
UCIIWAŁA Nr 44tvl| l20ll
Rady Gminy w Ro;Źvrien icy

z dnia 31 marca 2011

w sptawie: prqjęcia Gminnego Progrunru Pro|i]alźyki i RozwĘqwania Problełtuiw

Alkohololłych oruz Pneciwdziałdnia Narkomafiii na fuk 2011.

Na podstawie alt' l8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 malca 1990 roku o samorząrlzie

gminnyl /Dz.U. z 200l r. Nr IĘ poz. 1591 z późn. Tn.l, ań. 4 1 ust. 2 vtawy z drua 26

pździemika 1982 o \łychowaniu \ł trzeźwości i przeciwdżałaniu alkoholizmowi /Dz. U.

z 2002 r. Nr 147 poz. 123l z poźn, arL'/ oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii Dz' U. Nr 1 79 poz. |485/

Rada Gminy w Roźwienicy uchwala co następujei

s1.

Grrrinny Prograrr Profilaltyki i Rozwiąz'.wania Problernów Alkoholowych

i Ptzeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

s2.

Plan wydatków na realizację zadan wynikających z Gminnego Programu Profilalr:yki

i Rozwiąą,wania Problemów Alkoholowych i Przeciw<lziałaoia Narkonanii stanowiący

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały .

s3.

Wykonarrie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcla.

s4.



Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr 44lvll /201 1

Rady Gminy w Roźwienicy

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I RoZWIĄZYWANIA PR0BLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ

PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANI I

NA ROK zOL!

fuhłbka 2011



WPROWADZENIE

Prowadzenie dzlńaś zvńęalych z profilaktyĘ i rozwiązywaniem problemów

alkoholorłych i przeciwdziałania narkomanii nalezy do zadań właslych grniny.

Plograrn przedstawia zadania własne gminy wynikające z ań. 4 ustawy o wychowaaiu w

azeźwości i plzęciwdziałaniu alkoholiznowi z drra 26 pużdaem*a 1982 rol_u z póżn. Żn.

oraz ań' 10 ust. 2 usta\ły o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29lipca 2005 rcku.

zgodnie z treścią tych ustaw w zakresie przeciwdziałania alkoholiznrowi jak i narkomanii

wykonuje się poprzez działaloość wychowawcą i informującą mającą na celu ograniczenie

dostępności do alkoholu i nalkotykó\', zapobieganię negatlłn}łn następstwom nadużfr ania

alkoholu i Mrkotyków, ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodziaie.

I, CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Rozvrienica obęjmuje 686l ha powierzchni. Składa się na to 12 miejscowości.

Sie&ibą władz gminy jest miejscowość RoŹwienica. Aktua]na liczba mieszkńców to 6 41l

osób. W Gimnazjach naszej gminy uczy się 256 uczrriów W Szkołach Podstawowych 402 i w

oddziałach przedszkolnych l 58 dzieci.

Na tercnie gminy funkcjonują 2 ośrodki Zdrcwia w Węgierce i Roźwienicy. We wszystkich

miejscowościach na tęreńe gminy niodźeż spędza czas wohy w świetlicach wiejskicĘ

któIę są }D-posaŹonę w sprzęt spońowy' gry towarzyskie, telewizory i częściowo w dostęp do

Intemetu.

Problęmem w grninie jest beaobocie, a t m samym szezęńe się ubóstwa. 'W roku 2010 z

pomocy Gmimego ośrodka Pomocy Społeczrrej skorzystało 633 osoby.

II. DIAGNoZA STANU PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYcH W

GMINIE RoŹWIENiCA W RoKU 2010



Na jeden punkt napojów alkoholowych przypada 180 miesż<anców. ogółem wydano 29

postanowień kat. A_ 17

B-8
c-4

Z orgnizacji' społeczrrych to Jednostkom ochotniczych staży Pożamych (organizowanie

fest'!ów spońowych, zabaw i doż}nĄ.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszonych zostało

22 osób' z którymi zośĄ plzeprowadzone roanowy profilaktycano _ ostrzegawcze i
mot1.*ujące do skierowania na leczenie odwykowe.

3 osoby zostały skierowane Sądownie przez Komisję na leczenie zamknięte,2 osoby

na leczenie dojezd].żające. wobec 17 odsĘpiono od skierowania pońewaz rodziny wstrz}Tnały

wnioski. osobom dojezdzającym na lęczenię onz terapię po leczeniu z\łtacane są koszty

podrózy ze środków Komisji.

III. ZADANIA DO REALIZACJI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I

RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYcH

1' Przekaą'wanie bformacji o moz)iwości podjęcia leczenia i zrnot}nvowania do niego.

2. Rozpoznanie w trakcie roanowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego

wsparcia oraz informacji o możliwościach powstrzymania przemocy.

3. Przekazywanie ioformacji na temat moaiwości pomocy i kompetencji poszczególnych

służb z terenu gminy i imych insĄłucji' które mo9ą zaĄngdrnwać się w profesjonalną

systemową pomoc dla klientów pulltu.

4. Diagnoza sltuacji rodziny i plan pomocy.

5. Bież:ąca współpraca z Poradnią Uzależnień w Jarosławiu.

ó. Zapełłnienie bezpłatnych wĄazdów osobom leczonym w Poradni UzafeiniefL

w Jarosławiu.

7. stała współpBca z inn1ni organizacjami dzia1ającyminarzecz osób uzaleźnionych.



8' Prowadzenie profilaktycznej działahości bfor'aacyjnej i edukacji w szczególności dla

dńeci i młoddeĄ w zakesie uzale2nień w łm prcwadzenie np' pozalekcyjnych zajęć

sPortowych.

9. Podejmowanie działali edukaclnych skierowanych do podmiotów prowadących

dźałalrrość gospodarc ą zuĄęuą ze sptzedaą napoj ów alkoholowych:

- Przeciwrlziałanie demoralizacji i rozpijaniu nieletnich,

_ Przeciwdziałanienaruszeniomporządkupublicznego'

- Prowadzenie działahości interwencyjnej Ńtązznej ze sprzedaĘ alkoholu nieletdm,

ńetrzeźw)m i pod zstaw.

Diety dla cżoŃów Gminnej Komisji Rozwiąz}"w€Iia Problemów Alkoholowych ustala się w

wysokości 100 ż ( słowni€: sto złotych).

Punkt konsultaclnyjest cz}Łny od poniedziałlal do piątku od go<Łiny 1 lm _ l500.

Z'adonja zwięple z rca|izacją rozwiąz1rłania problemów alkoholowych jak i narkomaoii

naleą dojednej komisji. któĄ nazwa brani:

KoMISJA RozwIĄzYwANIA PRoBLEMóW ALKoHoLowYcE I

NARI(OMANII

IV. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANII

l. stwoŻenię loka]nego systemu <lziałń profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na

terenie gminy zĄglożęnia narkomanii w celu wyeliminowaaia czyllników prowadących

do uzależnienia_

2' Cr'ganizowaDle altematlłltyih miejsc twóIcz€go spędzania wolnego czasu dla dzieci

i młodźeĄ w szczególności z gnrp podwyższonego ryzyka.

3. wypracowanię wśńd dzieci i młodzieży racjona]nych postaw wobec narkoĘków i irmych

substancji o działaniu odrarcających poprzez wdrażanie i realizację programów

profilaktycznych.

4. Plowadzeńe profilaltycznej dŻiałahości informacyjnej i szkoleniowej w zakresie

rozlv'iąz1wania problemów nalkomarii w szczególności dla dzieci i młodzieży:



_ organizowanie spotkaĄ szkoleń dotycących profilaktyki i rozwiąyrłania problernów

zw'iązanych z narkomanią.

_ Upowszechnienie materiałór' edukacyjnych o tematycę ant}aErkotykowęj _ plakaty,

ulotki, informatory.

_ Finansowanie i wspieranie kolonii' półkolonii letnich i zimowych, terapęurycanych dla

dńeci i młoddezy .

_ Prowadzenie stałego systęmu infomacji na temat Fofilaktyki i rozwiEyrłania problemów

zwięutych z zażywanem naxkotyków i innych substancji sżodliwych dla zdlowia.
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Zbigniew Lizak


