Uchwała Nr IV-15/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
Na podstawie art. 4¹ ust. 1,2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 roku Dz.
U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 w brzmieniu załącznika do uchwały, stanowiącego
jej integralną część.
§2
Realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii powierza się Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień –
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
§3
Zobowiązuje się Dyrektora OPTU – SPZOZ w Wołominie do przedłożenia Radzie Miejskiej
sprawozdania z realizacji Programu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV-15/2011
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24.03.2011 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2011 ROK

ROZDZIAŁ I
I.1. Wstępna ocena sytuacji, potrzeb i zasobów
Diagnoza i opis sytuacji opracowane zostały na podstawie analizy danych
pochodzących z następujących źródeł:
1. Raport z badania „Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem
narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole na terenie Wołomin” 2009 rok,
MIRABO Pracownia badawczo – szkoleniowa.
2. Dane z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
3. Raport z pierwszej części badań „Tajnego Klienta” - Diagnoza sprzedaży
napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim w Wołominie – Wołomin,
grudzień 2010r. „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Roksan – Rodzice Przeciwko
Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”
ROZDZIAŁ II
II.1. Rozpowszechnianie używania substancji psychoaktywnych w całej populacji
Rozpowszechnianie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) w całej
populacji wołomińskiej jest trudne do oszacowania ze względu na brak badań
ankietowych wśród dorosłych mieszkańców. Trudno jest też oszacować liczbę
problemowych użytkowników ze względu na to, że w lecznictwie odwykowym nie ma
rejonizacji jak tez brak danych statystycznych z lecznictwa psychiatrycznego. Z danych
pozyskanych z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie wynika, że w 2010 roku z
terenu gminy Wołomin:
1. do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zgłosiło się
550 osób uzależnionych oraz 224 osób współuzależnionych

2. do Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych zgłosiło się
97osób uzależnione oraz 36 osób współuzależnionych
3. do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży zgłosiło się
19 osób uzależnionych oraz 71 osób z rodzin dysfunkcyjnych
4. do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu na sześciotygodniowa
terapię przyjęto 85 osób uzależnionych
II. 2. Identyfikacja istniejących zasobów do wykorzystania w programie
1.

Znajomość oferty istniejących programów profilaktycznych
2. Wieloletnia współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wdrażania
programów profilaktycznych i interwencyjnych
3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami Sądu Rejonowego,
Wydziałem ds. Nieletnich oraz Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji,
Strażą Miejską
4. Rozwój i poszerzanie oferty ambulatoryjnej placówki lecznictwa odwykowego
działającej na terenie gminy
5. Dobra współpraca z placówkami stacjonarnymi w zakresie lecznictwa
odwykowego
ROZDZIAŁ III
Cele i założenia programu
§1
Cele i założenia programu definiowane były w oparciu o ocenę sytuacji i stan zasobów.
Uwzględniają one również zadania własne gminy zawarte w ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii.
§2
Głównym celem programu jest ograniczenie rozpowszechniania używania substancji
psychoaktywnych i innych zachowań problemowych ze szczególnym uwzględnieniem
stosowania przemocy przez młodzież z gminy Wołomin oraz ograniczenie dostępności
do alkoholu osobom nieletnim.
§3
Cele szczegółowe programu i sposoby ich realizacji:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów wołomińskich szkół na temat środków
psychoaktywnych i skutków ich używania.
Cel ten będzie realizowany przez:
a) wdrażanie cyklicznych programów profilaktycznych:

-

2.

3.

4.

kładących nacisk na zmianę stereotypowych przekonań uczniów
oraz mitów krążących wśród rówieśników i w mediach na temat
środków psychoaktywnych
- dostarczających wiedzy na temat używania substancji
psychoaktywnych
oraz
indywidualnych,
rodzinnych,
społecznych konsekwencji ich zażywania,
b) kształtowanie umiejętności życiowych takich jak budowanie pozytywnej
samooceny, poczucia własnej wartości, umiejętności komunikowania się
z dorosłymi i rówieśnikami,
c) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używania środków
psychoaktywnych
d) prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych
e) wdrażanie programów profilaktyki zintegrowanej wzmacniającej czynniki
chroniące
Udzielanie pomocy uczniom wykazującym zachowania problemowe.
Cel ten będzie realizowany przez:
a) wprowadzenie nowoczesnych programów interwencyjno-terapeutycznych
przy współpracy szkoły
b) szkolenie wychowawców klas, pedagogów w celu zdobycia
odpowiednich kompetencji i podnoszenia poziomu umiejętności
wychowawczych
c) współpraca z rodzicami w celu wypracowania wspólnych norm
dotyczących używania substancji psychoaktywnych
d) prowadzenie zajęć dla rodziców przy udziale szkoły jako ważnego kanału
wpływu na zachowania młodzieży
e) prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców podnoszących ich wiedzę
na temat potrzeb dzieci i młodzieży, podnoszących ich umiejętności
wychowawcze i wpływające na lepszą atmosferę domową
Pomoc uczniom mających problemy szkolne i zaniedbywanych środowiskowo.
Cel ten będzie realizowany przez:
a) wykorzystanie wolontariuszy i liderów młodzieżowych
b) prowadzenie placówek wsparcia dziennego przez OPTU - SPZOZ w
Wołominie
Ograniczenie dostępności do alkoholu osobom nieletnim.
Cel ten będzie realizowany przez:
a) podejmowanie działań interwencyjnych, kontrolnych przy współpracy z
Komendą Policji Powiatowej oraz Strażą Miejską

b) kontynuację programu monitorowania dostępności alkoholu dla
młodzieży w formie badań metodą tzw. „tajnego klienta”
c) prowadzenie szkoleń dla sprzedawców dotyczących w szczególności
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

ROZDZIAŁ IV
Kompleksowa pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
narkotykowy i przemoc
Zwiększenie dostępności do kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje
problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemocy.
Cel ten będzie realizowany przez:
a) finansowanie programów terapii dla dorosłych dzieci alkoholików
b) finansowanie programów terapii dla ofiar, sprawców przemocy
c) finansowanie treningu zachowań asertywnych
d) finansowanie programów terapeutycznych dla dzieci z grupy
podwyższonego ryzyka
e) finansowanie superwizji dla terapeutów OPTU - SPZOZ
f) finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje terapeutów i
wychowawców świetlic środowiskowych, oraz osób zajmujących się
pomocą rodzinom dysfunkcyjnym
g) zakup materiałów edukacyjnych i pomocy naukowych
h) zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie
i) prowadzenie pomocy prawnej dla rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym i narkotykowym oraz przemocą
j) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
k) pokrywanie kosztów sądowych oraz kosztów badań i opinii biegłych w
przedmiocie uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ROZDZIAŁ V
Ograniczanie dostępności do alkoholu
Ograniczane dostępności do alkoholu realizowane będzie poprzez:
1. Nie zwiększanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
2. Utrzymanie obowiązującego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych (w tym
piwa) na targowiskach położonych na terenie Gminy Wołomin
3. Utrzymanie obowiązującego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych (w tym
piwa) w czasie trwania wszelkich imprez dla młodzieży organizowanych na
terenie Gminy Wołomin
4. Utrzymanie dotychczasowych zasad usytuowania punktów sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych (w tym piwa)
5. Monitorowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w
zakresie:
- przestrzegania zasad zezwoleń
- przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom
nietrzeźwym i nieletnim

6. Zobowiązanie organizatorów imprez, festynów, koncertów do przestrzegania
zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim
ROZDZIAŁ VI
Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Członkom komisji za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w
wysokości nieprzekraczającej:
a) dla przewodniczącego komisji 20% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego obowiązującego w poprzednim kwartale ogłaszanego przez
Prezesa GUS w Monitorze Polskim – za przewodniczenie komisji,
b) dla członków komisji 7% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w
poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze
Polskim – za udział w komisji
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w formie diet na podstawie listy obecności z
budżetu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego
zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
ROZDZIAŁ VII
Adresaci, realizatorzy, źródła finansowania programu
§1
Program skierowany jest do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dzieci i młodzieży szkolnej
Kadry pedagogicznej szkół
Rodziców dzieci i młodzieży szkolnej
Psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy
Sprzedawców napojów alkoholowych
Społeczności lokalnej
§2

Jednostką (podmiotem) odpowiedzialną za realizację i koordynację programu jest
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wołominie, który realizuje cele i założenia programu we współpracy z
instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi współpracującymi z
samorządem gminy, takimi jak: szkoły, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy.

§3
Źródłem finansowania są środki finansowe budżetu gminy w dziale 851 – ochrona
zdrowia:
a) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
b) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

