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RADY CMINY PIEIROWICE WIFI,KIE

z dnia 27 slycznia 2020 r

w sprewie prryjfch Gminnego Programu Prorilaktyki i Rozlriqz,.nanir Prohl€m6n Alkoholort'ch orez
Przcciwdzirlani, Narkomroii oa roL 2020

Na podstawie an.l8 us1.2pkt 15 ustawy zdnia I marca 1990r. o samotz4dz:e gninnym (1.j.: Dz.U.
z20l9r. poz.506). w zwi4zku zart.4' usi.l, 2i5 ustawy z dnia 26 paidzient\ka 1982r. o wychowaniu
w trzrzwosci i przeci\a'dzialaniu alkoholizmo$i (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz.2277) oraz 

^n. 
l0 usl. 2 i 3 ustaNy

z dnia 29lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii (. j. Dz. U. z 2017r., poz.852) na wniosek W6jtaGminy

Rada Gmitry Pietro\r'ic€ WiGlki€

g l. Przyjq6 Gminny Program Profilaklyki i Rozwiqzywania Problcm6w Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020. \\ brrnieniu olreslonym w zalqczniku slanowi4cym integralnQ
czpS6 niniejsz€j uchwaly.

$ 2. Uchwale oglasza sil poprzez wy\yieszenie na tablicy ogloszeir Urzgdu Gminy Pietrowice wielkie.

$ 3. Traci moc uch*ala Nr XYl1lal20l9 Rady Gminy Pi€lrowice Wielkie zdnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie przyjgcia G innego Programu Profilaktyki iRozwiqzywania Problem6w Alkoholow)ch oraz
Przeciwdzialania Na*omanii na rok 2020

g 4. Wykonanie uchwaly powicra sip W6jtowi Gminy Pierowice wielkie.

g 5. Uchwala Nchodzi w zycie z dDiem pod.jgcia.

Piolr Bajrk
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Przewodnicz4cy Rady Gminy



Zatqcmik do uchwaly Nr xYlll4312020

Rady Gminy Pielrowice wielkie

z. dnia2'l stycmia2020 r.

Gmintry Program Prolil.htyki i Prz.ciwdzialanir Alkoholizmowi or.z Przecilidzialatria Narkomenii
na rok 2020

Cz$6 opisowa

R€alizacja zadan nakreslonych ustawarni:

'1, z dnia 26 paidziemik^ 1982 r. o wycho*aniu w lrzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholiznowi,

2) z dnia 29 lipca 2oo5 r. o przeciwdzialaniu narkonanii.

3) rozporz.Edzeniem Rady Ministr6w z dnia 4 sierpnia 2016 r- w sprawi€ Narodowego Programu Zdrowia na

fata 201G2020 znajduj4 odbicie w uchwalanym gminnym programie profilaktyki.

Przy tworzeniu progmmu na rok 2020 zoslaly uwzgl9dnione $nioski z przeprowadzonej wczesniej
Diagnozy Problem6w Spolecznych w gminie Pietrowice wielkie oraz wnioski plynqce od podmiol6w
realizujqcych zadania na przestrzeni ostatnich lat.

Cele o86ltre jakie muszQ byd realizowane przez jednoslkg samorz4du terylorialneBo, nakrcSlone
zoslaly w art. 4' ustawy o \iychowaniu w trzerwosci. Zapisy le znajdujq uszazegolowienie
w Narodo*ym Prograrnie Zdrowia (NPZ) na lata 2015 - 2020 w postaci lzw. .el6w operacyjnych. 54
one opisane jako zadania, kt6re gminy muszq prowadzi6 z naciskiem na:

l) zwifkszanie dostgpnoSci pomocy terapeutycarej dla os6b uzaleznionyc[ wspoluzalezrionych od alkoholu,

2) profilaktykg uniwersalnq ze szczeg6lnym uwzglpdnieniem dzieci i mlodziezy,

3) monitoring zjawiska uzalemieh,

4) prowadzenic dzialalnoSci edulacyjnej,

5) wspomaganie dzialalnosci insBtucji. stolvarryslci ; os6b firycznych, sluz4cej rozwiqzywaniu problem6w

alkoholowych,

6) podejmowanie inlerwencji w zwiqzku z narus?iniem przepis6w o zrkazie m.in. reklamy alkoholu,
sprxdazy osobom niepelnoletfl im lub nietrz€:i\4'm,

7) tworzenie syslemu przeciwdzialania zjawisku uzileznieh szeroko rozumianych,

8) poprawa sposobu zfwienia. stanu odzywiania oraz aktrirnosci fizycznej spoleczeristwa

9) profilaktyka i rozwiqzywanie problem6w zwiqT-anych z uzywaniem substancji psychoaktywnych,

10) ograniczrnie ryzyka zdro\\'ohego wynikaj4cego z zagrozrh tl4.znyth, chemicznych i biologicaych.

Gl6rvne zad.nia jakie bgdq realizowane w 2020 roku przez jedDostkl samorzqdu lerytorialnego
gmin9 Pielrowice Wielkie to.

l) profilaktyka uniweNalna skiero\,!ana do dzieci i mlodzie4,

2) zwigkzanie dostgpnosci pomocy d,a os6b uzalchionych oraz dla sprawc6w i ofiar prz€mocy domowej,

3) prowadzenic dzialalnosci edukac)'jnej i informacyjn€j dla spolecaojci gminnej,

4) tworzenie systemu przeciwdzialania narkomanii i przemocy w rodzinie,

5) profi lakg'ka cyberuzalehien,

6) moniloring oraz kontrola punkl6w sprzedazy alkoholu,

7) profi laktyka ziro$oha-

W dzialaniach na rok 2020 skupia6 si{i bedzienry przede wszyslkim w obszarze profilaklyki
uniwersalnej. Jak co roku plac6wki oSwialowe z naszej gminy aktywnie zoslanq wlqczone do realizacji
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zadania lrzeciego, wymienionego w ustawie o wychowaniu w trzeiwosci ale te2 iw uslawie
o przcciwdzialaniu narkomanii, miaJlowicie s'prowadzenie profilaklycaej dzialalnosci informacyjnej

i edukacyjnej.

Realizac.ia tego celu \rlpefniaj4 szku,\ poprzez swoje szkolne progremy profilakflcztro -
*Tchowrwcz€, k16ry zgodnie z aktami pra*nymi uwzglgdniajq edukacjQ prozdrowohq, wychowawczE,

profilaktykl wszf,lkich \zale2niei oraz posiadajq procedury w sytuacjach szczeg6lnych zago2ei.
W oslalnim czasie szkoty zostaly zobowiqzsne do €orocmej w zakresie Poleeb rozwoio$ych ucznia

zuwzgtgdnieniem za$ozei wynikaj4cych z uzywania subsrancji psy€hoakt 'irnych Ma to pozwolid na

bardziej skonlrctyzowsiq formq pomocy mlodym ludziom-

Wiadomo nie od dzis, 2e aby profilaktyka na pierwszym poziomie byla skuteczla, musi oddzialywa6

na Srodowiska rodziny, szkoly, spolecmoSci lokalnej. W praktyce najbardziej jednak dostlpnym
iskuleczrlm Srodowiskiem jesl szkola. Zaplanouano wtym obszarze dolinansowanie szkolnych
prografi6w profilaktyki na przestrzeni calego roku oraz organizacj9 akcji letniej podczas ferii letnich

i przemy zimowej.

w wynikach z przeprowadzanych dia8noz w szkolach pojawia si9 problem cyberuzale2nienia, coraz

mocniej sil nasilaj4cy w mlodszy€h klasach. Chcqc uchwycid ten problem, skutecaie Przygotowai sif
na nowe uJzwania zwiqzane zszerokim doslQpem do InlemeG porlali sPolecmosciowych, musimy

doslosowaa ?adani4 przeszkoli6 nauczycieli. Sl4d potrzcba Przygolowania nauczycieli i rodzic6w do

rozpoanawania problemu. przeprowadzenie szerokiej akcii informacyjnej o zagro2eniach a w kolejnych

latach prowadzenie w{r6d dzieci i nllodziczy siosownych warsztal6w Profilakryczlych.

Nalezy lakze wsponrnie6, 7e obok oddziallwan kierowanych do uczni6rv wano plano\Yat szkotenia

profilaktyczne dla gona pedagogicznego oraz dla rodzic6w. Jest lo warunkiem inicrowania zmi.n
syslemonych, a wigc nie q.. lko pracy nad zasobami osobo*ymi uczni6w. ale tak2l ksztahowania ich

Srodowiska szkolnego oraz rodzinnego g16!vnych Jrodowisk, w l(16rych funkcjonuj4

W ramach realizacji ustawowych zzdari zrvifkszania dostlpnodci pomocy lerapeutlcln€j i udzielanie

wszelakiej pomocy rodzinom z problenlami alkoholowymi firnkcjonuje od lat w naszej gninie punkl

konsultaciny.

Zadania jakie rypelnia punkt konsultacyjny w programie profilaktyki pozoslajq nieanienne'

Zau,xa4t nalezy. dzial^lnos6 punktu skierowanajesl Sl6wnie do os6b maiE€ych problemy z alkoholem'

przemoc4 oraz do rodrn ly€hze os6b. Z uwagi na nicwielkq skall wystepuj4cych zjawisk iliczbg
klient6w, punkl pozoslanie czynny wjednyn dniu lytsodnia w godziDach popoludniowych.

Z uwagi na pojawiajqcy si9 w naszcj gminie problem przctrrocy domowej (co zoslalo stw;erdzone

r6wniez w diagDozie) konicczne slaje si$ stawienic czola lemu problemowi. Opri)cz doraaych dzialai
poprzez punkt konsuhacyjny. konieczno(ci4 jest prowadT.enie kampanii inforrnacyjnej w tym zakesie,

it6ra opr6cz podstawowych informacji iak rozpoznad przemoc, przekai-e lez spoleczerist\w infonDacje

.jak i gdzie szukad wsparcia / pom&y w tym zakresie.

Na terenie gminy wprawie wszystkich solectwach funkcjonuj4 swietlice wiejskie cry kluby

mlodzie:iow€. kl6re skupiajEc mlodziez wpisujq sie w dzialalnoi6 profilallycm4 i opieku6c74. Nie sq lo
placirwki, kt6re prowadzq lcrapig. gdyz nie spelniaj4 podslawowych kryteri6w w qm z-al$esie. S4 to
plac6wki realizuj4ce miQdzy innymi takie formy pracy 3rodo,xiskowej jak:

l) organizacjQ czisu wolnego,

2) rozw6j zainteresowai,

3) organizacje Trbaw i zajga sponowlch.

4) pomoc N nauce i inne.

'I'aka Swiellica jest pt4 okazji oJrodki€m kullurolw6rczym w wiosce

i doskoBalc wpisuje si9 w profilaktyks uniwersalnE.

I-atem przeprowadzona zostanie tradycyjniejuz akcja profilaktfczno edukacyjna zwiqzana z lelninr

wypocrynkiem dzieci i mlodziezy. Opr6cz zkorzenionych mocno w pracy szkol polkolonii,

zor8rnizowanv zosianie r6wniez ob6z polocznie zwany ..straTackim niosqcy dla nhdziezy przygodl,

p.ofiluttytg, edukacjg i propagowanie bezpiecz€istwa oraz zdro*ego slylu zyci' w calo66 dzialai
prolilaktlcTnlch, ale o charaklcrTe prczdrowolnyln i sporlowy,n wpisane zostanie dolinasowanie dla

klubu sponowego UKS..Slan l'ielrowice Wiclkie. sckcja pilkj reczncj.
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W programie profilaktyki na rok 2020 pojawia si9 nowe zadanie, zgodne zog6lnym celem
operacyjnym Narodowego Programu Zdro\\'ia (NPZ). Jest !o dzialanie zwiqzane z ograniczaniem ryzyka
zdrowotnego w zwiqzlu z.o$T. badzlej z tieczyszczonym powi€trzem, szczeg6lnie w okesie jesiei -
zima - wczesna wiosna. Brak jest jakiegos konkretnego zapisu w rekomendacjach PARPA na rok
2020 do dzi^l^i wtym obszarz€. Jednak moZemy sit wpisa6 do dziatari podejnowanych w naszej
gminie na zecz poprawy jakosci powietrza. Na poczqtek bylby to zaknp <K4sz.z c4 powietrza dla
przedszkoli.

R6wniez wsparciem finansowym dla swojej dzialalnoici objgl€ zostaje Centrum Spoleczno
Kulturalne w Pietrowicach. Uwzglgdnit tu nalezy bezpo(redniq dzialalnoid Cenlrum or z Biblioleki
Gminnej wlaz zfiliami w akcjach, ;rajgciach w czasie wolnym itp. oraz wzbogacanie bazy do tej
dzialalnosci.

Dzialalnoid stalutowa komisji RPA na rok 2020 obejmuje:

l) s*olenia czlonk6w komisji,

2) prowadzenie dzialan edukacyjnych z rrykorz-ystaniem material6r' typu plalaty, broszury, ulolki dla
okreslonych grup sdresat6w w ramach kampanii l]g6lnopolskich czy lokalnych,

3) monitorowanie skali probl€or6w alkoholowlch w Srodowisku lokalnym, pozwalajqce ocenia slan
problem6w w te.i malerii (m.in. kontrola punkt6w sprzedazy alkoholu),

4) oplaty administracyjne zwi4z ne t pflygotowaniem wniosk6w o skierowanie na bodania i prowadzenia
punktu konsulBcyjnego,

5) dofinansowanie do l€rapii dla os6b uzal€znionych.

W ramach protilaktyki uzalezniei zwracamy uwagg na zjawisko narkomanii, a raczej
prz€ciwdzirhni. narkomrnii i u Zywaniu Srodl6w ps)'choak6.wnych, doprlaczy oraz lek6w.
W tym obszaze zadan jednE zwielu fonn oddzialywan jesl wyposai:anie w odpowiedniq wiedz4
Srodow;sk pracuj4cych z mlodzieA oaz odpolriednio dobrane oddzialywanie na samq mlodziez.
Problen ten ?-oslal zasygnalizo$any w djagnozie. Stqd planuje si9 wydalki na 2020 ahy wprowadzii
cykliczloic oddzialywan w poslaci zajfd walsaaloulch dla uczni6w oraz konry_nuowa6 szkolenia dla
nauczycieli-

T,adania z zakrcsn fzeciwdzialania narlomani b9d4 realizowane przez szkoly podstawowe. dJa

kt6rych organcm prowadzqclm jcsi Gmina Pietrorvice wietkie.

Przrgie poprzednio uchwalami Rady Gminy Pietrowice wielkie liczba punkl6w sprzedazy
oraz 7-asad) usyuowania miejsc sptzcdazy. podawania ispoTywania napoj6w alkoholowy-ch pozoslaje

Zrsady finansow:rni, dzirlai profi laktycznych

Na rok 2020 przyjmuje si9 Trsad) finansowania dzialan w ramach gminnego programu profilahyki:

Na realizacjg zadan wlmienionych poniT.j !v harmonogramie przyjmuje sit kwolf 69.000 zl.

Z.sady $Tnrgradzania czlonk6w gmintrych komisji rozwi4zywani, problem6w alkoholorych

l. wyDagrod?-enie dla czlonkdw komisjii

I) prze*odniczacy komisJi - J50 .zl. hrullo miesigcznie.

2) czlonek konisji - ll0rl. brutlo za udzial w posiedzeniu komisji..

2. Wynagrodzenie za dli'rty w punlcie konsultacy.i'rym - 60 zl. brutlo za dyzur.
na podstawie zlozon,ch nriesigczn!ch lisl obccnosci.
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