
Zahcznik do Uchw.ly Nr lll /2312018

Rady Gminy Piotrowice Wi6lki6

z dnia 2O,12.2O18t,

Gminny Progiam Profi laktyki i Prz.ciwdzialania Alkoholizmowi oraz Prrociwdzialania

Narkomanii na rok 2019

Cze66 opi6owa

Realizacja zadai nakreslonych ustawami:

> o wychowaniu w tfterwosci i plzeciwdzialaniu alkoholizmowi z dnia 26 paldziemika 1982 t.

z p6rn. zmianami,

> o paeciwdziakniu na*omanii z dnia 29 lipca 2005 t. z p62n. zmianami

orez rozpozqdzeniean Rady irinistr6w z dnia 4 siorpnla 2016 r. w sprawlo Narodowego

Programu Zdrowia na lata 201G2020 znajdujq odbicie w uchwalanym gminnym programre

profilaktyki. Pr2y tworzeniu programu na rok 2019 zostajq dodatko\r/o uwzglqdnione wnioski

z przeprowadzonej wczeaniej Diagnozy Problem6w Spolecznych w gminie Pietrowice Wielkie

Cele og6lne jakie maja byC realizowane przez jednostkg samorzqdu terytorialnego, nakreslone

zostaly w ad. 41 ustawy o wychowaniu w lrzezwosci. Zapisy le znajdujE uszczegolowienie

w Narodowym Prog6mie Zdrowia (NPZ) na lata 2016 - 2020. Sq one opisane jako zadania, kt6re

gminy muszq prowadzic z naciskiem na:

. zwiQkszanie dostepnosci pomocy lerapeutycznej dla os6b uzale2nionych, wspdluzale2nionych

od alkoholu.

. profilaktyke uniwersalnq ze szczeg6lnym uwzglednieniem dzieci imlodzie2y,

. monitoring zjawiska uzaleznieh,

. prowadzenie dzialalnoscr edukacyjne,,

. wspomaganre dzialalnosci instytucji, stowarzyszefi r os6b fizycznych, slu2qcej rozwiEzywaniu

problem6w alkoholowych,

. podejmowanie interwencji w zwiEzku z naruszeniem pzepis6w o zaka2ie m.in. reklamy

alkoholu, sprzeda2y osobom niepelnoletnrm lub niehze2wym,

. twozenie systemu plzeciwdzialania zjawisku uzaleznieh szeroko rozumianych

Gl6wne zadanla jakie bedq realizowane w 2019 roku przez jednostkq samoeqdu terytorialfego -
gmine Pietrowice Wielkie lo:

/ profilaklyka uniwersalna skierowana do dzieci i mlodzie2y,

7 zwi9kszanie dostQpnosci pomocy dla os6b uzale2n onych oraz dla sprawc6w i ofiar przemocy

domowej,

/ prowadzenie dzialalnoSciedukacyjnel i nformacyjnejdla spolecznoscigminnej,

/ tworzenie systemu przeciwdzialania narkomanii i pr2emocy w rodz nie,

/ przygotowanie podstaw do prol laktyka cyberuzaleznie^,

/ monrtoring oraz kontrola punkt6w sprzeda2y alkoholu.



W dzialaniach na rok 2019 gl6wny nacisk polo2ony zostanie w obszatze prolilaktyki

uniwersalnej. Jak co roku placowki oswiatowe z naszei gminy aktywnie zostanq wlqczone do realizacji

zadania trzeciego, wymienionego w ustawie o wychowaniu w tzetwosd ale te2 i w ustiawie

o przeciwdzialaniu narkomanii, mianowicie w prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej

iedukacyjnej.

Realizacja tego celu wypelniajq szkoly popeez swoje szkolno p.ogramy profllaktyczno -

wychowawcize, kt6ry zgodnie r aktami prawnymi uwzgledniajq eduk€cjQ prozdrowotnq,

wychowawczq, profilaktykQ wszelkich uzale2nien otaz posiadaia procedury

w sytuacjach szczeg6lnych zagro2e6.

Wadomo nie od dzas,2e aby profilaktyka na pieMszym poziomie byla skuteczna, musi oddzialywac

na Srodowiska rodziny, szkoly, spolecznosci lokalnej. W praktyce najbardziej iednak doslepnym

i skutecznym Srodowiskiem jest szkota. Zaplanowano w lym obszaze dofinansowanie szkolnych

program6w profilaktyki na przestzeni calego roku oraz organizacie akcji letniej podczas ferii lelnich

i przerwy zimotlej.

W wynikach z pzeprowadzonej diagnozy w szkolach pojawia sig problem cyberuzale2nienia,

coraz mocniej sie nasilajqcy w mlodszych klasach ChcEc uchwycic ten problem, skutecznie

przygotowaC siq na nowe wyzwania zwiqzane z szerokim dostepem do lnternetu, portali

spoleczno6ciowych, musimy doslosowad zadania, peeszkolid nauczycieli. Stqd potrzeba

przygotowania nauczycieli do rozpoznawania problemLr. przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnei

o zagro2eniach a w nastepnych latach prowadzenie wsrod dzieci amlodzie2y slosownych warsztal6w

profllaktycznych.

Nalezy takze wspomnied, ze obok oddzialywan kierowanych do uczni6w warlo planowac

szi(olenia profilaktyczne dla grona pedagogicznego oraz dla rodzic6w. Jest lo warunkiem iniciowania

zmian systemowych, a wiQc nie lylko pracy nad zasobami osobowymi uczni6w, ale tak2e

kszallowania ich Srodowiska szkolnego oraz rodzinnego - gl6wnych Srodowisk, w kt6rych

fu nkcjon ujq.

W ramach realizacji ustawowych zada6 zwiQkszania dostepnoSci pomocy terapeutycznej

udzielanie wszelakiej pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi funkcjonuje od lat w naszej

gminie punkl konsultecyjny.

Zadania jakie wypelnia punkt konsullacyjny w programie profi aklyki pozostajq niezmienne Zauwazya

nale2y, dzialalnosC punkiu skierowana jest gldwnie do os6b majqcych problemy

z alkoholem. przemocal oraz do rodzin tych2e os6b. Z uwagi na skale wyslepujacych zjawask

i liczbe klient6w, punkl pozoslanie czynny wlednym dniu tygodnia w godzinach popoludniowych.

Z uwagi na wystepulecy w naszej gminie problem przemocy domowej (co zostalo shrierdzone

w diagnozie) konieczne staje sie slawienie czola temu problemowi Opr6cz doraznych dz alai poprzez

punkt konsultacyjny, koniecznosciq jest prowadzen e kampanai informaayjnel w lym zakresie, kl6ra

opr6cz podstawowych informacjijak rozpoznac pEemoc, przeka2e te2 spoleczefstwu informacje jak

i gdzie sz!ka6 wsparcia / pomocy w lym zakresie.



Na terenie gminy w prawie wszyslkich solectwach funkcjonujq Swietlice wiejskie czy kluby

mlodziezowe, kt6re skupiajqc rnlodzie2 wpisujq sie w dzialalnosd profllaktycznq i opiekuficzq.

Nie sq to plac6wki, kt6re prowadzq te€piQ, gdyz nie spelniajq podstawowych kryteri6w \,{ tym

zakresie. Sq to plac6wki realizujqce rniQdzy innymi takie formy pracy Srodowiskowej jak.

/ organizacie czasu wolnego,

r' rozw6jzainleresowai,

r' otganizeqe zabew i zaiei sportowych,

'/ pomoc w nauce iinne.

Taka Swietlica jest pr2y okazji osrodkiem kulturotw6rczym w wiosce i doskonale wpisuje sie

w profilaktykQ uniwersalnq.

Latem pzeprowadzona zostanie tradycyjnie ju2 akcja prolilaktyczno - edukacyjna zwiqzana z

letnim wypoczynkiem dzieci imlodzie2y. Opr6cz zakoeenionych mocno w pracy szk6l p6lkolonii,

zorganizowany zostanie r6wnieZ ob6z potocznie zwany "strazackim" niosqcy dla mlodziezy przygodQ,

profilaktykQ, edukacjQ i propagowanie bezpieczenstwa ohz zdrowego stylu 2ycia. W calo66 dzialafl

profilaktycznych, ale o charakleaze prozdrowotnyn isportowym wpisane zoslanie dofinasowanie dla

klubu sportowego UKS Start" Pielrowice Wielkie, sekcja pilki recznel.

R6wnie2 wspaaciem finansowym dla swojej dzlalalno6ci obj9te zostaje Centrum Spoleczno

Kulturalne w Pietrowicach. UwzglQdnia lu nalezy bezposredniq dzialalnosa Centrum oraz Biblioteki

Gminnej wraz z filiami w akcjach, zalQciach w czasie wolnym itp. oraz wzbogacanie bazy do lej

dzialalnosci.

Dzialalnosc statu{owa komisli RPA na rok 2019 obejmuje:

. szkolenia czlonk6w kornlsji,

. prowadzenie dzialai edukacyjnych z wykozystaniem material6wlypu plakaty, broszury ulotki

dla okreslonych grup adresatdw w ramach kampanii 096lnopolskich czy lokalnych

. monitorowanie skali problem6w alkoholowych w Srodowisku lokalnym, pozwalajqce ocenic

stan problem6w w lej rnaterii,

. oplaty administracyjne zwiqzane z pzygolowaniem wniosk6w o skierowanie na badania

i prowadzenia punktu konsullacyjnego,

. doflnansowanie do terapir dla osob uzaleznionych

R6wnjez w ramach profilaktyki uza eznien zwracamy uwage na zjawsko narkomanii a raczej

przeciwdzialania narkomanii izaiywaniu Srodk6w psychoaktywnych, dopalaczy oraz lek6w.

W tym obszarze zadai jednq z weu iorm oddzialywah jest wyposazanie w odpowiedniQ wiedze

Srodowsk pracujEcych z mlodziezq oraz odpowiedno dobrane oddziaiylvanie na same mlodziez

Problern ten zostai zasygnalizowany w d agnozie. Stqd planuje siq zwiekszyC wydatki na 2019 aby

wprowadzC cyklcznos6 oddzalywah w postac zajed warsztatowych da ucznidw oraz kontynuowaa

szkolenia dla naLrczycieli.



Przyiete popzednio uchwalami Rady Gminy Pietrowice Wielkie zasady usytuowania miejsc spzeda2y

i podawanra napo,6w alkoholowych pozostajq w mocy

Za8ady flnansowanla dzlataf profilaktycznych

Na rok 2019 przyjmuje sie zasady finansowania dzialan w Gmach gminnego programu profilaktyki:

1 . Wynagrodzenie dla czlonk6w komisji:

- przewodniczqcy komisji - 330 zl brutto miesiecznie,

- czlonek komlsji - 120 zl. brutto za udzial w posiedzeniu komisji..

2. Wynagrodzenie za dyzury w punkcie konsultacyjnym - 50 zl. brutto za dy2ur,

na podslawie zlozonych miesiqcznych lisl obecnosci.

3. Za bezpieczehstwo i opiekq nad dziecmi i mlodzie2q w trakcie zajQ6 w ramach realizacji

programu profilaktyki oraz w czasie pob!,tu w Swietlicy odpowiada bezposrednio osoba

prowadzqca zajecia.


