DRUK NR 5/IV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583, poz. 2174) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2137) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania
2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Problemów

Alkoholowych

na

rok

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Guga
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2019

Opracowanie:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Ośrodek Pomocy Społecznej
grudzień 2018
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I.

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
i

Gminy

Gryfino

na

rok

2019

stanowi

kontynuację

działań

realizowanych

w latach ubiegłych, jak również podejmuje nowe inicjatywy zmierzające do zwiększenia
ich efektywności.
Podstawą działań założonych w Programie jest ustawa z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zakres zadań
własnych Gminy, do których należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia pomocy
psychospołecznej, prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących
reklamy

napojów

alkoholowych,

zasad

ich

sprzedaży

oraz

występowania

przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.
6. Udzielanie

pomocy

społecznej

osobom

uzależnionym

i

rodzinom

osób

uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie
tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu
socjalnego.
7. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Przy opracowaniu programu na rok 2019 uwzględniony został cel operacyjny
,,Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych związany z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”
określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 składający się z czterech
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części łączących strategię zapobiegania uzależnieniom, które obejmują:
- profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
- przeciwdziałanie narkomanii
- przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym
- zwalczanie następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych oraz wyrobów
powiązanych, w tym e-papierosów.
II.

GRUPY DOCELOWE:

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy, a w szczególności:
- dzieci i młodzieży
- rodziców, nauczycieli, wychowawców, opiekunów
- sprzedawców i konsumentów napojów alkoholowych
- osób uzależnionych, pijących w sposób szkodliwy i ryzykowny
- rodzin osób uzależnionych
- pracowników podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Gryfino zajmujących się
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Odbiorcy Programu różnią się od siebie z uwagi na rodzaje profilaktyki skierowanej
do określonej grupy adresatów, zatem wyróżniamy:

1. Profilaktykę uniwersalną – ukierunkowaną na całe populacje. Są to działania
profilaktyczne

adresowane

do

całych

grup,

których

celem

jest zmniejszanie bądź eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi
problemów alkoholowych w danej populacji.

2. Profilaktykę selektywną – ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego
ryzyka. Są to działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup
narażonych

na

większe

od

przeciętnego

ryzyka

wystąpienia

problemów

alkoholowych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego z uwagi na swoją sytuację
społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne.

3. Profilaktykę wskazującą – ukierunkowaną
przyczyn

problemu

i

głównie na indywidualną diagnozę

podjęcie

stosownej

interwencji.

Są to działania kierowane do jednostek, u których rozpoznano pierwsze objawy
zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z
używania

substancji

biologicznymi,

psychoaktywnych,

w

psychologicznymi

związku

czy

z

uwarunkowaniami
społecznymi.
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Znakiem

tego

realizując

programy

profilaktyczne

należy

zwrócić

uwagę

nie tylko na osłabiające czynniki ryzyka ale także na główne czynniki chronione, zwłaszcza
kształtujące silne więzi rodzinne, rozwijające zainteresowania nauką, wzmacniające
poczucie własnej wartości.
III.

CELE I ZADANIA PROGRAMU:

Celem priorytetowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest przygotowywanie i realizowanie działań profilaktycznych mających
na celu zmniejszanie aktualnie występujących problemów oraz zapobieganie powstawaniu
nowych, podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia i edukacji, propagowaniem
postaw wolnych od uzależnień, polepszeniem jakości życia oraz:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez:
⋅

zapewnienie osobom uzależnionym możliwości uczestnictwa w programach
terapeutycznych

oraz

poprzez

w

udział

współdziałanie

finansowaniu

z

placówka

świadczeń

lecznictwa

terapeutycznych

odwykowego
nie

objętych

finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób uzależnionych
od alkoholu – mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino,
⋅

wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w Domach
Pomocy Społecznej,

⋅

dofinansowywanie dodatkowych szkoleń kadry terapeutycznej, pracowników
socjalnych, kuratorów sądowych i społecznych oraz innym osób zajmujących się
pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym,

⋅

tworzenie lub wspieranie oferty pomocy dla osób niesłyszących mających problem
alkoholowy, w szczególności finansowanie pracy tłumaczy migowych podczas
kontaktu osoby niesłyszącej z placówka leczenia uzależnień,

⋅

doposażanie placówki lecznictwa odwykowego w sprzęt i materiały niezbędne
do prowadzenia terapii,

⋅

finansowanie

badań

przez

biegłych

z

zakresu

psychiatrii

i

psychologii

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
⋅

finansowanie superwizji pracy specjalistów i instruktorów terapii uzależnień
oraz osób pozostających w programie szkolenia,

⋅

dofinansowywanie

programów

rehabilitacji

dla

osób

uzależnionych

po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia,
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej
i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:
⋅

prowadzenie Punktu Doradztwa i Konsultacji, które obejmuje:

- wydatki eksploatacyjne związane z utrzymaniem i działalnością Punktu,
- finansowanie prowadzonych konsultacji specjalistycznych,
-

finansowanie

etatów

osób

realizujących

Gminny

Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015-2020,
- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych na potrzeby Punktu Doradztwa
i Konsultacji,
- szkolenie pracowników Punktu Doradztwa i Konsultacji w zakresie rozpoznawania
i przeciwdziałania uzależnieniom, występowania bądź podejrzenia stosowania przemocy
w rodzinie oraz innym patologiom społecznym,
- prowadzenie dyżurów oraz konsultacji telefonicznych,
⋅

zapewnienie możliwości udziału osób współuzależnionych oraz innym członkom
rodziny

uzależnionego

w

programach

terapeutycznych

i

współdziałanie

w tym zakresie z placówką odwykową lub innym podmiotem prowadzącym
w/w programy,
⋅

organizowanie i/lub finansowanie w podstawowym programie terapii osób
uzależnionych, sesji rodzinnych i spotkań konsultacyjnych dla rodzin,

⋅

organizowanie i/lub finansowanie w ponadpodstawowym i pogłębionym programie
dla rodzin z problemem alkoholowym terapii dla par, terapii rodzinnej, warsztatów,
np. komunikacji rodzinnej, umiejętności wychowawczych, bliskości,

⋅

finansowanie

pomocy

psychoterapeutycznej

i

psychologicznej

dla

osób

z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
⋅

wsparcie

świetlic

socjoterapeutycznych

i

innych

placówek

opiekuńczo

–

wychowawczych realizujących program socjoterapeutyczny dla dzieci z grup ryzyka,
w szczególności dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,
⋅

organizowanie i/lub finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych
lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin, w których występuje problem
z nadużywaniem alkoholu,

⋅

organizowanie i/lub dofinansowywanie obozów socjoterapeutycznych, wycieczek
szkolnych itp., dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą
oraz problemem uzależnienia od alkoholu,
5
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⋅

finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

⋅

organizowanie i/lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających
na zajęcia, które mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych,

⋅

organizowanie lub finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie,
których celem jest zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,

⋅

organizowanie i/lub finansowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie FAS –
Płodowego Zespołu Alkoholowego skierowanych do osób zajmujących się pomocą
dzieciom z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,

⋅

organizowanie i/lub finansowanie szkoleń, warsztatów w zakresie FAS,

⋅

organizowanie i/lub dofinansowywanie diagnozy i terapii dzieci z FAS – Płodowym
Zespołem Alkoholowym,

⋅

podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie
skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom
z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,

⋅

organizowanie i/lub finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje służb
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie,

⋅

zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dla klientów
dotyczących zjawiska przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy,

⋅

realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy,

⋅

wdrażanie i/lub finansowanie metod pracy z osobami doznającymi przemocy
w rodzinie, mających na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przemocą,

⋅

doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie kompetencji osób
zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży
obejmującej prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych, m. in.:

⋅

organizowanie i/lub finansowanie programów profilaktycznych znajdujących się
w bazie programów rekomendowanych,

⋅

prowadzenie działań z zakresu szkolnych programów profilaktyki na terenie szkół
i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
6
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⋅

wspieranie

programów

i

przedsięwzięć

profilaktycznych

opracowanych

i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych,
⋅

realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży,

⋅

realizacja

pozalekcyjnych

zajęć

sportowych

będących

częścią

programu

profilaktycznego,
⋅

realizowanie programów profilaktycznych mających na celu promocję zdrowego
trybu

życia,

zapewnienie

alternatywnych

form

spędzania

wolnego

czasu,

w tym organizowanie lub finansowanie festynów, pikników, zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży uczestniczących w tych programach,
⋅

podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, skierowanych do rodziców,
mających

na

celu

wspieranie

abstynencji

dziecka

oraz

przygotowanie

go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych,
⋅

wzmacnianie

kompetencji

wychowawczych

rodziców

poprzez

organizację

lub finansowanie warsztatów, programów profilaktycznych itp.,
4. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej:
⋅

prowadzenie edukacji społeczności lokalnej zmierzającej do zmiany postaw
społecznych poprzez:
- rozpowszechnianie materiałów informujących o rodzajach pomocy w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino (ulotki, strony
internetowe, tablice informacyjne),
-

prowadzenie

lokalnych

i

regionalnych

kampanii

edukacyjnych

związanych

z profilaktyką problemów alkoholowych z wykorzystaniem ulotek, broszur i materiałów
o tematyce alkoholowej,
- budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych również w ramach porozumień z innymi samorządami,
- wspieranie edukacji społeczności lokalnej poprzez zakup specjalistycznych
opracowań, czasopism, publikacji,
⋅

wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania
problemów alkoholowych poprzez prenumeratę lub zakup specjalistycznych
opracować, czasopism, publikacji, materiałów multimedialnych,

⋅

podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu
7
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ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
⋅

współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi podmiotami
w celach promocyjnych oraz propagowania trzeźwego stylu życia,

⋅

monitorowanie skali problemów alkoholowych w lokalnym środowisku poprzez
przeprowadzanie badań i sondaży, tworzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz
umożliwiających ocenę aktualnego stanu problemów alkoholowych na różnych
płaszczyznach (np. lecznictwo odwykowe, spożywanie alkoholu przez młodzież,
przeciwdziałanie przemocy),
5. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców:

⋅

organizowanie lokalnych i regionalnych kampanii i innych działań edukacyjnych
związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców,

⋅

prowadzenie

edukacji

z

wykorzystaniem

materiałów

informacyjnych

i edukacyjnych
6. Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych:
⋅

podnoszenie

kompetencji

kontaktujących
⋅

wdrożenie

zawodowych

przedstawicieli

służb

społecznych

się z osobami nietrzeźwymi,

wspólnie

z

Policją

i

Strażą

Miejską

działań

zmierzających

do zmniejszania spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
7. Działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie:
⋅

finansowanie szkoleń dla personelu medycznego w obszarze WRKI (wczesnej
Diagnozy i Krótkiej Interwencji),

⋅

zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego
i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej,

⋅

prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych
dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów
i ich otoczenia,

⋅

prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
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8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
⋅

finansowe, edukacyjne i lokalowe wspieranie podmiotów zajmujących się
statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i działających na rzecz
Mieszkańców Gminy Gryfino,

⋅

wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia na rzecz promowania
abstynencji i trzeźwego stylu życia,

⋅

dofinansowanie zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych
i programów pomocy psychologicznej dla klubów abstynenta,

⋅

prowadzenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób objętych
działaniami stowarzyszeń abstynenckich,

⋅

współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi podmiotami
poprzez

przekazywanie im zadań do realizacji wynikających z niniejszego

programu,
⋅

nawiązanie współpracy z izbą wytrzeźwień celem wspólnego podejmowania działań
zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych,

⋅

finansowanie dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych
w izbie wytrzeźwień,
9. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego:

⋅

kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez upoważnionych członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

⋅

występowanie w uzasadnionych przypadkach przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego w w/w sprawach.
IV.

REALIZATORZY

GMINNEGO

PROGRAMU

PROFILAKTYKI

I

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GRYFINIE:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
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V.

OCENA SYTUACJI NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO:

1. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Gryfino:
Uchwałą Nr XLIX/487/18 z dnia 26 lipca 2018 roku Rada Miejska w Gryfinie ustaliła
następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia:
1.1 Poza miejscem sprzedaży:
TABELA nr 1:
Lp.

Zawartość alkoholu

Liczba zezwoleń

1.

do 4,5%

100

2.

Powyżej 4,5% do 18%

90

(z wyjątkiem piwa)
3.

Powyżej 18%

80

1.2 W miejscu sprzedaży:
TABELA nr 2:
Lp.

Zawartość alkoholu

Liczba zezwoleń

1.

do 4,5% (oraz piwo)

50

2.

Powyżej 4,5% do 18%

30

(z wyjątkiem piwa)
3.

Powyżej 18%

40

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Istotnym zadaniem, które wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gryfinie, której głównym celem jest podejmowanie czynności
10
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zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania
się

leczeniu

odwykowemu.

Postępowanie
Postępowanie

zobowiązujące

do

podjęcia

leczenia

odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich
ma
oraz systematycznie zakłócają spokój
lub

porządek

publiczny,

co

oznacza,

że

zobowiązaniu

danej

osoby

do podjęcia leczenia odwykowego muszą towarzyszyć określone negatywne zachowania
w sferze społecznej.
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie prowadzi
procedurę wobec 184 osób.
Poniższy wykres przedstawia ilość osób zgłoszonych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
oblemów Alkoholowych w Gryfinie w roku 2018 oraz w roku 2017:
Wykres nr 1.
Liczba osób zgłoszonych do GKRPA ogółem:

Rok 2017

Rok 2018

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

W roku 2017 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gryfinie zgłoszone zostały 102 osoby, w tym 21 kobiet i 81 mężczyzn, natomiast
natomias w roku
2018 ogółem wpłynęło 88 wniosków, z których 71 dotyczyło mężczyzn a 17 kobiet. Należy
również zaznaczyć, iż procedury zobowiązujące do poddania się leczeniu odwykowemu
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wszczęte zostały na wnioski osób lub instytucji, których liczbę przedstawiono
w następujących wykresach:
Wykres nr 2.
Liczba wniosków złożonych do GKRPA w roku 2017 przez:

60
50
40
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20
10
0
Komenda
Gminny Zespół
Powiatowa Policji Interdyscyplinarny

Członkowie
Rodziny

Inne

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Z powyższego wykresu wynika, iż z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wpłynęły
54 wnioski. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
zgłosił 26 osób. 13 osób zostało zgłoszonych przez członków rodziny, natomiast
9 zgłoszeń wpłynęło na wniosek pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie, pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i kuratorów
kurator
sądowych.
Wykres nr 3.
Liczba
czba wniosków złożonych do GKRPA w roku 2018 przez:

40
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Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie
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Z wykresu nr 3 wynika, iż 40 wniosków zostało złożonych przez Komendę Powiatową
Policji w Gryfinie. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zgłosił do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 24 osoby.
13 osób zostało zgłoszonych przez członków rodzin,
rodzin natomiast 11 osób zostało zgłoszonych
przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, kuratorów
sądowych i sąsiadów.
Powyższe dane stanowią bardzo ważny punkt odniesienia dla planowanych działań
profilaktycznych.

Minimalizowanie

skutków

alkoholizmu

to

również

zapobieganie

im polegające na edukacji, uświadamianiu,
uświadamianiu wskazywaniu alternatywnych sposobów
spędzania

wolnego

czasu,,

umiejętności

radzenia
nia

sobie

z

sytuacjami

trudnymi

i konfliktowymi.
3. Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym występowanie zjawiska
przemocy.
Uzależnienie od alkoholu skupia się nie tylko na osobie nim dotkniętej,
lecz również na otoczeniu najbliższych, a przede wszystkim na rodzinie. Istnieje zależność
pomiędzy stanem nietrzeźwości sprawcy przemocy a stosowaniem
stosowaniem przez niego przemocy.
Z

danych

pozyskanych

z

Gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie wynika, iż w Gminie Gryfino bardzo
często

występuje

problem

przemocy

w

połączeniu

z

nadużywaniem

alkoholu,

80

140

co przedstawiają
ją poniższe dane:
dane
Wykres nr 4.
Rok 2017

Liczba procedur, w których występuje problem z
nadużywaniem alkoholu

Liczba wszczętych procedur Niebieska Karta

0

20

40

60

100

120

Dane Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie
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Z powyższego wykresu wynika, iż w roku 2017 wszczętych zostało 119 procedur
procedu
Niebieska Karta. Z uwagi na występujący problem z nadużywaniem alkoholu 26 osób
zostało zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przez Przewodniczącego
go Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wykres nr 5.
Rok 2018

Liczba procedur, w których występuje problem z
nadużywaniem alkoholu

Liczba wszczętych procedur Niebieska Karta
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Dane Gminnego Zespołu
łu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gryfinie

W 2018 roku wszczętych zostało 107 procedur Niebieska Karta. Liczba procedur,
w których występował problem z nadużywaniem alkoholu wyniosła 24.
Na mocy § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku
w sprawie procedury ,,Niebieska Karta" Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gryfinie:
- ocenia sytuację i potrzeby osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą,
- udziela kompleksowych informacji o możliwości uzyskania pomocy prawnej, socjalnej,
psychologicznej i pedagogicznej,
pedagogicznej
- udziela informacji o możliwości udzielenia wsparcia instytucji i podmiotów świadczących
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych
dot
przemocą,
- udziela informacji o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie
oraz instytucjach
ach świadczących pomoc jak i możliwościach
możliwościach podjęcia dalszych działań
14
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mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze jest ofiarą
przemocy.
Zgodnie z art. 4

1

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi udzielanie pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą jest zadaniem realizowanym
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W związku z realizacją zadania kluczową rolę pełni Punkt Doradztwa i Konsultacji
działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Osoby zgłaszające się do Punktu
mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnika, specjalisty ds. uzależnień od narkotyków,
specjalisty ds. przemocy oraz terapeuty rodzinnego oraz uzyskać wszelkich informacji
dotyczących ośrodków leczenia uzależnień.
Ilość udzielonych porad w Punkcie w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
TABELA nr 3:
1. Liczba udzielonych porad ogółem

269

2. Liczba porad udzielonych przez prawnika

161

3. Liczba udzielonych porad specjalisty ds. przemocy

33

4. Liczba udzielonych konsultacji w zakresie terapii rodzinnej

44

5. Liczba udzielonych konsultacji w zakresie terapii uzależnień 31
od narkotyków
Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Należy zatem kontynuować dotychczas realizowane działania z uwagi na to,
iż liczba osób i rodzin, które otrzymały wsparcie w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim
poziomie a zaprzestanie współpracy może przyczynić się do pogłębiania się problemów
i wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych.
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VI. Źródło finansowania Programu:
1. Źródłem finansowania Programu są środki własne gminy pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiące dochód
gminy, który na realizację Programu musi być przeznaczony w całości.
2. Za

udział

w

posiedzeniach

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz pracach Podkomisji Problemowych Rada Miejska ustala
wynagrodzenie w wysokości 1/3 diety sołtysa biorącego udział w sesji Rady
Miejskiej.
3. Zasady finansowania zadań Programu określone są w bilansie wydatków środków
przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych na rok
2019 zawarty w Planie Budżetowym Gminy Gryfino na rok 2019 w dziale 851 –
ochrona zdrowia w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
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UZASADNIENIE
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 przedstawia plan realizacji
zadań własnych Gminy Gryfino, wynikający z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki oraz
minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych, wynikających
z
nadużywania alkoholu. Program obejmuje
działania
o charakterze profilaktycznym,
informacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym oraz interwencyjnym i stanowi kontynuację
wcześniej przyjętych kierunków. Ustawa określa również, że Program powinien być uchwalany
corocznie przez Radę Gminy, finansowany ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sporządziła:
A. Kraśniak
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