny
Celem GPP i RPA jest:
1) zmniejszenie śmiertelności i degradacji społecznej, fizycznej, psychicznej osób uzależnionych
od alkoholu;
2) zwiększenie skuteczności oddziaływań poprzez informację i edukację, zapobiegających
powstawaniu nowych przypadków uzależnień;
3) zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu;
4) zmniejszanie udziału osób nietrzeźwych w przypadkach naruszania prawa oraz porządku
publicznego;
5) eliminowanie naruszeń prawa w handlu na rynku alkoholowym;
6) przeciwdziałanie i eliminowanie spożycia alkoholu przez młodzież, wdrażanie programów
profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się;
7) tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych,
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
8) promowanie postaw społecznych i działań ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;
9) zmniejszanie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością
w miejscu pracy;
10) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych,
nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych;
11) przeciwdziałanie, eliminacja ilości i dolegliwości zaburzeń w związku z uzależnieniami
mających głęboki wpływ na destabilizację i dysfunkcyjność życia rodzinnego, a w szczególności
ochrony osób i członków rodzin przed przemocą fizyczną, psychiczną, emocjonalną,
molestowaniem seksualnym, zaniedbywaniem, ubóstwem, bezdomnością w oparciu również
o kompleksowe programy opracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej
(dalej GOPS) stanowiące podstawę do realizacji oraz finansowania zadań przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Brenna, tj.:
a) indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
b) program pracy socjalnej z rodzinami i osobami korzystającymi z pomocy społecznej
12) ograniczanie globalnego spożycia alkoholu i zmiana struktury jego spożycia na rzecz napojów
niskoprocentowych;
13) udzielanie kompleksowej pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Rozdział 2
Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej GKRPA) podejmuje interwencje
poprzez prowadzenie postępowań zmierzające do wydania sądowego orzeczenia o obowiązku
poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego osoby uzależnionej.
Kiedy podczas rozmowy dotyczącej zobowiązania do leczenia okazuje się, że klient jest sprawcą
przemocy w rodzinie GKRPA podejmuje czynności wyjaśniające w celu potwierdzenia zaistnienia
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tych sytuacji. Jeżeli taki fakt miał miejsce podejmowane są następujące działania:
1) poinformowanie Komisariatu Policji w Skoczowie lub dzielnicowych z terenu gminy Brenna
o zaistnieniu zdarzenia przemocy;
2) skierowanie sprawy do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskiem
rozeznanie sytuacji rodziny i podjęcie stosownych działań;
3) powiadomienie prokuratury w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przestępstwa
określonego w art. 207 k.k.
Zadania GKRPA realizowane są również poprzez:
1) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
w trakcie prowadzonych działań kontrolno-interwencyjnych mających na celu eliminowanie
możliwości sprzedaży i zakupu napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia,
przestrzegania zakazów sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i na kredyt;
2) przeprowadzanie rozmów motywacyjnych zmierzających do podjęcia leczenia się osób, wobec
których na wniosek indywidualny, GOPS, Policji, Kuratora Sądowego lub Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej wszczęto postępowania w związku
z nadużywaniem alkoholu, zaistnienia zjawiska przemocy w rodzinie - kierowanie do instytucji,
ośrodków lecznictwa odwykowego oraz przeciwdziałania przemocy.
3) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Cieszynie wobec osób, które uchylają się
od podjęcia leczenia, informowanie o zaistniałych w trakcie prowadzonego postępowania
zdarzeniach przemocy w rodzinie;
4) opłata kosztów opinii psychologiczno-psychiatrycznych biegłych sądowych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu;
5) opłata kosztów sądowych przesłanych wniosków o sądowe zobowiązanie do leczenia
odwykowego. w sprawach cywilnych;
6) przeprowadzanie kontroli punktów prowadzących sprzedaż alkoholu;
7) opiniowanie wniosków na uzyskanie zezwoleń, na sprzedaż alkoholu co do lokalizacji,
zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności uchwałami Rady Gminy w Brennej;
8) budowanie Gminnego Programu w oparciu o diagnozę lokalnych problemów, potrzeb
i zasobów;
9) prowadzenie oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
i wśród społeczności lokalnej;
10) budowę strategii i pomocy w związku z sytuacją w jakiej znajdują się dzieci, młodzież, osoby
w rodzinach alkoholowych dotkniętych przemocą oraz współdziałanie z instytucjami i służbami,
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
11) pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących placówek leczenia odwykowego lub ustalenia
terminu przyjęcia osoby uzależnionej lub współuzależnionej w poradniach, oddziałach
detoksykacji i oddziałach stacjonarnych;
12) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych,
nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych;
13) doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy;
14) doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie, w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”.
Integralną częścią GPPiRPA będą zasady wynagradzania członków
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalane przez Radę Gminy.

Gminnej

Komisji

Rozdział 3
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i współuzależnionych
Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność terapii uzależnienia od alkoholu
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i współuzależnienia dla mieszkańców Gminy, poprzez sfinansowanie - po podstawowym programie
terapii - dodatkowych zajęć dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy, dzieci
i młodzieży z rodzin alkoholowych, młodocianych szkodliwie nadużywającym alkoholu i dorosłych
dzieci alkoholików.
Metody realizacji zadania:
1) sfinansowanie lub dofinansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu
po podstawowym cyklu terapeutycznym;
2) zakup świadczeń zdrowotnych - dodatkowych zajęć po podstawowym programie terapii
w zakładach lecznictwa odwykowego – rehabilitacja, dofinansowanie obozu terapeutycznego
osobom trzeźwiejącym. Współpraca z Poradniami Leczenia Odwykowego, Ośrodkami
Detoksykacji, Ośrodkami Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;
3) działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez:
a) udzielanie informacji i poradnictwa telefonicznego, udzielanie pomocy psychologicznej,
członkom rodzin dotkniętych przemocą osób nadużywających alkoholu,
b) pierwszy kontakt z osobą nadużywającą alkoholu, z ofiarami przemocy, motywowanie
i pomoc w podjęciu leczenia, kierowanie na konsultacje psychiatryczno - psychologiczne
w związku z nadużywaniem środków uzależniających oraz współuzależnieniem,
c) pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących ośrodków leczenia odwykowego lub
współuzależnienia z ustaleniem miejsca lub terminu przyjęcia na oddział detoksykacji lub
leczenia odwykowego,
d) udzielanie wsparcia i pomocy osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,
e) spotkania mityngowe grupy AA „Franciszek”,
f) konsultacje, pomoc psychologiczna,
g) motywowanie ofiar w kierunku podejmowania działań prawnych,
h) udzielanie poradnictwa i informacji prawnych;
4) realizacja wczesnej terapii osób doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej;
5) sfinansowanie działań w ramach strategii na rzecz aktywizacji zawodowej zapobiegającej
dysfunkcyjności, degradacji społecznej osób i rodzin z terenu gminy;
Realizacja i finansowanie zadania w oparciu o program GKRPA (zasady naboru osób, kontroli,
koordynacji), GOPS w Brennej. Współpraca z GOPS, ZBGK w Brennej, programy PUP
w Cieszynie (prace społeczno użyteczne, roboty publiczne, inne);
6) przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnień,
przemocy.
Rozdział 4
Program gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczący realizacji
zadania GPP i RPA „aktywizacja zawodowa” na 2014 rok
Adresatami realizacji tego zadania są osoby pozostające bez pracy, bez prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, bezdomne, uzależnione, współuzależnione, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy, osoby korzystające z pomocy GOPS w Brennej, osoby objęte dozorem
kuratorskim, a swoim zachowaniem prezentują postawę roszczeniową i nie wykazujące żadnej
inicjatywy w celu poprawy sytuacji życiowej, konstruktywnego poszukiwania pracy. Działania na
rzecz aktywizacji zawodowej są elementem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji na rzecz reintegracji społecznej, zawodowej osób uzależnionych oraz ich rodzin.
W ramach powyższych celów niezbędna jest współpraca z GOPS, GKRPA, PUP, Ośrodkami
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Poradniami Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia,
Punktem Informacyjno–Konsultacyjnym ds. uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Górkach Małych ul. Zalesie 3.
1. Zadania do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej.
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Uzasadnione jest opracowanie programu pracy GOPS w oparciu o ustawę o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182) z podopiecznymi,
a w szczególności z nadużywającymi alkoholu pozwalający na realizację celów długo
i krótkofalowych obejmujących zagadnienia:
- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia GOPS (badania, ankiety);
- wstępne procedury stosowane wobec rodzin i osób z problemem alkoholowym;
- wszelkie czynności mające na celu wyszukanie, rozpoznanie wśród podopiecznych osób
z problemem alkoholowym;
- system prawnej ochrony członków rodzin z problemem alkoholowym, jak również w innych
sytuacjach i zjawiskach występujących w środowisku;
- podejmowanie działań zmierzających do poprawienia funkcjonowania rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zaistnieniem problemu alkoholowego;
- organizacja szkoleń w ramach realizacji projektów systemowych POKL.
2. Realizacja zadania przez powiatowy urząd pracy w Cieszynie.
W oparciu o zasoby i możliwości, opracowanie oraz uczestnictwo w realizacji programu
zawierającego działania na rzecz aktywizacji zawodowej, mającego na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, narastającej fali bezrobocia i zapobieganiu powstających w związku
z tym negatywnych skutków. Kontynuacja realizacji prac społecznie użytecznych, robót
publicznych i innych programów na terenie Gminy.
3. Kryteria kwalifikacji osób do aktywizacji zawodowej.
1)

2)

3)

4)

Osoba lub członek rodziny musi być zarejestrowana w ewidencji PUP jako osoba bezrobotna
bez prawa do zasiłku, jako poszukująca pracy, nie posiadająca żadnego dochodu lub nie
przekraczająca kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej.
Występuje u tej osoby problem alkoholowy powodujący degradację tej osoby, pogarszanie
sytuacji rodzinnej (potwierdzenie przez pracownika socjalnego), a osoba lub członek rodziny
zobowiąże się (kontrakt socjalny) do podjęcia kroków w kierunku leczenia - osoby skierowane
przez GOPS.
W razie stwierdzenia że osoba zatrudniona w ramach aktywizacji zawodowej będzie w pracy
spożywała alkohol, stwierdzenie stanu po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości spowoduje
natychmiastowe rozwiązanie umowy, a o zaistniałym zdarzeniu poinformowany będzie
kierownik GOPS w Brennej oraz PUP w Cieszynie.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Wójt Gminy Brenna.

Pracownik merytoryczny oraz GKRPA będą współpracować z Zakładem Budżetowym Gospodarki
Komunalnej w Brennej, który będzie gwarantował miejsca pracy tym osobom (podpisanie
porozumienia), prowadził nadzór nad tymi osobami oraz informował o miejscu pracy tych osób
celem przeprowadzenia kontroli.
4. Realizacja zadania przez zakład budżetowy gospodarki komunalnej gminy Brenna.
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej zatrudni skierowane osoby celem wykonania prac
społecznie użytecznych na terenie gminy oraz będzie udzielał informacji z realizacji wykonywanych
zadań. Sfinansowanie robocizny i innych kosztów nastąpi ze środków przeznaczonych na
realizację zadania zawartego w GPPiRPA na rok 2014 pn. „Aktywizacja Zawodowa”.
Rozdział 5
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrona osób i członków ich rodzin przed
przemocą w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)
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1. GKRPA, a przemoc w rodzinie. Zadania:
- współpraca i kompleksowa realizacja zadań z Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- zobowiązanie do leczenia odwykowego, skierowanie do uczestnictwa w terapii dla sprawców
przemocy.
- prowadzenie indywidualnych przypadków poprzez kompleksowe zajmowanie się rodzinami
w związku z przemocą w rodzinie (sytuacje kryzysowe).
- zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy.
- inicjowanie, tworzenie miejsc pomocy dla osób krzywdzonych.
- wspieranie już istniejących placówek.
- gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy w środowisku
lokalnym.
- monitorowanie i zbieranie dokumentacji poszczególnych przypadków przemocy domowej,
a w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa podejmowania natychmiastowych interwencji
z poinformowaniem odpowiednich instytucji, w szczególności zagrożenia zdrowia i życia dzieci.
- realizacja i sfinansowanie zadań Gminnego i Ogólnopolskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie z Problemem Alkoholowym.
- organizacja i finansowanie działań z zakresu:
 doskonalenia i upowszechniania standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy,
 doskonalenia metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie, w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”. Podnoszenie kompetencji osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 realizacja programów profilaktyki przemocy w rodzinie, oddziaływań adresowanych
do sprawców przemocy,
 prowadzenie edukacji społecznej.
2. Tworzenie, finansowanie i dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy
dla ofiar przemocy, form działań zmierzających do zmniejszenia skali przemocy
w rodzinie przez:
- współpracę z ośrodkami interwencji kryzysowej udzielającymi pomocy i schronienia
dzieciom, młodzieży i rodzinom w sytuacji kryzysowej (zaistnienie przemocy w domu);
- działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego i zatrudnienie osób udzielających
merytorycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, grup wsparcia i grup
terapeutycznych;
- udzielanie telefonicznej informacji, udzielanie informacji prawnych;
- szkolenia i kursy dotyczące współpracy służb i instytucji, zwiększające ich kompetencje
- w zakresie pomagania ofiarom przemocy oraz wprowadzaniu nowych procedur
- interwencyjnych - „Niebieska Karta”;
- organizowanie narad i konferencji poświęconych przeciwdziałaniu przemocy;
- współpraca z miejscowymi parafiami, NZOZ, społecznością lokalną;
- współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
- działalność profilaktyczna w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz realizacja przez
tą instytucję wczesnej terapii - pobyt osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy
w związku z zaistnieniem zagrożenia zdrowia i życia oraz zjawiska przemocy w rodzinie;
- współpraca oraz wdrażanie innowacyjnych instrumentów umożliwiających kompleksową
- realizację zadań przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie - sfinansowanie działań Zespołu;
- współpraca pomiędzy ośrodkami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów społecznych,
w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Brenna, a Gminą Skoczów;
- kontynuacja
działalności
Gminnych
Świetlic
Środowiskowych
z
programem
kompensacyjnym, profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym działających przy szkołach
w Gminie Brenna.
- Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej.
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Rozdział 6
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży,
nauczycieli, rodziców, sprzedawców, służby zdrowia, ośrodków nauki jazdy, członków
GKRPA
Tworzenie profilaktyki problemowej dla dzieci i młodzieży wymaga świadomego i celowego
planowania przedsięwzięć dotyczących rożnych rodzajów środków uzależniających (środków
psychoaktywnych), różnorodnych działań interwencyjnych wobec grup ryzyka oraz grup danej
społeczności (młodzieży, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych,
samorządu). Lokalna działalność profilaktyczna nie powinna opierać się na jednorazowych,
krótkotrwałych akcjach, koncentrujących się wyłącznie na osłabianiu czynników ryzyka lecz
na wspieraniu działań ograniczających popyt poprzez m. in. wzrost świadomości społecznej,
zmiany cech środowiska lokalnego, a zwłaszcza kształtowania silnej więzi rodzinnej.
W gminnym systemie pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
należy dążyć do zintegrowania działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku,
rodzinie i interwencji wobec rodziny. Dotyczy to przede wszystkim szkoły, poradni psychologicznopedagogicznej, ośrodka pomocy społecznej, sądu rodzinnego, policji, punktu interwencji
kryzysowej, świetlic z programem kompensacyjnym, opiekuńczo-wychowawczo-naprawczym,
świetlic socjoterapeutycznych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja wspólnych działań zwiększa ich efektywność.
Nie tylko osoby uzależnione od alkoholu ponoszą szkody zdrowotne, ale dotyczy to również osób
pijących ryzykownie i szkodliwie. Badania wskazują, że około 20% wszystkich pacjentów
zgłaszających się do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej ma swoje źródło w problemach
spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
W ramach tego zadania powinno się zapewnić przez samorząd podjęcie działań (sfinansowanie
szkoleń) umożliwiających wprowadzenie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji zanim
rozwinie się uzależnienie u pacjentów, jak również wdrażanie metod pracy socjalnej z trudnym
klientem. W szkoleniach tych również mogą uczestniczyć pracownicy socjalni.
1. Realizacja tego zadania obejmuje:
-

-

-

-

-

kontynuację i sfinansowanie działalności gminnych Świetlic Środowiskowych działających
przy szkołach na terenie gminy, w których realizowane są programy kompensacyjne
z uwzględnieniem aspektu opiekuńczo-wychowawczo-naprawczego i profilaktyki (zakup
art. papierniczych, technicznych, środków czystości, doposażenie w sprzęt umożliwiający
realizację zajęć, dożywianie, organizacja imprez kulturalnych, opłata pracy
osób
prowadzących zajęcia); prowadzenie zajęć dodatkowych poszerzających program
działalności świetlic (realizacja zadania przez GOPS),
dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkołach (realizacja zadania przez GOPS),
zakup dla szkół podstawowych i gimnazjów profesjonalnych programów profilaktycznych
i psychoedukacyjnych dotyczących zagadnień profilaktyki - alkoholizm, przemoc, wdrażanie
programów profilaktyczno–interwencyjnych dla młodzieży upijającej się i innych zagrożeń,
współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku–Białej, cieszyńskim
Pogotowiem Ratunkowym w zakresie organizacji szkoleń udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i inne,
edukacja publiczna z zakresu problematyki alkoholowej. Szkolenia, edukacyjne programy
specjalistyczne dotyczących uzależnień (alkoholizm, sekty, przemoc i inne) dla nauczycieli,
rodziców, lekarzy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej,
sprzedawców napoi alkoholowych; współpraca z Ośrodkami Szkolenia Kierowców oraz
KPP w Cieszynie, KP w Skoczowie, w sferze działań profilaktyki prewencji kryminalnej,
nietrzeźwości kierowców, bezpieczeństwa ruchu drogowego.
zakup programów, materiałów profilaktycznych w ramach wczesnej profilaktyki
w przedszkolach,
współorganizacja ferii zimowych oraz innych zadań, programów z zakresu profilaktyki,
współorganizacja letniego wypoczynku - wyjazdu z programem profilaktycznym,
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-

-

-

-

współorganizacja i sfinansowanie letniego wypoczynku z programem zajęć i turniejów
sportowych („Wakacje na boisku"), dla dzieci i młodzieży Gminy Brenna na terenie szkół,
boisk sportowych w czasie wakacji (w tym koszt wynagrodzenia) w oparciu
o opracowane programy w współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych, Klubów
Sportowych.
zorganizowanie, sfinansowanie „Mikołajek” dla dzieci z terenu Gminy w oparciu
o opracowane przez GOPS listy uczestników,
organizacja i współorganizacja działań integracyjnych na rzecz dzieci „sprawnych inaczej”
z terenu Gminy w oparciu o opracowaną przez GOPS listę uczestników, Mikołajki”,
zorganizowanie i sfinansowanie „XVI Obchodów Dnia Trzeźwości w Brennej - Jarowiska
2014” imprezy promującej styl życia wolny od uzależnień,
współorganizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej –
Zamczysko 2014 w Olsztynie k. Częstochowy,
współorganizacja Zimowych Igrzysk Abstynentów - Brenna 2014 r.,
opłata publikacji lokalnego miesięcznika „Wieści znad Brennicy” - zamieszczanie
i publikacja artykułów, materiałów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, narkomanii.
dotacje na realizację zadań i działań przez podmioty z terenu Gminy Brenna nie zaliczane
do sektora finansów publicznych, organizacje pożytku publicznego – organizacje
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
sfinansowanie kosztów ogłoszenia konkursu,
sfinansowanie organizacji i współorganizacji dodatkowych zadań związanych z profilaktyką,
które wynikną w trakcie realizacji Programu.
Rozdział 7

Zasady wynagrodzenia członków za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Za organizację, uczestnictwo w posiedzeniach i udział w pracach Komisji, ustala się stawkę
wynagrodzenia w wysokości 90 zł.
Wyżej wymienione wynagrodzenie przysługuje członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za:
- udział w posiedzeniu komisji,
- udział w naradach lub szkoleniach,
- udział w kontrolach przestrzegania prawa obrotu napojami alkoholowymi w godzinach
wieczornych i nocnych,
- udział w posiedzeniach zespołu interwencyjno-motywująco-orzekającego w chorobie
Alkoholowej,
- udział w opiniowaniu wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzenie spraw administracyjno-biurowych w zakresie pracy Komisji,
- udział w opracowaniu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- udział w organizacji i realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki,
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy, Narkomanii,
- reprezentowanie spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
przed Sądem Rejonowym w Cieszynie.
2. Warunkiem otrzymania powyższego wynagrodzenia jest uczestnictwo członka w posiedzeniu
oraz każdej realizacji ww. zadań.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa wypłacane będzie w oparciu o listy obecności, protokoły
z posiedzeń, protokoły kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
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Rozdział 8
Preliminarz wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2014 rok
1. Koszty związane z pracą i realizacją zadań GKRPA:
1) Posiedzenia G.K.R.P.A. całości składu (4 pos. x 5 os. x 90 zł)
2) Posiedzenia zespołu kontroli punktów sprzedaży alkoholu (gastronomia, detal)
( 8 pos. x 2 os. x 90 zł)
3) Posiedzenia zespołu opiniującego wnioski na wydanie zezwolenie
sprzedaży alkoholu (art. 18 ust. 3a), interwencyjno - motywującego do leczenia
odwykowego - prowadzenie postępowań (16 pos. x 3 os x 90 zł)
4) Zakup mater. biurowych, koszty wysyłek związanych
z działalnością GKRPA, realizacji zadań GPP i RPA
5) Szkolenia członków GKRPA
6) Pokrycie kosztów badania i wystawienia opinii biegłych sądowych
(opinia psychologiczno–psychiatryczna) o stopniu uzależnienia od alkoholu, narkotyków
w celu wydania sądowego orzeczenia o podjęciu leczenia odwykowego (15 op. x 300 zł).
6) Opłata skarbowa kosztów sądowych w związku z wnioskami o leczenie odwykowe
7) Wynagrodzenie Pełnomocnika – nadzór, koordynacja, realizacji GPP i RPA, GPPN,
pełnienie dyżurów w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym (ZUS, FP i inne).
- Udział w szkoleniach, konferencjach, delegacje.
Razem:

1.800 zł
1.440 zł
4.320 zł
4.000 zł
1.000 zł
4.500 zł
1.200 zł
24.890 zł
1.000 zł
44.150 zł

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołeczne i prawnej w szczególności ochrona osób i członków rodzin przed
przemocą:
1) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Środki finansowe na działalność: opłata mediów, zakup materiałów
biurowych, doposażenie w meble, zakup środków czystości, materiałów profilaktycznych,
remont, opłata dyżurów.
2) Środki finansowe na sfinansowanie pobytu w sytuacjach kryzysowych
ofiarom przemocy, rehabilitacji osób uzależnionych, współuzależnionych – terapia
psychologiczna po podstawowym cyklu terapeutycznym prowadzonym w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradniami Leczenia Uzależnień, Ośrodkami
Terapii Uzależnień (umowy),dofinansowanie obozu terapeutycznego osobom trzeźwiejącym.
3) Realizacja, sfinansowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z terenu Gminy, realizacja prac społecznie
użytecznych, robót publicznych, i innych form - współpraca z PUP w Cieszynie, GOPS, ZBGK.
4) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. Sfinansowanie
doskonalenia metod, upowszechnianie standardów interdyscyplinarne j pracy oraz metod
interwencji w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, podnoszenia kompetencji osób
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6) Realizacja wczesnej terapii osób doprowadzonych do Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Usługa.
Razem:
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży, rodziców, nauczycieli, lekarzy, kierowców, pracowników GOPS:

7.000 zł

5.000 zł

46.000 zł
5.000 zł

8.474 zł

71.474 zł

1) Zakup materiałów profilaktycznych informacyjno - edukacyjnych,
10.000 zł
zakup profesjonalnych programów profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej
i przemocy w rodzinie, autoagresji, pierwszej pomocy przedmedycznej, sekt, dla:
szkół podstawowych, gimnazjów, rodziców, nauczycieli, lekarzy, pracowników GOPS oraz innych grup
zawodowych stykających się z problematyką alkoholową i przemocą, ośrodków nauki jazdy. Współpraca
z KPP w Cieszynie, K P w Skoczowie w zakresie realizacji dla społeczności Gminy działań profilaktyki
prewencji kryminalnej, nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
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2) Zakup programów, mater. profilaktycznych dla przedszkoli z zakresu wczesnej profilaktyki
3.000 zł
a) Przedszkole nr 1 w Brennej,
b) Przedszkole przy SP nr 1 w Brennej,
c) Przedszkole nr 1 w Górkach Wielkich.
3) Sfinansowanie działalności Gminnych Świetlic Środowiskowych działających przy szkołach
88.500 zł
w Gminie oraz dofinansowanie zajęć dodatkowych poszerzających program działalności
świetlic - realizacja zadania przez GOPS w Brennej.
a) GŚŚ przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich (zakup materiałów w tym wynagrodzenia
+ pochodne).
b) GŚŚ przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej Leśnicy (zakup materiałów w tym wynagrodzenia
+ pochodne).
c) GŚŚ przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej Bukowej (zakup materiałów w tym wynagrodzenia
+ pochodne).
d) GŚŚ przy Gimnazjum w Brennej (zakup materiałów w tym wynagrodzenia + pochodne) .
4) Dożywiania dzieci w szkołach
10.000 zł
5) Współorganizacja letniego wypoczynku przy szkołach z programem zajęć,
43.376 zł
turniejów sportowych" Wakacje na boisku" dla dzieci i młodzieży w czasie
wakacji na terenie Gminy (zakup materiałów w tym wynagrodzenia + pochodne).
Współorganizacja letniego wypoczynku - wyjazd z programem profilaktycznym
(zakup materiałów w tym wynagrodzenia + pochodne)
Współorganizacja ferii i innych zadań, programów z zakresu profilaktyki
6) Organizacja imprezy promującej trzeźwość
6.000 zł
„XVI Obchody Dnia Trzeźwości – Brenna Jarowiska 2014 r. ”
7) Współorganizacja Zimowe Igrzyska Abstynentów Brenna 2014 r.
1.500 zł
8) Współorganizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości
1.000 zł
Artystycznej „ Zamczysko 2014 ”
9) Organizacja i sfinansowanie zadań dla dzieci „sprawnych inaczej”
6.000 zł
„Mikołajki” .
10) Zorganizowanie i sfinansowanie dla dzieci z terenu
7.000 zł
Gminy Brenna „Mikołajek”.
11) Dotacje na realizację zadań i przez podmioty nie zaliczane do sektora
15.000 zł
finansów publicznych, organizacje pozarządowe i podmioty - art.3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) Dofinansowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Brenna promujących sport i rekreację.
b) Dofinansowanie działalności świetlic.
c) Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
wakacji letnich.
12) Opłata ogłoszenia konkursu na udzielanie dotacji dla organiz. pozarząd.
500 zł
13) Opłata publikacji „Wieści znad Brennicy”
2.500 zł
Razem:

194.376 zł

Kwota ogółem:

310.000 zł

Łączna kwota realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wynosi: 310.000 zł.
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014
rok jest Urząd Gminy w Brennej poza zadaniami określonymi w programie w pozycji: Rozdział 8
ust. 3 pkt 3 i 4, których realizację powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Brennej.
Art. 182 cytowanej powyżej ustawy w mówi, iż środki finansowe z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację Gminnych
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów
Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W związku
z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2013 roku oraz dodatkowe, które wpłyną
do kasy w 2014 roku zostaną przeznaczone na realizację i sfinansowanie zadań zawartych
w GPP i RPA w szczególności zadania aktywizacji zawodowej oraz zadań dodatkowych, które
wynikną w trakcie realizacji Programu.
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