Zal4cmik do uchwaly Nr XVll I 43/2020
Rady Gminy Pieirowice

wielkie

zdnia2T stycznia 2020 t.

cminny Program Profilakt) ki i Przeciwdzialrnia Alkoholizmowi oraz Przeciwdzirlanir Nrrkomanii
na rok 2020
Czis6 opisowa
Realizacja zadan nake6lonych ustawarni:
1, z deiz 26

paidzie$ika I982 r. o wychowanju w trzeiwo6ci i przeci$dzialaniu alkoholizu orl i,

2) z dnia 29lipca 2oo5 r. o przeciwdzialaniu narkomanii,
3) rozporzqdzen;cm Rady

lata

Ministr6",z dnia 4 sierpria 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na

2016-2020 znajduj4 odbicie

\v

uch\\,alanym gminnym programie profilaktyki.

Przy tworzeniu programu na rok 2020 zostaly uwzglldnione wnioski z przeprowadzonej wczeiniej
Diagnozy Problem6w Spolecznych w gminie Pietrowice Wielkie oraz wDioski plynqce od podmiot6w
realizuj4cych zadania na przestrzeni ostalnich lat.
Cele og6ltre jakie muszq by6 realizowanc przez jednoslkq samorzqdu terytorialnego, nakredlone

zostaly wart.4r ustauy

o

rychowaniu

rv

trzei1{osci. Zapisy

te

majduiq

uszczeg6lowienie

w Narodowym Progamie Zdrowja o'JPZ) na lara 2016 - 2020 w postaci 1zw. cel6w operacyjnych. Sq
one opisa.nejako zadani4 kt6re gminy muszq prowadzii z naciskiem na:

l)

zwiQkszanie dostgpnoSci pomocy terapeurycznej dla os6b uzaleznionych, wsp6luzaleznionych od alkoholu,

2) profilaktykt uniweEaln4 ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem dzieci i mlodzie2y,
3) monitoring zjawiska uzaleznie6,

4) prowadzenie dzialalnoici edukacyjrej,
5) wsponraganie dzialatnosci instytucji, stowarzyszeri i os6b

fi4cmych,

sluzqcej rozwiqzywaniu problem6w

alkoholowych,
6) podejmowanie interwencji

wzwiqzku z naruszeniem pfepis6w o zakazie m.in. reklamy a]koholu,

sprleda?y orobom n;epelnolelnin Iub nietrzel$) rn.
7) tworzenie systemu przec;wdzialania zjawisku uzaleiinieii szeroko rozumianych,
8) poprawa sposobu 2rywienia. slanu odzywiania oraz aklywnosci fizycznej spoleczeristwa
9) profilaktyka i rozwiqzywanie problem6w zwiqzanych z uzyrvaniem subslancji psychoaktywnych,
10) o$aniczanie ryzyka zdro\rotnego rrynikajqcego z zagtozei

Gl6wne zxdrnia

jalie

fi4cmt'ch, chemicznych i biologicmych.

bqdq realizowane w 2020 roku przez jednostkg samorzqdu terytorialnego

gminF Pietrowice Wielkie to:

l) profilaktyka

-

uniwersalna skierowana do dzieci i mlodziezy,

2) zwigkszanie dostgpnosci pomocy d,a os6b uzaleznionych oraz dla sprawc6w i ofiar przemocy domowej,
3) prowadzenie dzialalnoaci edukacyjnej i informacyjnej dla spolecznosci gminnej,
4) tworzenie systemu przeciwdziatania narkornanii i pzemocy w rodzinie,
5) piofi laktyka cyberuzalezn jefi ,
6) monitoring oraz kontrola puDkl6w sprzedazy alkoholu,
7) profi Iaktyka zdrowolna.

w

dzialaniach na

rok

2020 skupiad sie bedziemy przede wszysrkim w obszarze profilaktyki
plac6wki
uniwcrsalncj. Jak co roku
oswialowe z naszej gnliny aktywnie zostanq lvlqczone do rcalizacji
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Podtisan)

zsdania rrzeciego, wymienionego w ustawie o wychowariu \f, rzeZwoSci ale tc2 iw uslawie
o przeciwdzjalaniu narkomanii. mianow;c;e w prowadzenie profilaklycznej dzialalnoSci informacyjnej
i edukacyinei.

Realizacja lego celu $]pelniajq szkoly poprzez swoje szkolne programy prolil.ktyczno llycbowrwcz., kt6ry zgodnie z aktami prawnymi uwzglgdniajq edukacji prozdrowotnq. wychorvawcz4.
profilaktykg wszelkich uzaleznieri oraz posiadajq procedury w s,'tua.jach sz.z.gblnych zagtolr(.
w ostatnim czasie szkoly zostaly zobowiqzane do coroczrej w zakesie Polrzeb rozwojowych ucznia
z uwzglldnieni€m zagrozei wynikajqcych z u2ywania substancji psychoaktywnych. Ma to pozwolia na

badziej skonk etyzowanq forml pomocy mlodym ludziom.
wiadomo nie od dziS, z! aby profilaktyka na pierwszym poziomie byla skuteczr4 musi oddzialywaa
na 3rodouiska rodziny, szkoty, spolecznoici lokalnej. W praktyce najbardziej jednak do$9pnym
i skurecznym irodowiskiem jesl szlola. Zaplarowano wtym obszarze dofinansowatic szkolnych
program6w profilaktyki na przestrzeni calego roku omz organizacjt ak€ji letniej podcz.s ferii letnich
i przer*y zimowcj.
W wynikach z przeprowadzrnych diagnoz w szlolach pojawia sil problem cyberuzale2nieni4 coraz
mocniei si9 nasilaiqcy w mtodszych klasach. Chcqc uch*7ci6 ten problem, skulecznie przygotowai siQ
na nowe wyzwania zwiqzane zszerokim doslgpem do Intemetu, Portali spolecznosciowych, mlsimy
dostosowaC zadania, przeszkolid nauczycieli. Slqd potrzeba przygotowania nauczycieli i rodzic6w do
rozpoznawania problemu, przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o zagozeniach a w kolejnych
lalach prowadzenie wsr6d dzieci i mlodziezy slosownych warsztat6w profilaktycznych.
Nale2ry lak2e wspomnied, ze obok oddzialywah kierowanych do ucznidw wano planowad szkolenia
profilaktyczne dla grona pedagogicznego oraz dla rodzic6w. Jest to warunkiem inicjowrtris zmiatr
systcmowych, a wilc nie tylko pracy nad zasobami osoborymi u€zni6w. ale takze ks7-rrhowania ich

Srodowiska szkolneSo oraz rodzinnego gl6wnych Srodowisk, w kt6rych funkcjonuj4.

W ramach realizacji uslawowych zadah zwigkszania dostppnoici pomocy lerapcutycznej i udzielanie
wszelakiej pomocy rodzinonr 2 problemami alkoholowymi fxnkcjonuje od lal w naszej gminie punkl
konsultacyjny.

Zadania iakie \rypelnia punkt konsultacyjny w programie profilaktyki pomslajE niezmicnnc
zar\\azyt nalciy. dtial^lnos6 punklu skierowanajest gl6wnie do os6b maj4cych probtemy z alkoholen,
ptzenocq oraz do rodzin l)chze os6b. Z uwagi na niewielk4 skalg wyslgpujqcych /jawisk iliczb9
kl;cn16w, punkl pozoslanie cz, nny

wjednlm dniu tygodnia w godzinach popoludniorvych.

Z uwagi na pojawiajqcy sie w nasze.j gninie probl€m przemcy domo$'ej (co znnalo stwierdzone
r6wDie2 w diagnozie) koniecane staje sie stawienie czola temu problemowi. opr6cz doraznych dzialai
poprzez punkl konsullacyjny. koniecznoSciq jesl prowadzenie kampanii infornacyjnej w tym Takrcsie.
kl6ra opr6cz podsla\ro$]ch informacji jak rozpomad przemoc, przeka2e tez spoleczeristwu informacje
jak i gdzie szukad wsparcia / pomocy w lym zakresie-

Na terenie gminy w prawie wszystkich solecrwach fiDkcjonujq Swietlice wiejskie czy kluby
mlodziczowe. kt6re skupia.iqc nlodziez wpisujE siQ w dzialalnosd profllaktyczn4 i opiekuicz4. Nie sq 1o
plac6wki, kt6re prowadzq terapi9, edyz nie spelniajq podstawowych kryleri6w wlym zakrcsie. S4 to
plac6wki realizuj4ce migdzy innymitakie formy pracy srodowiskowej jak:

l)

organizacjg czasu wolncgo.

2) rozw6j zainteresowa,i,
3) organizacjg zahaw i zaje6 sportowych.
4) pomoc w nauce i inne.

Taka Swietlica jest

pr4

okazji oSrodkiem kulturotw6rczym

w wiosce

i doslonal€ wpisLrjc sie w profilaklykg uniwersaln+
Lalem przeprowadzona zoslanie lradycyjniejuz akcja profi!aklyczno

-

edukacyjna zwiqzana 2lel,riD)

wypocrynkicn dzieci i mlodziezy. Opr6cz zakorzenionych mocno w pracy szk6l p6lkolonii.
zorganizowany zostanic r6wnic, ob6z potocznie zwany,.slrazackim" niosEcy dla rbdz;cry przygod$,
profilaklykg, edukacjg i propagowanie bezpieczeistNa oraz zdrowego stylu 4cia. w calosi dzialari
profilaklyc,,nych, alc o charaklcrz-e prozdrolvohym i spono\!ym \vpisanc zosianie dollnasowanie dla
klubu sporlo$ego UKS ,.Slarl" Pierowice wielkie, sekcja pilki recznej.
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programie pmfilaktyki

na rok

2020 pojawia siQ nowe zadanie, zgodne z og6lnym celem
operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Jen ro dzialanie auiqzane z ogranicz,n\iem ryzryka
zdrowotnego w zwiezku zcorazbafiziej za iec4szczonym powietrzem, szczeg6lnie w okesiejesieri

-

wczesns wiosna. Brak jest jakiegos konkretnego zapisu w rekomendacjach PARPA na rok
2020 do dzialan wtym obszarze. Jednak moz€my sif wpisa6 do dzialsi podejmouanych w nasze.,
gminie na rzecz popmw) jakoSci powietrza. Na pocz4lel bylby to zakup oczyszczacz] powietrTa dla
przcdszkoli.

zima

-

R6*nie2 wsparciem finansowym dla swojej dzialalnosci objfte zostaje Centrum Spoleczjlo
Kulturalne w Pielrowicach. Uwzglldnid tu nalea bezpoiredniq dzialalnosi Centrum oraz Bibliol€ki
Gminnej wraz zfiliami w akcjach, zajqciach w czasie wolnym ig. oraz wzbogacanie bazy do tei
dzialalnosci.
Dzialalnosd statutowa komisji RPA na rok 2020 obejmuje:

l)

szkolenia c?-lonk6w kornisji,

2) prowadzenie dzialan edukacyjnych z *fkorzystaniem malcrial6w typu plakaty, broszury,
okreibnych grup adresal6w w ramach kampanii og6lnopolskich czy lokalnych,

l) monilorowanie skali problem6w alkoholowych

ulotki

dla

w Srodo*isku lokalnym, pozwalaj4ce ocenid slan

problem6w w tej materii (m.in. kontrola punkl6w sprz€dazy alkoholu),

4)oplaly administracyjne zwiqzane zpr4golowaniem wniosk6w

o skierowanie na badania i prowadzenia

punhu konsullacy.jnego.
5) dofinansowanie do ler.pii dla os6b uzaleznionych.

W ramach profilaktyki uzaleznici z-wracamy u\\rg9 na zjawisko narkomanii, a raczlj
przeciwdzialrnir narkomanii i ?rtwaniu Srodk6ry psychoakt)'wnych, dopalaczy orrz lck6w.
W tym obszarze zadan jedn4 zwielu form oddziatywan jest wyposazanje w odpowiedni4 wiedzq
Srodowisk pracujqcych zrnlodziezE onz odpolicdnio dobrane oddzialywanie na sam4 mlodziez.
Prcblcm lcn zostal zasygnalizou'any w diagnozie. Stqd planuje si9 wydatki na 2020 aby wprowadzit
cyklicalosa oddzialywai w postaci zajgd warszlatowych dla uczni6w or^z kontynuowad szkolenia dla
nauczycieli.
Zadania z zakres! pfieciwdzialania narkomani b$dq realizowane przez szkoly podstawowe, dla
k16rych organem proNadzqcym jest Cm;na Pietrowice Wielkie.

Przyj$e poprzednio uchwalami Rady Cniny Pietrowice Wielkie liczba punkt6w sprzedaT)
oraz zasady usyiuorvania miejsc sprzedazy. podawania ispozywania napoj6w alkoholowlch pozostajq
Zrsedy finrosowania dziahn profilaktyczoych
Na rok 2020 przyjmuje sig zasady finansowania dzialan \r' ramach gminnego programu profilaktyki:

Na realiz.cje zadai wlnrienionych ponizej w harnonogramie przyjmuje sif kwolt 69.000 zl.

Z^sany wyn gradzaaiz czloDk6w gmiDtrych komisji

roz*iqz,,*.ni. problem6* elkoholopych

l. Wynagrodzenie dla czlonk6w komisji:

I'omisji - 150 .,/1. bruno micsiqc,/nie.
- 130 zl. brutto za udzial w posiedzeniu komisji..
2) czlonck komisji
2. Wynagrodzenie za dy2rry w punkcie konsulracyjnym 60 zl. brutto za
I r przeuodni(zq()

na podslawie zlozonych

r

iesiQcznych lisl obecno$i.
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