
UCHWAŁA XI/100/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów 

powiązanych na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz.506 ze zm.) art.41 ust.2 i art. 182 pkt.1  ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz.2137 ze zm.) oraz art.10 ust.2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 
2005r.     o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r. Poz.1030 ze zm.) oraz uwzględniając cele operacyjne 
zawarte w Rozporządzeniu Rady  Ministrów  z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 Rada Gminy u c h w a l a  co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania 
Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na  
2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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Załącznik do uchwały Nr XI/100/2019

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów 
powiązanych
na rok 2020

Na podstawie Diagnozy z 2013r.(Uchwała XXX/165/2013 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 
2013r.w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020) 
uaktualnionej w 2019 roku przez wywiady środowiskowe pracowników socjalnych i ankiety ewaluacyjne 
stwierdza się ,że podstawowym problemem gminy Skoroszyce jest uzależnienie od alkoholu i coraz młodszy 
wiek inicjacji alkoholowej, narkomania, potrzeba ochrony macierzyństwa, ubóstwo i bezrobocie. 
Podstawowym celem programu jest utrudnić dzieciom i młodzieży dostęp do alkoholu.

CELE PROGRAMU:

1. DIAGNOZA PROBLEMÓW .

2. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE.

Ad. 1. DIAGNOZA PROBLEMÓW - Drzewo problemów.

PROBLEMEM GŁÓWNYM jest łatwy dostęp młodzieży do alkoholu i zwiększające się ich 
zainteresowanie innymi substancjami psychoaktywnymi ( dopalacze, narkotyki tzw. domowe).

PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE są następujące:

- młodzież kupuje alkohol z nielegalnych źródeł (meliny, bazary)

- rodzice zezwalają nieletnim na branie alkoholu z domu

- młodzież wytwarza alkohol samodzielnie

- osoby pełnoletnie kupują młodzieży alkohol

- sprzedawcy sprzedają młodzieży alkohol

- uczniowie i ich rodzice mają zbyt małą wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych

- młodzież ma zbyt dużo niezagospodarowanego czasu wolnego

- osoby pracujące z dziećmi (nauczyciele, trenerzy sportowi, animatorzy kultury itd.)   mają zbyt małą wiedzę 
i umiejętności interwencyjne w obszarze środków psychoaktywnych

Przyczyny wskazujące problem główny:

Øbrak wiedzy sprzedawców o zakazach ustawowych

Øźle rozumiana tolerancja rodziców

Øbrak dostatecznej wiedzy nauczycieli i rodziców na temat substancji psychoaktywnych i możliwości 
interwencyjnych wobec ucznia (dziecka)

Ad. 2. CEL GŁÓWNY - Drzewo celów

Utrudnić młodzieży dostęp do alkoholu i zwiększyć oddziaływania profilaktyczne w obszarze innych 
substancji psychoaktywnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Spowodować, aby sprzedawcy nie sprzedawali młodzieży alkoholu.
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2. Spowodować, aby rodzice zabraniali nieletnim brania alkoholu z domu  , kontrolowali jego ilość.

3. Spowodować, aby osoby pełnoletnie nie kupowały młodzieży alkoholu.

4. Wyeliminować możliwość zakupu alkoholu z nielegalnych źródeł („meliny”, bazary).

5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin problemowych.

6. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z rodzinami. 

Czynniki zwiększające możliwość osiągnięcia celu:

Øzmiana nawyków spędzania czasu przez młodzież

Øzwiększenie samoświadomości społecznej o szkodliwości alkoholu

Øzwiększenie czasu w jakim młodzież, będzie pod opieką osób dorosłych

Øprofilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych ( uniwersalna – do wszystkich mieszkańców 
gminy, wskazująca – do grup zagrożonych np. uczniowie )

WARUNKIEM KONIECZNYM DO OSIĄGANIA TYCH CELÓW SĄ:

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.

2. Zmiana zachowań i postaw obywateli oraz  instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem.

3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania 
osób nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałania przemocy  w rodzinie).

4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Tworzenie bazy materiałowej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji założonych zadań.

6. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży 
(profilaktyka dotycząca alkoholu i środków psychoaktywnych w

tym Nowych Substancji Psychoaktywnych) .

7. Pomoc psychologiczna i prawna dla uzależnionych i współuzależnionych.

Cel 1.Spowodować aby sprzedawcy nie sprzedawali młodzieży alkoholu.

Zadanie ustawowe art.4¹.1.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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;

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2.1. Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, 
środków zastępczych i NSP.

2.2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

2.3. Profilaktyka.

2.3.1. Profilaktyka uniwersalna.

2.3.2. Profilaktyka selektywna

3.1.Promocja zdrowia.
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3.1.3.Zadanie regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepisów

3.1.1.Edukacja zdrowotna

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

Zadania do celów 

1. przeszkolić sprzedawców 

2. skontrolować sprzedaż alkoholu

3. monitorować punkty sprzedaży

4. działania edukacyjne i profilaktyczne

5. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym wsparcie finansowe klubów oraz grup wsparcia dla 
osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych zrzeszających emerytów i rencistów, również działających 
w formie niezinstytucjonalizowanej w zakresie realizacji zadań profilaktycznych i szkoleniowych, w tym 
organizacja  imprez i wyjazdów dla tych grup”

6. organizacja lub dofinansowanie rekolekcji trzeźwościowych lub innych imprez promujących postawy 
antyalkoholowe”

Realizatorzy: GKRPA

koszt 10 000 zł.

Cel 2.Spowodować aby rodzice zabraniali nieletnim branie alkoholu z domu i kontrolować jego ilość.

Zadanie ustawowe art.4¹.1.

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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;

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

3.1.Promocja zdrowia.

3.1.1.Edukacja zdrowotna

2. prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez 
dzieci i młodzież;

3. upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach ,w szczególności z problemem alkoholowym;

3.1.2.Szkolenie kadr;

4. podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym;

3.1.3.Zadanie regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepisów

2. zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, reklamy, promocji oraz 
spożywania napojów alkoholowych;

Zadania do celów 

1. przeszkolić rodziców w szkołach ;
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2. szkolenie nauczycieli z tego zakresu;

Realizatorzy: GKRPA

koszt 5 000 zł.

Cel 3.Spowodować aby osoby pełnoletnie nie kupowały młodzieży  alkoholu.

Zadanie ustawowe art.4¹.1.

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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;

5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych;

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

3.1.3.Zadanie regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepisów

2. zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, reklamy, promocji oraz 
spożywania napojów alkoholowych;

Zadania do celów 

1. Monitoring policji miejsc sprzedaży alkoholu;

2. Wspomaganie działalności grup samopomocowych, grup wsparcia np. ofiar przemocy  ,grup AA, AN-
zmiany świadomości społecznej  

Realizatorzy: GKRPA

koszt 10 000 zł.

Cel 4.Wyeliminować możliwość zakupu alkoholu z nielegalnych źródeł (meliny, bazary)

Zadanie ustawowe art.4¹.1.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

3.1.3.Zadanie regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepisów

1. zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu;

2. zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, reklamy, promocji oraz 
spożywania napojów alkoholowych;

3.2.4.Redukcja szkód ,rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa;

4. wspieranie działalności środowisk abstynenckich;

5. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym;
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6. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, 
w szczególności z problemem alkoholowym;

7. podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc 
w rodzinie;

Zadania do celów 

1. Monitoring policyjny miejsc nielegalnego obrotu napojów alkoholowych

Realizatorzy: GKRPA

koszt 10 000 zł.

Cel 5.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin problemowych

Zadanie ustawowe art.4¹.1.

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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;

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

3.1.2.Szkolenie kadr;

2. podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów wynikających z używania alkoholu ,w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4. podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym;

3.2.4 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa;

5. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym;

6. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, 
w szczególności z problemem alkoholowym;

7. podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc 
w rodzinie;

Zadania do celów 

1. finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych 
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

2. profilaktyka uzależnień, -zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

3. wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży z rodzin problemowych

4. Realizacja szkolnych programów profilaktycznych zgłaszanych przez  nauczycieli szkół podstawowych 
dla dzieci i młodzieży szkolnej dot. alkoholu, narkotyków, nikotyny i stosowania przemocy.

5. Sfinansowanie działań profilaktycznych opartych na sekwencjach teatralnych dla dzieci i młodzieży z  
gm. Skoroszyce

6. Przeprowadzenie działań profilaktycznych dla  uczniów i rodzin  w ramach umowy z psychologiem 
GOPS.
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7. Pedagogizacja rodziców na temat  dotyczący uzależnień. Cel - wspieranie abstynencji dziecka 
i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem  w/w 
substancji.

8. Dofinansowanie lokalnych imprez bezalkoholowych z elementami profilaktyki  i zdrowego stylu życia –
dla dorosłych, młodzieży i dzieci np. ogólno-gminne zawody wędkarskie , lokalny  Dzień Dziecka, muzyczne 
koncerty profilaktyczne, gminne zawody OSP, HUBERTUS,  pikniki rodzinne i inne ściśle związane 
z profilaktyką .

9. Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji pt. ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”, ”Postaw na Rodzinę”,”Dopalacze-
powiedz stop”,”Przeciw pijanym kierowcom”,”Reaguj na przemoc”oraz innych o podobnej tematyce.

10. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych; piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, artystycznych 
i turystyczno-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki 

11. Finansowanie doposażenia i remontowanie obiektów rekreacyjnych pod kątem prowadzenia działań 
profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

12. Wypoczynek letni-bezpieczne wakacje dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem 
alkoholowym i przemocą (z programem profilaktycznym) w różnych miejscowościach gminy. Obóz 
socjoterapeutyczny.

13. Szkolenie dla radnych

Realizatorzy: GKRPA

koszt 35 000 zł.

Cel 6.Podnoszenie kompetencji osób pracujących z rodzinami 

Zadanie ustawowe art.4¹.1.

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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;

5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych;

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

3.2.4 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa;

5. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym;

6. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, 
w szczególności z problemem alkoholowym;

7. podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc 
w rodzinie;

3.1.2.Szkolenie kadr;

1. kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorców picia 
i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie ( wczesne 
rozpoznawanie i krótka interwencja)
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2. podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów wynikających z używania alkoholu ,w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4. podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym;

zadania do celów

1. Szkolenia profesjonalne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz substancji 
psychoaktywnych dla osób pomagających uzależnionym i ich rodzinom:

a) szkoleniowe wyjazdy ( konferencje, spotkania tematyczne, szkolenia ,seminaria, delegacje) dla osób  
realizujących wykonanie zadań gminnego programu,

b) szkolenie przedstawicieli różnych zawodów (grupa lekarzy, pielęgniarek,  nauczycieli, pracowników  GOPS, 
kuratorów, pracowników oświaty) wraz z poczęstunkiem w uzasadnionych przypadkach.

Środki przeznaczone na realizacje rozdział 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

Zadanie ustawowe art.4¹.1.

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych;

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 
,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele z Narodowego Programu Zdrowia

2.2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

3.2.4 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa;

1. zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 
uzależnienia od alkoholu;

2. poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczania 
picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną skuteczność;

3. zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia

2.4 Redukcja szkód ,rehabilitacja i reintegracja społeczna

2.4.1.Zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób 
używających szkodliwie i uzależnionych;

1. wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających ,substancji psychotropowych i NSP, obejmujące m.in.

- działalność edukacyjną,

- wsparcie społeczne i socjalnego-programy wymiany igieł i strzykawek

- oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych

4. rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających  szkodliwie i uzależnionych od 
środków odurzających ,substancji psychotropowych i NSP

Realizatorzy: GKRPA
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koszt 38 000 zł.

zadania do celów

1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest faktycznym i realnym koordynatorem realizacji 
Gminnego Programu.  Jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu  
oraz  zadań określonych w  art. 4  ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

2. W swych pracach GKRPA kieruje się merytorycznymi wskazaniami zawartymi w przewodnikach 
opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Warszawie.

3. Gminna Komisja opiniuje wszystkie projekty uchwały Rady Gminy dotyczące rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz wnioski podmiotów o wydanie zezwolenia  na sprzedaż detaliczną  napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak również poza 
miejscem sprzedaży.

4. Warunki niezbędne do realizacji programu:

1) wyposażenie Komisji RPA w podstawowy sprzęt i artykuły biurowe,

2) wyposażenie biblioteki komisji RPA w  książki, publikacje i prenumeratę czasopism.

5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 za 
udział w posiedzeniu Komisji wynosić będzie 8%, przewodniczącego 20% minimalnej płacy określonej 
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

6. opłaty sądowe na biegłych sądowych

7. opłaty na testy narkotykowe i badanie krwi
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