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UCHWAI,A NR XXII/319/20
RADY GMII{Y SIERAKOWICE
qdnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjgcia Gmin

i Zapobiegania Na
Profilaktyki i
Na podstawie art.18 ust. I
poz.7l3 ze zm.) oraz afi. 4l
o wychowaniu w trzeZwoSci

Prograinu Profi laktyki i Rozwi4rywania Problem6w Alkoholowych
na rok 202lwraz z preliminarzem wydatk6w Gminnego Programu
Problem6w Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii

t^

;tawy zdnia 8marca 1990r. osamorzqdzie gminnym (tj.Dz.IJ.22020r.
;t.1, 2 i 5, axt. 12 ust. 7 oraz art.182 ustawy zdnia Z6pahdziemika 1982r.
przeciwdziplaniu alkoholizmowi (tj. Dz.lJ. 22019r. po2.2277 ze zm.)
i art. 10 ust. 1- 3 ustawv z dn
2glipca 2005r. oprzeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz. tJ. 22020r.
po2.2050)
Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:

i

1.

Przyjmuje

sig Gmi

Zapobiegania narkomanii
z pr eliminarzem wydatk6w
i Zap obie gani a Narkomani i
2. Wykonanie uchwaly
3. Uchwala wchodzi

w

Prograni Profilaktyki iRozwiq4rwania Problem6w Alkoholowych
rok 2Q21 stanowi4cy zal4cznik rc 1 do niniejszej uchwaly wraz
rego Prdgramu nrofitat<tyti i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych
iqcym dglqcznik nr 2 do niniejszej uchwaty.
>rzasig W6jtowi Gminy.

z dniem podjqcia.

Rady

Kuczkowski
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ZalqcznikNr I do uchwaly Nr XXII/319/20
Rady Gminy Sierakowice

z dnia

75 grudnia 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwi4zywania

I.

6w Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii na rok 2021

Wstgp

Gminny Program
Narkomanii gminy Si
Sierakowice. Uwzglgdn
alkoholowych i
opracowania na rok
spolecznych, kt6ra mi
alkoholu, paleniem
zbadanie reakcji

programu w roku 201 i2020. 'fVyniki diagnozy informujqce o skali spo2ywania napoj6w
alkoholowych i u4rwani innych subltancji psychoaktywny ch oraz dzialahinstytucjonalny ch zzakresu

ronxiqzywania ww.
program6w, strategii

clem6w ppzwolity na stworzenie iwdrailanie adekwatnych do potrzeb
z oddziallwari w poprzednich latach i ich kontynuacjg. Wyniki lokalnej
diagnozy zostaly
[o podniesienia jakoSci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi4zywania Proble
Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na rok 2027. Zadania
ujgte w programie
wszystkich grup spolecznych, aw szczegilno6ci dzieci imlodzieiry
w wieku szkolnym i
i4 u{Vstematlzowany pio""r dziaLaf- profitaktycznych i pomocy
specjalistycznej. WP
realizowane w Srodowi
Krajowe Biuro ds.
Alkoholowych. Proces
Sierakowice tryczy sig' wsparciem psychologicznym w zwiqzku z wysokim zagro2eniem rozwoju
uzalelnienia o d alkoho lu jego konsekwencjami.
Przy opracowaniu
z Rekomendacji Paf

i finansowania gminn
Wykorzystano te2 publi
Gminnych Program6w

rjszego plogramu uwzglgdnione zostaly r6wnie2 wskaz6wki wynikaj4ce
iej Agenclji Rozwi4zyr,vania Problem6w Alkoholowych do realizowania
progranl6w profilaktyki irozwiqrywania problem6w alkoholowych.
jg Krajowego Biura ds. Przeciwdziatrania Narkomanii pt. ,,Zasady tworzenia
iw dzialania Narkomani

i

"

l. Dane og6lne:
Powierzchnia gminy
dane na dzieh 31
w wojew6dztwie
2020

(stanna3l

2. Wielko5d

i struktura

fm'. Obecnie liczy 20 263 mieszkaric6w (pobyt staly i czasowy
2020 rbku). Jest jedn4 z wigkszych gmin pod wzglgdem powierzchni

18 236

-

Swym fasiggiem obejmuje 22 solectwa. Liizba urodzefr dzieci w roku
r 2020) - 3,27 ; liczba zgon6w od pocz4tku roku do 3l paLdziernika b.r.- I 01 .
zedairy napoj6w alkoholowych

:

Rynek alkoholowv
Wedtug danych z dnia 3
sprzeda? napoj6w alkohol

10.2020 r., na terenie Gminy Sierakowice znajduj1 sig 52 punkty oferuj4ce
vych, w rSim; 38 oferuj4cych sprzedaZ detalicznq oraz 14 oferuj4cych

uslugi gastronomiczne.

Punkty ze sprzeda1E

alkoholowych do spo2ycia poza miejscem sprzedairyl sprzedaL

detaliczna:
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zawieraj1cych do 4,5%o
zaw ier ajqcy ch od. 4,5%o
zaw ierajqcy ch powy2ej

I

Punkty ze sprzeduiq
zawierujqcychdo

alkoholowych do spozycia w miej scu sprzedaLy I ustugi gastronomiczne:

4,5%o

oholuipiwa-14

zaw ier ajqcy ch od, 4,5%o

l8% alkoholu (z wyjqtkiem piwa) - 6

zawieruj4cych powy2ej I

/o

Zestawienie zbiorcze:

iai

zawierajqcych do 4,5%o

oholu

zaw ier aj1cy ch od. 4,5%o

l8% alkoholu (z wyj4tkiem piwa) - 35

zawierajqcy ch powy2ej I

W

alkoholu -,1
detaliczna oraz uslugi gastronomiczne:

i piwa-

alkoholu

-

52

34

w sprzedazy napoj6w alkoholowych, wazne by polityka kontroli liczby
poj6w allioholowych zgodnie z obowiqzuj4cym prawem, byla istotnym
instrumentem ksztaltowania
ii zdrowotnej mieszkaric6w.
II. Stan zasob6w gminy w
problem6w spolecznych
"or*r]6Or*onia
W Gminie Si
dzia?aj4 podmioty, do kt6rych mieszkaricy gminy mog4 zglosi6 sig
z problemami dotycz4c
m.in. p{zemocy w rodzinie, nadu2ywania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych, osoby
eZnione i czlonkowie ich rodzin.
nxnqzlco

zilolci4

punkt6w oraz sprzedairy

Oferta gminy Si
Rozwi4zywania

ice w tym }akresie w ramach realizowania Gminnego Programu Profilaktyki
w Alkoholdwych i Zapobiegania Narkomanii na rok 2021:

Gminna Komisja

1.

1,

1.

Problem6w Alkoholowych w Sierakowicach

Inicjuje dzialania

realizac.ji programu;

1.2. Wsp6lpruc$e z

riotami realizuj4cymi zadania z zakresu profilaktyki

i rozwi4zywania

problem6w alkoholowych;
1.3. Podejmuje
alkoholu obowi4zku podda
'

Motywuj

e

zmieruajyce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od
sig leczediu w zakladzie lecznictwa odwykowego, w tym:

mieszkaric6w

'Udziela informacji

o

od alkoholu do podjgcia leczenia odwykowego;

sobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiazywaniu problem6w

alkoholowych;

'Kieruje osoby
uzaleinienia i

w

do Komisji na specjalistyczne badania diagnostyczne (w przedmiocie

skazania

'Kieruje do S4du wni,

uzale2nionej od alkoholu

obowi4zku poddania siE
1.4 Wydaje opinie o
alkoholu, zgodnie zatt. 18
1.5 Prowadzi kontrole

3a ustawy o

Rady Gminy Sierakowice lokalizacji punkt6w sprzeda?y
wychowanilw trzeinvo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi;

fizegania
rrro -qoou
zasad iI warunk6w
worurrNuw z
L \wrLynLOttO
korzystania z
L LVLWUtEtt
zeztxole[ ZBULffff(j
przepisami
zgodnie z
L plLliLtts'.lllll

ustawy;

1.6. Bierze tdzial w
przeciwdzialaniaprzemocy
1.7. Czlonkom Komisji
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l.:udzial wposiedzeni
Komisji w wysoko$ci 400,00 zt (slownie: czterysta zNotych) dla
przewodnicz4cego Komisji; 3 i0,00zl (tr{ysta pig6dziesiqt zlotych) dla sekretarza oraz 300,0021 (trzysta
zlotych) dla cztronka Komi i. Podstawle do naliczania wynagrodzenia czlonkom Gminnej Komisji
Rozwi44nvania Problem6w lkoholowydh w Sierakowicach, za :udzial wposiedzeniu Komisji, stanowi
obecnoSd na posiedzeniu,

erdzona wlpsnorgcznym podpisem na liScie obecnoSci;

i

punttor{ sprzedazy napoj6w alkoholowych na podstawie pisemnego
ci 50zl (pigidziesi4t zlotych) zaktLdy skontrolowany punkt sprzedaiy dla
kazdego z czlonk6w komisji nczestnicz|cych w kontroli. Podstaw4 do naliczania wynagrodzenia jest
2. przeprowadzenie

upowa2nienia w6jta w

upowaznienie imienne dla

nka komisJi wystawione przez w6jta wraz zprotokolem zprieprowadzenia
przez lzhonk6w Zespotu kontroluj4cego.

kontroli wlasnorgcznie
1

2. Punkt Informacyj
w Sierakowicach oferuje

ds.

Uzale2nierf, zsiedzib1

przy ul.

tr

osiriskiego

polegajqcqna:

'Prowadzenit dzialal
:i informdcyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki irozwiqzywania
problem6w uzaleZnieri od alkoholu, narkotyk6w i przemocy w rodzinii, udostgpnianiu materiatr6w
i specjalistycznej literatury
'Udzielaniu osobom
uzaleinieh i przemocy

i

:

zakresu td:aleLnieh.

Itacji oraz porad terapeutycznych i profilaktycznych w sprawach

'Motywowaniu os6b
ffuzale2nibnych oraz czlonk6w rodzin os6b uzale2nionych do podjgcia
psychoterapii w zakladach lecznictwa odwykowego dla podwy2szenia wlasnej sprawczoSci w celu
skutecznego radzenia sobie : problemem lzaleinienia bliskiej osoby.
'Motywowaniu os6b
i udzielaniu informacji nt.

leznionych do podjgcia terapii w za\<ladach lecznictwa odwykowego
ltgpnej ofdrty terapeutycznej na terenie powiatu kartuskiego i wojew6dztwa

pomorskiego.

'Udzielaniu wsparcia
u,dzial w grupach

i gfupach wsparcia.

'Inicj owaniu interwencji
stosownego wsparcia i

po zakoiczonej psychoterapii poprzez rozmory podtrzymuj4ce lub

i

przypadku rozpoznania zjawiska przernocy w rodzinie poptzez udzielenie
ii o molliwo6ciach uzyskania pomocy i przeciwdziatraniu przemocy.

3. Plac6wka wsparcia
5 kwietnia 2019 r. moc4 U

vaty Rady Gminy

Plac6wki Wsparcia
w oparciu o ustawg o

w formie slecjalistycznej pod rraz\rq Swietlica Socjoterafeutyczna ,,Tgcza"
zie gminnyln oraz ustawg o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastEpczej.

Zostala ukonstytuowana w

Ezltt z po(zeb4 pomocy dzieciom, ukt6rych roryoznano pierwsze objawy

zabtrzeh

lub

szczeg6lnie

nego lwietlica Socjoterapeutyczna ,rTgczt', dzialajqca od dnia
m Yl45ll9 z dnia 5 marca 2019r. w sprawie utworzenia

'ozonych rozwojem problem6w wynikaj4cych zuhywania substancji

psychoaktywnych, w zwi
zuwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi i spolecznymi.
Plac6wka organizuje zajgcia socjoterapSutyczne, terapeutyczne i korekcyjne. Oddzialywania Swietlicy
ukierunkowane sA na
Lie rodzin przelrywaj4cych trudnoSci w wlpelnianiu funkcji opiekuriczo
wychowawczych oraz udzie ie pomogy dzieciom z zabtrzeniami zachowania. Celem jest tragodzenie
niedostatk6w wychow
przystosor,,Vanie dzieci do prawidlowego funkcjonowania w spoleczefistwie,
eliminowani e przycryn i prze. w6w utrwirlonych zaburzef zachowania utrudniaj4cych dziecku realizacjE
zadah Ly ciowych, rozwijanie
interesowdri i uzdolnief, wychowank6w, zapewnienie terapii wychowawczej
zapobiegajqcej tzalelnieni
przygoto{wywanie do prawidlowego pilnienia 16l spoletznych oraz
propagowanie aktywnych
spgdzania czasu wolnego. W plac6wce przewidzianych jest 30 miejsc dla
dzieci w wieku 8-15 lat.

Mityngi grupy samopo tocowej AA -dla os6b zmotywowanych do utrzymywania abstynencji.
5. Do Scistej wsp6lpracy z lstytucjami i organizacjami na terenie gminy ipozaniq, zobowiqzany zostal,
powolany przez W6jta
Sierakowide Pelnomocnik ds. przeciwdzialania alkoholizmowi, kt6remu
W6jt Gminy powierza
,jE Gm]innego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania problem6w
Alkoho lowy ch i Zap obi e gania arkomanii
4.
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6. Instytucje wspieraj4ce
Alkoho lowy ch i Zap obie gania

6.l.Gminny OSrodek

Spofecznel w Sierakowicach, kt6ry realizuje zadaniawlasne gminy
, aw

w zakresie pomocy

'Wspiera osoby i
i umo2liwiania

im

irycia

Swiadczeri pieni g2nych;

szczeg6lnoSci:

w wysilkach zmierzajqcych do zaspokojenia niezbgdnych potrzeb
warunkach odpowiadaj4cych godnoSci czlowieka - poprzez udzielanie

'Aktywizuje klient6w
'Podejmuje dziatania

rzecz osflb zagrohonych wykluczeniem spolecznym poprzez udzielanie
majq spolwodowa6 zmiang sytuacji spolecznej i materialnej os6b i rodzin

Swiadczeri oraz ush,rg,
objgtych wsparciem;

'Pracownicy Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej rozpoznajq Srodowisko pod wzglgdem
wystgpowania przemocy i
len oraz podejmuj4 dzialania maj4ce na celu przeciwdzialanie tym
problemom
6.7.l.Zesp6l
Spolecznej, oferuje
asystenta rodziny, polegaj
os6b i rodzin przeiywajqc

Specjalistycznego i ds. Asysty rodzinnej przy Gminnym Osrodku pomocy
specjalist6tr - psycholog6w, pedagoga, specjalisty Wacy zrodzinq oraz
w szcze$6lnoSci na podejmowanitt dziahah ukierunkowanych na wsparcie
trudnoSci

przy Gminnym O6rodku Pomocy Spolecznej - oferuje pomoc
kryzysowej poprzez udzielanie pomocy osobom i rodzinom doznajqcym

6. I .2.Punkt Interwencji
specjalisty z zal<rest i
przemocy oraz wszystkim

cszkodowanyrn w

6.l.3.Zesp6l
w szczeg6lnoSci jest
dziecka i rodziny i

narny do spra'w Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, kt6rego zadaniem
ie i ihtegrowanie dzialuh instytucji i podmiot6w dziatrajqcych fla tzecz
w zakrdsie przemocy w rodzinie, w szczeg6lno6ci przez:

'diagnozowanie

w Srodowisku zagroionym przemoc4 w rodzinie maj4cych

inicjowanie

dziaNah

w

na

celu

i

inicj owanie interwencj

'rozpowszechnianie in
w Srodowisku lokalnym;
'

wynikt zdarzeh traumatycznych

przemocy w rodzinie;

'podejmowanie dziatrah
pr ze ciw dzialanie temu zj
'

ji

imo2liwoSciach udzielania

pomocy

st

W ramach Zespolu I
w kt6rych zaistnialo podej
6.2.Na terenie powiatu

Alkoholu i W
i Wsp6tuzale2nienia od A
grupow4 dla os6b
Doroslych Dzieci
psychoterapeuci, kt6rzy
i dopelnieniem do terapii j
7. Rekomendowane

Gmina Sierakowice
terapeutyczna dla os6b
Sierakowice niedostgpna.
w powiecie kartuskim oraz

yplinarnego powolywane sq grupy robocze na rzecz pracy z rodzinami,
wystgpowania przemocy domowej.

)

rskiego funkcjonuj4 m.in. OSrodek Profilaktyki, Terapii Uzale2nienia od
w ZukoWie; Poradnia LeczenialJzaleimieh i Poradnia Terapii tJzaleinieh
w K{rtuzach, kt6re w swojej ofercie maj4 terapig indywidualn q oraz
od alkoholu, narkotyk6w, terapig dla os6b wsp6luzaleZnionych oraz
ik6w. PlfV Centrum interwencji Kryzysowej w Kartuzach pracaj4
awuj4 osoby uzaleinione od narkotyk6w do podjgcia terapii. Alternatyw4
istniejqca w Siierakowi cach oraz Kartuza.ch grupa samopornocowa AA.

ia na 2021 rok

iela pomocy rodzinom z problemem tzale2nienia natomiast pomoc

ale2nionych od alkohotu/ narkotyk6w w dalszym ciqgu jest w gminie
nviqzku zlpowyilszym podjgto wsp6lpraca z Poradniami terapii rJzaleinieir

749D. podpisany

W rodzinach zdiagnoz4 lzalelnieuih od alkoholu u co najmniej jednego doroslego czlonka rodziny,
wtrakcie leczenia bqdL pr: :d podjgci $m leczenia, wychowuje sig if<. zOO nieletnich dzieci, u kt6rych
mog4 wystgpowa6 b4d2 w1 ttEpt:jq zattlxzenia zachowania utrudniaiqce kontakty spoleczne mog4ce Ly6
przyczynqt wielu niepowor zeri szkolnrfrch, w wypelnianiu 16l. W'ztui4zku z powy2szym zasadne jest
kontynuowanie dzialari pod Vtych prze.d gming Sierakowice w kierunku prowadzenia Plac6wki Wsparcia
Dziennego w formie specjr istycznej, lw przyszlych latach rozszerzanie oddzialywania polegaj4ce na
prowadzeniu zajg6 opiekr iczo wycllowawczych i socjoterapeutycznych w innych miejscowoSciach
w gminie.

W zvtiqzhtzwczesn1in
nikotyny i alkoholu, Gmi
podstawowych i ponadpor

i mlodzieiry substancji psychoaktywnych, w szczeg6lnoSci
Sierako,wice zamierza kontynuowad w 202k. wdra2anie w szkolach
profilaktycznych program6w rekomendowanych w ramach
systemu rekomendacji prog amow proltilaktycznych ipromocji zdrowia psychicznego, mai4cych na celu
podwyZszenie kompetencj spoleczn; rch uczri6w, wczesng interwencjg w kryzysowych sytuacjach
poprzez szkolenie w tym zi lnesie nauc;fycieli jako realizator6w program6w.
)J4prze: d dzieci

t

W nvi1zkit z probleme: r u2ywani d tytoniu, spozywania napoj6w alkoholowych przez mlodzie|
w szkolach podstawowych ponadpods itawowych, istnieje konieczno66 dalszego prowadzenia warsztat6w
profilaktycznych, maj 4cycl na celu 4dobywanie umiejgtno6ci radzenia sobie w trudnych sytuacjach
i nieprzyjemnych emocjach r spos6b n aturalny, wyl4czajEc stosowanie u2ywek.
:

III. Cele oraz zadtnia

gn

Problem6w Alkoholowych
1. Cel

iny w rarrrfracfr Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwi4zywania

Zrpobieg{nia Narkomanii na 2021 rok

gl6wny

Ograniczanie zdrowotr

rch

i

spc ,lecmych

skutk6w wynikai4cych znaduirywania napoj6w

alkoholowych i u2ywania rnych subr stancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy
i SwiadomoSci mieszkafrcr w Gminy ' Sierakowice oraz prowadzenie skoordynowanych dzialah
ukierunkowanych na profil ktykg, zwi {kszanie dostgpnoSci pomo"y terapeutycznej i rehabiiitacyjnej dla
os6b uzale2nionych od alko Lolu i narkt rpyk6w orazichrodzin i os6b uwiktranych w przemoc,
2. Finansowanie Program

Realizacja zadah wynil lqcych z Programu finansowana bgdzie ze Srodk6w wlasnych Gminy
pochodz4cych gl6wnie z plat za Itorzystanie z zezwoleh na sprzeda2 napoj6w alkoholowych.
D o datkowym 2r 6 dtem ftnat
[a m(ige by6 inne 6rodki pozyskiwane przez Gming.
3.

Wykaz zadafi realizowr

w ralfach Programu

Dziatania

Realizacja kierunku dziala(

WskaZniki

l.Prowadzenie poradnictwa'n

Punkcie

Informacyjno - Konsultacyj lym ds.
UzaleLnieh dla os6b nzaleimi rnych od

substancji

okre6lonego w NPZ
Lic,zba os6b korzys taj1cych 2.1.1. Dzlalania informacyjne i

zporud w Punkcie

edukacyjne
3. 1. 1 Edukacja zdrowotna

Ilo56 porad

psychoal tywnych,

zagro2onych rzaleinieniem, :ztronk6w
ich rodzin oraz os6b doSwiad zaj4cych
krvzvsu

2.Zapewnienie dzieciom
pomocy Ilo56 plac6wek, w kt6rych
i socjoterapeul rcznej w realizowane s4 dzialania
ramach dziatania Plac6wki Wsparcia Liczba miejsc realizacji

psychologicznej

w formie specjalis ycznej Swietlica Socjoterapeutyczna ,,TEcza"

Dziennego

oraz

cyklicznych k rnsultacji
i warszt t6w z

indywidualnych

l. Profilaktyka uniwersalna

3.2. 1. Profi laktyka uniwersalna

zajE|
opiekuhczowychowawczych z
elementami socjoterapii

Liczba uczestnik6w

rodzicami wychowank6w plact vki
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Realizacja zaJg|

wychowawczych z

op ekuriczoel :mentami

socioteraoii

3.Realizacja program6w pl cfilaktyki IloSi
realizowanych
uniwersalnej rekomendowar ych w program6w profi laktycznych

rumach systemu

rekr ,mendacji

program6w profilaktycznych i promocji
zdrowia psychicznego KBPN, PARPA,
ORE, Instytut Psychiatrii i Neu ologii
Szkolenie nauczycieli na rei lizator6w
program6w profilaktyki uniwer ralnej

11o56

podmiot6w
realizuj4cych programy
profilaktyczne
Liozba
uczni6w
korzystaj 4cych z program6w

Liczba nauczycieli

2.3. 1 . Profi laktyka uniwersalna
3.2.

l. Profilaktyka uniwersalna

2.2.l.Rozw6j

kadr

uczestnicz4cych w realizacji
zadah z zakresu przeciwdzialania
narkomanii
3.1.2 Szkolenie kadr

i

wychowawc6w

realizuj4cych

programy

profrlaktyczne

Liczba
rodzic6wi
opiekun6w prawnych
bior4cych udzial w
programach

4.Realizacja program6w pl >filaktyki

selektywnej

rchw

rekomendowar

ramach systemu

rekr mendacji

program6w profilaktycznych i promocji
zdrowia psychicznego KBPN, PARPA,
ORE, Instytut Psychiatrii i Neu ologii

IloS6

rcalizowanych

pro gram6w profi laktycznych

IloS6

2.3 .2.

P

rofilaktyka selektywna

3.2.2. Profilaktyka selektywna

podmiot6w
programy

realiztj4cych

profilaktyczne

Liczba

uczni6w

korzystaj 4cych z pro gram6w

Liczba nauczycieli

i

wychowawc6w

realizujqcych

programy

profilaktyczne

Liczba
rodzic6wl
opiekun6w prawnych
biorqcych tdzial w
orocramach

i prowadzenie'w rsztat6w Li<:zba przeprowadzonych
profilaktycznych dla dzieci i r fiodzie?y warsztat6w profi laktycznych
w wieku szkolnym
Lic.zba dziect i mlodzie|y
bicrr4cej tdzial w tych
5.Or ganizacja

ateriatr6w

informacyjr rch i
pr ofiakty cznych dotycz4cych tematyki

edukacyjnych,

i

l

dzialaniach

6.Zalup i dystrybucja n
uzale2nieh

2.3. 1. Profilaktyka uniwersalna
3.2.
Profi laktyka uniwersalna

zachowah ry21 :ownych,
HIV/A I D S

pr zeciw dziaNani a

Ilo66

przekazanych 2.1.1. Dzialania informacyjne i

material6w edukacyjnych,
informacyjnych, literatury

fachowej do

edukacyjne
l. Edukacja zdrowotna

3. 1.

Szk6l,

Plac6wek, Instytucji

Ilo66

kampanii

profilaktycznych

Liczba odbiorc6w kampanii
profilaktvcznvch

T.Wspieranie

dzialah

rlac6wek

Liczba

plac6wek
uslugi

Swiadcz4cych
mieszkaricom

lecznic$la odwykowego

Liczba korzvstaiacvch z

odpisany
I
L

I
I

dostgpno6ci

do opieki zdrowotnej

i

gminy program6w podnosz4cych jakoSd

uzaTeinionym,
wsp6fuzale2nionym, DDA

Id: 09C63B98-0C96-48

2.4.1. Zwigkszenie

irycia os6b uZywaj4cych
szkodliwie i uzale2nionych
3.3. Redukcia szk6d, rehabilitacia

Strona

pomocy

plac6wek

w

ambulatoryjnych,

tym

osoby uzaleinione
S.Wspieranie zatrudnienia
p

r

oprzez dofinansowanie udzia

programie

Centrum

rcjalnego
r os6b w
lntegracji

Spolecznej

9.Dzialalno66

P:

zmierzajqcych

do

3.3. Redukcja szk6d, rehabilitacja
reintegracja)

(readaptacja,
zdrowotna, spoleczna i
zawodowa

oblem6w

Alkoholowych, w tym:
'Podejmowanie

pracg
w wyniku
uczestnictwa w programie
aktywizacii w CIS

zawodowa

Komisji

Gminnej

Rozwi4zywania

i

wsp6luzale2nione oraz DDA
Liczba os6b korzystajqcy ch
z oferty CIS
Liczba os6b, kt6re podjEty

(readaptacja, reintegracja)
zdrowotna, spoleczna i

Liczba przyj gtych wniosk6w
;zynnoSci
orzec2
o

enia

zastosowaniu wobec osoby uzi le2nionej

od alkoholu obowi4zku pod lania

sig

leczeniu odwykowemu
'Kierowanie do biegtych w ceh . wydania
opinii w przedmiocie uzaleilt Lienia od

alkoholu

'Kierowanie wniosk6w do S4< u w celu
zobowi4zania do leczenia odwl kowego
' Szkolenia czlonk6w komisji
'Prowadzenie rozm6w inten rencyjno-

motywuj4cych

z
nadtLyw aj qcymi alkoholu

o

objqcie

leczenienr

odwykowym

Li<:zba os6b,

z

czlonkowie

kt6rymi
komisji

przeprowadzili

rozmowy
podjgcia
leczenia odwykowego

motywuj4ce

do

Liczba

os6b

nadu2ywaj4cych substancji

psychoaktywnych, kt6re
podjEfy leczenie odwykowe

dobrowolnie,

bez

osobami

konieczroSci kierowania do

przedsi ;biorc6w/
sprzedawc6w napoj6w alkohol owych w
zakresie respektowania I ,rzepis6w

Liczba os6b, wobec kt6rych

prawnych

odwykowe

s4du

'Szkolenie dla

Komisja wystqpitra do s4du z

wnioskiem
IloS6

o

leczenie

wizji w

terenie

czlonk6w komisji

Liczba
napoj6w

sprzedawc6w

alkoholowych

obiqtych szkoleniem

l0.Ograniczanie

dostgpnor

)1

do

napoj6w alkoholowych

11o56 przeprowadzonyah 3.1.3. Zadania regulacyjne i
korrtroli zezwoleh fla zapewnienie skutecznego
sptzeda2
napoj6w egzekwowania przepis6w
alkoholowvch

1

l.Przeprowadzenie

spolecznej

dotyczqcej

diagnozy

Liczba

zjawiska

respondent6w

zbadanych

2.5.

Monitorowanie sytuacji

epidemiologicznej

w

zakresie

firyv'mnia substancji psychoal tywnych,

firyv'r ania 6rodk6w o dtrzaj1cy ch,

nikotyn
mieszkaflc6w gminy Sierakowi

substancji psychotropowych i
NSP oraz postaw spolecznych i
reakcj i instytucj onalnych
3.4. Diagnozowanie i badanie
zj awisk zviyzany ch z uryw aniem

w tym alkoholu i

r

w6r6d

e

stowarzyszefr i os6b fi ycznych,
sfu24cych rozwiqzywaniu p: :blem6w

Lictzba
podmiot6w
realizuj4cych zadania
stu24ce rozwi4zyrvaniu

tzale2nieh

prcrblem6w tzaleinieh

1

2.Wspomaganie dzialalnoSci

Id: 09C6389B-0C96-4

rstytucji,

podpisany

alkoholu

Strona
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Liczba os6b korzystajqcych

z

projekt6w podmiot6w
realiz,tj1cych zadania z
zakresu profilaktyki i
rozwi4zywania problem6w
uzale2niei
I 3.Dofinansowanie konferencj i szkoleh
Liczb a konferencj i, szkoleri
3.3.6.Zwi9kszanie dostgpnoSci i
z zakresu przeciwdzialania pri smocy w Liczba uczestnik6w szkoleri podniesienie jako6ci pomocy dla
rodzinie
z zahesu przeciwdzialania os6b doznajqcych przemocy w
pzemocy w rodzinie
rodzinie

Id:

odpisany

Strona

ZalqcznikNr 2 do uchwaly Nr XXII/319/20
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 15 grudnia 2020 r.

PRELIMINARZ
I ROZ
ORA

.TK

GMINNEGO PROGRAMU PROF'ILAKTYKI
ANIA PROBLEM6W U,TOHOLOWYCH
,A,NIA NARKOMANII NA ROK 2021

Dzial 851 - Ochrona

851153;

Rozdzial851154 Warto66:

380 000,00

Realizacj a kierunku dzialair

okre6lonego w NPZ

l.DzialalnoSd Punktu

2.1.1. DziaLania informacyjne
edukacyjne
3. 1 .1 . Edukacja zdrowotna

Konsultacyj nego ds. U zalelni
'Prowadzenie poradnictwa dla
luzaleLniony ch od substancj i

psychoaktyvrnych,
tzale2nieniem, czlonk6w ich
oraz os6b
doSwiadczaj 4cych kryzysu
' Oplaty z tytill zakupu usfug
telekomunikacyi
2.D zialalno 36 Plac6wki W
a Dziennego
w formie specjalistycznej --Sw :tlicy
S o cj oterap euty cznej,,T Ecza"
tz cyklicznych
konsultacji indywidualnych i
rsztat6w z
r o dzicami wychowank6w p
' Ko szty zw iqzane z zatradnie
)m
wychowawc6w, socj
v oraz
specj alist6w prowadz4cych
;ztaty dla
rodzic6w wychowank6w Swi
cy, konsultacje
dla zespolu wychowawc6w
'Ustugi na rzecz wychowa
plac6wki * w

i

r

2.3. I . Profilaktyka uniwersalna
3.2.

l. Profilaktyka uniwersalna

szczeg6lno6ci wycieczki;
pro filaktyczn e ; zaj

E

cia tw 6r cze

'Obstuga gospodarcza
tr

osiriskiego

1

przy ul.

w Sierakowi

'Koszty ztxiEzane z dystrybucj gazu, energii
elektrycznej, wody, odpad6w
'Materialy i wyposaZenie
3.Realizacja program6w profi

tyki
w ramach

systemu rekomendacji
profi laktycznych i promocj i
psychicznego KBPN, PARPA,

Psychiatrii i Neurologii
Szkolenie nauczycieli - real

2.3. 1 . Profilaktyka uniwersalna
3.2. 1. Profrlaktyka uniwersalna
2.2.1 .Rozw 6j kadr uczestn iczqcy ch

w realizacji zadahz zakresu
Instytut

pr zeciw dzialani a narkomanii

3.1.2 Szkolenie kadr

2.3.2. Profilaktyka selektywna
3.2.2. Profi laktyka selektywna

D. podpisany

144 100,00

profilaktycznych i promocji zd
psychicznego KBPN, PARPA,
Psychiatrii i Neuroloeii
5.Oryanizacja i prowadzenie w
profilaktycznych dla dzieci i m
wieku szkolnym

owia
ORE,Instyr tur
rsztat6w

2.3. I . Profilaktyka uniwersalna

odzieiry w

3.2. 1. Profilaktyka uniwersalna

6.Zakup i dystrybucja materiafu w
edukacyjnych, informacyj nych
profilaktycznych dot. tematyki vale2nieh
zachowah rvzvkownvch

T.Wspieranie dzialafi plac6r

ek

2.1.1. Dzialania informacyjne i

7 000,00

14 000,00

edukacyjne
3. I, l. Edukacja zdrowotna

leczn twa

odwykowego

8.Wspieranie zatrudnienia socj lnego poprZEZ
dofinansowanie udzialu os6b u programie
Centrum Intesracii Soolecznei
9.Dzialalno66 Gminnej Komisj
Rozwiqzywania Problem6w Al oflorowycf, lrw
t5rm w szczeg6lno6ci:
' Podejmowanie czynno6ci zmie 'zajqcych
do
otzeczenia o zastosowaniu wob ,c osoby
uzale2nionej od alkoholu obow pku podda nia
sig leczeniu odwykowemu
'Kierowanie do bieglych psych loga i
psychiatry w celu wydania opir iw
przedmiocie uzale2nienia od all oholu
'Prowadzenie rozm6w interwer ;yjnomotywuj4cych z osobami nadul y.r,vaj4cymi

2.4.1. Zwigkszenie dostgpnoSci do
opieki zdrowotnej i program6w
podnosz4cych jakoS6 zycia os6b
uiryw aj qcy ch szkodliwie i
uzaleZnionych
3.3. Redukcja szk6d, rehabilitacja
(r eadaptacja, reintegracj a)
zdrowofira, spoleczna i zawodowa
3.3. Redukcja szk6d, rehabilitacja
(readaptacj a, reintegracj a)
zdrowotna, spoleczna i zawodowa

2 000,00

7200,00

61 300,00

alkoholu
'Wynagrodzenia dla czlonk6w .omisji za
r e alizacj E zadari wynik aj qcy ch : Ustawy o
wychowaniu w trzeLw oi;ci i prz ,ciwdzialan.1U

alkoholizmowi
'Oplaty s4dowe za wnioski kier ,wane do

S 4duL

w celu zobowiqzania do leczeni L odwykow egc)
' Szkolenia czlonk6w komisji
' Szkolenie dla przedsigbiorc6w sprzedawc 6w
napoj6w alkoholowych w zakre ie
respektowani a orzeois6w orawr rch
I 0. Ograniczanie dostgpno6ci dc napoj6w
alkoholowych - kontrole przest zegania zasad
i warunk6w z korzystania z zez roleri zgodr rie
zprzepisami ustawy
1 1 .Przeprow adzenie diagnozy s nlecznej
dotyczqcej zjawiska uiywania s rbstancji

PsYchoakWwnych" w tvm alkoh rlu i nikoW! nY

Id: 09C63B9B-0C96-4

3.1.3. Zadania regulacyjne
zapewnienie skutecznego
egzekwowania przepis6w

2.5. Monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej w zakresie
tiryw ania Srodk6w odurzai acvch

rdpisany

DE749D. pr

i

600,00

4 000,00

Strona 2

wSr6d mieszkafic6w gminy Sie akowice

substancji psychotropowych i NSP
oraz postaw spotecznych i reakcji

instytucjonalnych
3.4. Diagnozowanie i badanie
zj awisk zwiqzany ch z ti;yw aniem
alkoholu
1 2.Wspomaganie dzialalnoSci r stytucji,
stowarzyszefi i os6b frzycznycl sfuZ4cych
r ozw i4zyw aniu problem6w uza e1nieir
1 3 .Dofinansowanie konferencj
szkoleh,
kampanii profilaktycznych z ze iresu
przeciwdzialania przemocy w r rdzinie

40 000,00

3.3.6. ZwiEkszanie dostgpno6ci i
podniesienie jako6ci pomocy dla
os6b doznaj4cych przemocy w

2 000,00

rodzinie
4.Koordynowanie Gminnej Pr )gramu
Profilaktyki i Rozwi4zywania I roblem6w
Alkoholowych i Zapobie garria Iarkomanii
obsluga administracyina i kanc laryina
I

43 300,00

Razem

Id: 09C63B9B-0C96-4B58-AAF

podpisrany

380 000.00

Strona
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Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami
w trzeinvoSci i przeciwdzia
3 ustawy z dnia 2g lipca

Gminy uchwala

Gmi

i Zapobiegania N
Profilaktyki i Rozw
Prowadzenie dzialah
przeciwdzialanie na
podj gcie niniej szej uchwaly.

Id: 09C63B9B-0C96-4858-A

kaJ4cyml zustawy zdnia Z6paldziemika l9g2r. owychowaniu
alkohdlizmowi (tj. Dz. tJ . z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) i #. 10 ust. t _
r. oprzeciwdzr:lyfu narkomanii (t.j. Dz.rJ. z20Z0r. po2.2050) Rada
Progranl
i RozwiQzywania problem6w Alkohoiowych
_ ^P_rofilaktyki
na rok 202Lwraz
zpreliminarzem wydatk6w Gminnego programu
Problemdw Akoholowych i Zapobiegania-Narkomanii.
zayvgh z profi laktyk4 i rcnviqrywaniem problem6w alkoholowych oraz
naleiry dd zadah wlasnych gmin. w z.otiqzku zpowy2szym zasadnym jest

t

@

Gmina Sierakowi

Numer zal4cznika

Ul. Lqborska 30, Sieral

83-34t

Tel, +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Uchwala nume
Profilaktyki i

xxr/:
l/319
ll /20 "Przyiqcie Gminnego programu

Problem6w Alkohololyych i
rlt
Ezywania

Zapobiegania Narl "ozWiEz'
)manii
ii na
rna rck 2021 " zostala podiqta nastqpuiqcq
proporci4 glos6w: .rstemt z:
za 14, iestem przeciw 0, wstrzymuiq siq 0.
Uchwala zostala podjqt w trybie j awnym, zwykl4 wiqkszo6ci4 glos6w.
Data i godzina glosowa ia:15.L2.2
2.2020 76:47249

Radni zaglosowali iak
Iestem za
1. AndrzeiKlasa
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

]estem przeciw
BRAK

Woiciech Koszalka

Andrzei Krefta
Miroslaw Kuczkowsk
Mariusz Labuda
Rafal Makurat
Bosumila Okroi
Ryszard Piasecki
Ian Stachnik
Pawel Staszek
Rvszard Toruficzak

L2. AndrzejWento
13.
L4.

PiotrWoiniqk
Maria Wrdblewska

Wstrzymuiq

sl

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

t

BRAK

Operatorem systemu
Wygenerowano z systemu

BRAK

I

Admin.
iS

Vote

ze

po6rednictwem oprogramowania

DSSS

Vote App.

