
UCHWAŁA NR 11/18/2011:
RADYMIEJSKIEJw GLLNOJECKU

: dma 2911510padazmx ..

w spnwic przyjęciu Gminnego PrngnmuPrnńlzkłyki Rnlwiquwanin l'robiemówMknhulnwych nu
mk 2019

Na pod me MLM ust. 111.51 zuw y zdnia ze pniAziemika mur nwychowuniu w1r/ciwoćc1
1p1-Lec1wdzialaniu alkoholizmowl (teks1 jednolily 13711. 12015... pqz.4871c zmmnami), Kuda Mmmm
w Glmnjeckuuchwala, co nasrępuje,

& 1. Pravjmujc się Gminny Pragram Fronlamym anwiązywhnm Problemów Alkoholowych na mk 21119,

klćmgn Ir: slanowi męcmuk do mniejszej uchway

51. Wykonanie uchwaly powierza s1ę Bu|m1sl1zowiMiasai Gmin) Glinojwk
53. Uchwala wchodz! w Lyclc 7 dmcm podjęcia : mocą oboqumącą „a dnia | styczna 1019 „
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Zalącmik du ncnwniy Nr [IHS/2018

Rady Miejskiej w Glinoycckn

7 dnia 20 listopada3018 r

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA

pnnnmmów ALmnoimwcn
na 1019 r

:
Wslęp

gi. chlizncyn Gminnego Fmgmmu Promnktylti iKn7wlą7ywait'ia thlcmów Alknnolowycn lgodnle
1 an »" lm i usmwy o wychnwamu w xvcżwości i nruciwarinlnnin niknnnlinmnwi nnlczy nn zadan winnnycli
gminy

Lgodme zm 41 ust.Ztej ustaw) nwychowauiu wtrmiwcm prz/4 wdzlałilmu alkoholizmow.
wymknyncc znicy wpl nc są do Gminnegn Prngrnrnn Promnktykr |Rczwiązywaula Problemem
Alkohalowych, ynko podsmwnwc wy7nac7ntki kierunków strategii wychowania »»uzezwoscl
lprmciwdzifnauiu alknnolinmnwt.

li
Cclc prngrnrnu

' nmiegz. i Ograniczcnicwystęncwnnm negatywnych zym-„sk. będących skutkicm naduzywan'
od nikoltnlu ornz prumncyw mdlinle. na terenieMimtn I GmlnyGli oleck

2 Edukuqn publ zm w mkresle informowania (› kousckwencjmh nadmywanin nlkoltoln, oraz pmmnql
zdmwcgostylu zycia ialtcrnniywnycn form spędzaniawolnego „ny-r FMW. dZicc ntodzicz

ul
rndstnvmwo kierunki dni-inn:

53. i Kcalimwanlc w srltnlccli programów promaktycznycn, tntnrmnjqcyclr o szkodliwosci naduzyuanla
alkuholu

2 Pmmawmie rwspicrnnic dziulnlnns'ci dalyczqcej ormnimwn u wulnego cusu dnccl lmlodzlezy
popr7c7. rcniimyę pmgramów prnfrinlnycznycn ornz innych mięć I'odsllxwuwy wyznacznik strategii w tym
punkcie programu dmyczy pmwadlcnm róInnmdnych pnznlekcyjnychmięć np. pumickcyynycn pmgrainnw
nprctnnczn - wychuwawcLych anu sovjolcmpculycmycb

3. Realizacja wyzej wymicnionycnmilan nbcjmnic mw] wymicmnnc clcmcnty

lt pmwadzenle uycc sncjolernpcmycznychw Plncowcc Wsparc Duel-mego w Glmnycckn „FROMVK"

Z)doi'lnunwwywani= wypoczynku lennicgo i zlmnwcgn din dzic-ct . mlndziezy zrodzin dysfunkcyjnych wraz
: Nallmqą prcgrnmnw profilaktyczny -n i socjolerapeulycznych

alorgammwanic spnlkal'i zkoler'i dla md ców (SLkoht dla [041 w). kefiry pedagogicznej nn temni
nlkoholmnu, narkomani, przemocy wmdzinle iwynikay ych znich wgmicń wcclu pomuc elim
kompetencji wychowawcą/ch

4)pmpaguwunie m.mwega slylu Ly y wspieranie inicynryw rym. i bez nalugow. urganimwxmc
konkursów Wiedzy np. 0 nmlciuicnimh, itn

5) pnpularyzncja wiedzy na icmni nmlemicn, pm.-mocy w mdzlllle I wylvlkających 1. n n mgmżcn (nlnkniy
spoiknnia)

o) mrganlmwanle PrzegląduTwórczości Abstynenckie]

7) dupmawnle w sprzęi i mnicrinly mnincmm pudminly rcn znin-e programy pmńhklycznc

tt) wwóópmca ; mediami
9) dcposnmmapl' owck oplckuńczo, wychowawczych
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lu) podnoszonlc kompelencu merytorycmych moll prowadzących zajęc w ramach programów cpickluicm

, uycnownwczycn lcccinterapeulycznych dzieci i mlodziezy z rodzin z prnhlcmcm alkoholowym,
czlonkow GKRPA

54. l rndcimnwnnie intelwencji w 'I. roku z nnuxunicm przepisów dotyczących nklzmy napojow
nlkolmlovlych oraz aprzeduży alkoholu nielclnim.

qowomc dzialan kontrolnych wpunklilch sprz/AIM) nai-orow nlknhnlouych w knnlekście sprzedaży
ncpolow alkoholowychn'lclclnlm spazywanla alkoholu w okolicach sklepu

lV
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE ! INTERWENCYJNE

55. l lidliehnic md ' m. wklórych występują pmhlcmy alkoholowe pomocy pnychocpolocznq
i prawn], a w slmgólności ochrony |]er procmocą w rmlzinia.

l] r::llimclu proccrlury ,.Nlcbleskn karla" we wspolpracy zl›o
Spoleczney. kuralorami, zespołem imcrdyccyplinarnym

_ Mlejskn Gmmnym Ośrodktęm Pomucy

z) ud7lclame pomocy psychologiczncy uaobom wspoluzaleznlnnym

:. 'Luiękhneniedaxlępności pomocy occupeulyczncj i rehab cyjnci dln osńh uzależnionych.

ll podejmowaniervmlbw mnlywncyjnych do pndicclu lew.-nin odwykowego.
nlwnle .zl informowanie o mozliwmi nodcyrnouaniapmfesjonaluej lerapii

3) udzrclanre wsparcia i pomocy psychologlcmq osobom po zakonczeniu lerapu l czlankom ren rodzln.

››› wspolprncn z : placówkami lecznictwa odwykowego,

5) donnansowanicplacowck lecznictwaodwykowegow zakresie rernnu ponadpodstawowe].

ol kierowanie nsńh naduzywalącychalkoholu na badanie przez bieglychw kierunku uzaleznienia,

Wprowad/l, pnokr Infonuncyjnn - kunsultacyyncgo z sledzibq wtilinojecku maz .nnych mlejwach ug
pclrzeh w zakresu ko ,uuacii imolywowumc do pndjęcla leczenia osoh uzaluolonyclr oraz udzielaniu

polnocy usohom doświadczającymplmmocy »» mozimc

x) crowndzenre grupy wsparciudla osób uulwluonychod alkoholu
v

Żrńdlsl izlndy fmansnvbanis (:minncgo l'nlgndmu Prnmahyki iknzwiqzywnnin Pruhlculów
Alkoholowych

Ęójrddkm nnansnwaniz zadan Gminnego Programu profilakly ikozwiqzywznih Prohlcmow
Alkoholowych są śmdkl pncliodzacc zzezwolch nn sprzedaz llnpvjów alkohmnwycll. Koszly hinkcjooowaua
Śmduwiokowngo Ogniękn Wychowawczego , 95% buziam wtym. wynagrodzeni: wraz zpochorlnynu
wychnwaucow swierlicy programy prorllnkrycznc dozywlanlc dz' i, kolonie, paczkl swląlucyvlc

wypocazcme świelllcy wpomocc dydaktyczne do meadLenln zaycc' socjorempeutyczuyctt coo-glo
eleklrycma uslugi telckonu kucyjnc ruuernclowe mtolcnra pracownikow wynagrodzcma czlonkow
komisu do 5% hudzclu Zallmgn się mozliwoścprusuluęciaw poszczególnychpunklach.

vl
Wynagradzanie czlonkow Gminncj Knmisji [(unwiqzywxnia Problemów Alknholnwych

57. Unala sly- wynagmdzcnle dla czlonkowGminnej Komls Rozwiązywania Pmblemów Alkoholowych
zgodnre z uchwalą Rady Mlejskiej w Glinojcckuw przedmmlnwej sprawictj 100 zl za odhylc po::edzeme dln
kazdego z poszczególnych czlonkow,

umwun lopro ›lnul

uvGm- „cl/( l

ld. ummauennlnaila-mhmsglwslnscw Uchwalnny „„no:



Uzasadnienie

Podnnwn prawną nzrelnn' grnrnnyen zwlqmnych zpromaklyką lmzwlqzywlmiem problemów
a[knholnwych j=sl mława zdnia zn paźdzlermka 1932 .. nwychuwaniu wlr7c7'wnścl rprzeerwn 4 «ml:
alkoholizmem (leksljcdnnllty Dz.U z 20165 pol AW)

vaumnn powyzq usuwa lworzy >póiuy system umuzllwlający sammządom lerylonalnym pmwadzenlc
lokalnej pnmykl weber: nzzleznien, wyznawając knnlrrerne zadmlm | wskazując śrudk na lch renlruqę, Na
mocy m.4' nsr l ustawy zdnln za pażduernlkll lmn owycllownn u wlneźwo '

. prwmwdńalmllll
nlknnolizmowi, pmwadu e dzlahń związany-;|! memaklyką lrozwiązywan ern pmnlernnw
alknnnlnwyclr oraz inwgm spnleczlm osób umlczuiunych nale/y do zadań wlzsnyen gminy zgodnie
zm 4' usLŻw/w uslawy nemu/„ja wymien nyen dzialnn prowadzona jest wpastan Gmlnnego
Programu mellaklyki Ruzwlązywanla rmblemow Alkoholowych. uchwalanego cumczmc przez Radę
Gmlnv

Pumufvąc okoliczlmś . lz ulwcrzenie Fmgramn slanow'l lmawnwy nnnwrnzek Gmrny. nalezy wskmć, n.
lega przyjęcie przyczyni się do efektywnego prnwndwnln dliahr'l lllających nn wm ugmnlucnlc Rpozycm
napojów nlkollolwwych, zmianę srrnkrnry lch spozywanin, iak rÓWmez nn lmqowanm i wspieranre
prudcięwzlęć z zakresu prnnlaklykl uzaleznlen Rcallmqa w/w Programu moze w znaczący sposób
przycLynlć się do zmniejszema sk.-lli gawiaka przemocy w ronznne.

Spolządzl .

Lexwk Wróblewski
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