Projekt
z dnia 11 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III//14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i w związku z art 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz.
1563, z 2014 r. poz. 1188) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
obowiązujący na terenie Gminy Lipsk, zwany dalej programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr III//14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2014 r.
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 (ZADANIA WŁASNE GMINY).

Lp
Zadania
Sposób realizacji zadania
Realizator,
.
współpraca
Zwiększanie
dostępności
pomocy
terapeutycznej
1.
Kontynuacja
działalności
gminnego
punktu
Stowarzyszenie
I.
i rehabilitacyjnej dla osób
alkoholu (art. 41, ust. 1 pkt 1).

uzależnionych

na bieżąco

od konsultacyjnego dla osób uzależnionych od „Przebiśnieg”
alkoholu i członków ich rodzin, którego zadaniem Urząd Miejski
jest:
w Lipsku
- nawiązywanie życzliwego, nieoceniającego
kontaktu
z klientem,
- informowanie o możliwości podjęcia leczenia
w placówce
leczenia
odwykowego,
motywowanie
do
leczenia,
- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,
- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska
przemocy domowej i udzielanie stosownego
wsparcia
i informacji
o możliwościach
jej
powstrzymania,
uruchomienie
interwencji
w przypadku
zdiagnozowania
przemocy
domowej,
- posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości
pomocy i kompetencji poszczególnych służb
z terenu gmin i innych instytucji, które mogą
zaangażować się w pomoc profesjonalną dla
klientów
punktu.
2.Motywowanie
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Termin

do

leczenia

i informowanie Stowarzyszenie

na bieżąco
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II.

o miejscu realizacji świadczeń i ofercie placówek
odwykowych i innych placówek np.: zdrowia
psychicznego oraz udzielania wsparcia w różnych
kategoriach problemu.
3. Współpraca placówki podstawowej opieki
zdrowotnej z punktem konsultacyjnym przy klubie
AA w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej
interwencji oraz w zakresie skutecznego pomagania
podopiecznym opieki społecznej z problem
alkoholowym i innymi problemami powstałymi na
wskutek nadużywania alkoholu np.: zaburzeń
zdrowia psychicznego.
4. Podniesienie standardu świadczonych usług
w punkcie konsultacyjnym (zatrudnienie starszego
instruktora terapii uzależnień, psychologa).
5. Sfinansowanie bieżących kosztów działalności
punktu konsultacyjnego.
6. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych
(broszury, ulotki i inne) dla klientów punktu oraz
instytucji i organizacji współpracujących z punktem
(MGOK, szkoły, ośrodek zdrowia, policja, itp.)
w celu podniesienia świadomości środowiska
lokalnego na temat zagrożenia zdrowiu szczególnie
psychicznemu w związku z wszelkiego rodzaju
uzależnieniami.
7. Pomoc osobom podejmującym leczenie
zamknięte i otwarte (np.: opłacanie kosztów
dojazdów - w miarę posiadanych środków, badania
biegłych, opłaty sądowe itp.).
Udzielanie
rodzinom,
w których
występują 1. Finansowanie bieżącej działalności punktu
w punkcie
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej konsultacyjno-informatycznego
i prawnej, a w szczególności ochrony przed konsultacyjnym dla ofiar przemocy (dorośli
i dzieci).
przemocą w rodzinie (art. 41 ust. 1 pkt 2)
2. Organizacja narad, konferencji, prelekcji
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„Przebiśnieg”Gminna
Komisja RPA
SP ZOZ, Punkt
konsultacyjny przy
Klubie AA, Komisja
RPA, MGOPS, UM

na bieżąco

Urząd Miejski

na bieżąco

Urząd Miejski

2015 r.

Urząd Miejski

w miarę
potrzeb

Urząd Miejski

w miarę
potrzeb

MGOPS, Urząd
Miejski

2015 r.

Szkoły, Urząd Miejski, na bieżąco
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poświęconych przemocy w rodzinie, warsztatów
terapii zajęciowej, które miałyby na celu ogólne
usprawnienie,
rozwijanie
umiejętności
obejmujących czynności życia codziennego,
poprawę kondycji psychicznej i fizycznej..
3. Prowadzenie badań w środowisku lokalnym lub
zlecanie do realizacji na terenie gminy badań
dotyczących
diagnozy
lokalnych
zagrożeń
społecznych innym firmom.
4. Finansowanie edukacji publicznej społeczeństwa
poprzez zakup ulotek, broszur, poradników i inne.
5. Wdrażanie procedury „Niebieskich kart”.

III. 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
opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych

MGOPS, UM, firmy
z zewnątrz

2015 r.

Urząd Miejski

w miarę
potrzeb
2015 r.

Posterunek Policji,
MGOPS, UM
1. Prowadzenie profilaktycznych zajęć z dziećmi Szkoły,
i młodzieżą przez psychologa.
Urząd Miejski,
organizacje
pozarządowe
2. Zajęcia profilaktyczne realizowane przez Placówki oświatowe
placówki
oświatowe
i konkursy
przy i UM
zaangażowaniu jak największej części kadry
pedagogicznej oraz wykorzystaniu aktywności
i pomysłów młodzieży.
3. Szkolne konkursy wiedzy nt. szkodliwości Szkoły,
wszelkich środków odurzających, wskazanie metod Urząd Miejski
walki z nałogami oraz możliwości asertywnych w Lipsku
zachowań.
4. Zakup spektakli z nadsyłanych ofert w zakresie Szkoły,
profilaktyki alkoholowej i profilaktyki innych Urząd Miejski
uzależnień jak np. narkomanii, itp.
w Lipsku, organizacje
pozarządowe
5. Działania edukacyjne, interwencyjne
i resocjalizacyjne wobec kierowców zatrzymanych
za jazdę w stanie nietrzeźwości:
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Punkt konsultacyjny
w Lipsku

UM Lipsk, Policja

2015 r.

2015 r.

2015 r.

w
miarę
potrzeb
i posiadanych
środków
finansowych
2015r.
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IV

- współpraca z ośrodkiem szkolenia kierowców
w zakresie włączenia do programów szkoleń
kierowców problematyki alkoholowej,
- nawiązanie współpracy z Policją w celu
zwiększenia liczby kontroli kierowców pod
względem trzeźwości.
- Psychoedukacja indywidualna i grupowa dla osób
skierowanych na komisję RPA w Lipsku przez
Prokuraturę w związku z jazdą po spożyciu
alkoholu pojazdem zmechanizowanym lub
niezmechanizowanym
6. Szkolenie dla podmiotów gospodarczych
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz szkolenie dla członków Komisji RPA.
7. Wspieranie działań promujących zdrowy styl
życia. (trzeźwość) w czasie organizowanych imprez
np.: Zjazdu trzeźwościowego „ Miting”, Dnia
Dziecka, zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin
patologicznych, Wigilii dla rodzin patologicznych
itp.
8.
Dożywianie
dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Wspomaganie działalności instytucji,organizacji 1. Dofinansowanie kosztów klubu abstynenckiego
pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych, AA „Przebiśnieg” w Lipsku, w tym koszta
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych użytkowania linii telefonicznej do wysokości 90 zł.
(art.41, ust.1 pkt 5)
2. Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Suwałkach
w przypadku realizowania programów
skierowanych do osób zatrzymanych w izbie np.
rozmowy interwencyjno-motywujące
z zatrzymanymi sprawcami przemocy domowej.
3. Zakup świadczeń dla osób uzależnionych od
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UM w Lipsku, Punkt
Konsultacyjny
w Lipsku

w
miarę
potrzeb
i posiadanych
środków
finansowych

UM Lipsk

II
i III
kw.2015 r.

M-GOK, UM, Klub
„Przebiśnieg”,
organizacje
pozarządowe

w miarę
potrzeb

UM Lipsk
UM Lipsk

w
miarę
potrzeb przez
cały rok
2015 r.

UM Lipsk

2015 r.

UM Lipsk

od

1.01.

do
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V

VI

alkoholu i narkotyków oraz dla członków ich rodzin
i porad psychoterapeutycznych indywidualnych
i grupowych dla ofiar przemocy psychicznej
i fizycznej w placówkach lecznictwa odwykowego.
4. Zakup nagród na konkursy poruszające
problematykę
uzależnień
ze
szczególnym
naciskiem na problem alkoholizmu, przemocy,
narkomanii a także przedstawiającego promocję
zdrowego stylu życia np.: „Nasze bezpieczeństwo”
realizowane przez Komendę Powiatową Policji
w Augustowie itp.
5. Dofinansowanie dojazdów osób fizycznych do
Poradni Terapii Uzależnień, na zajęcia w klubie
abstynenta i na leczenie zamknięte do wysokości
ceny biletu, w miarę posiadanych środków – za
okazaniem
biletu
oraz
zakup
świadczeń
zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin.
6. Finansowanie obozu terapeutycznego dla dzieci
i młodzieży
z rodzin
z problemem
alkoholowym. Organizowanie
wycieczek
z programem profilaktycznym oraz udzielanie
rodzinom organizacji pozarządowych pomocy
psychologicznej.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 1. Kierowanie spraw bezpośrednio do sądu
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz z pominięciem prokuratora w przypadku złamania
występowanie
przed
sądem
w charakterze zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, albo na
oskarżyciela publicznego.
kredyt lub pod zastaw, nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazów promocji reklamy
napojów
alkoholowych,
poprzedzone
przeprowadzeniem postępowania dowodowego
przez policję.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
1.Współfinansowanie zatrudnienia socjalnego osób
organizowanie i finansowanie Centrów Integracji
uzależnionych od alkoholu po zakończonym
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31.12. 2015 r.

UM Lipsk,
2015 rok
szkoły,stowarzyszenia,
związki i organizacje
społeczne

UM Lipsk

w miarę
potrzeb

Urząd Miejski
w Lipsku, organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia

w miarę potrzeb

UM Lipsk, Policja

na bieżąco

UM Lipsk

2015 r.
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Społecznej

VI Zasady wynagradzania Gminnej Komisji
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lipsku.
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leczeniu
odwykowym,
w tym
Centrów
w sąsiednich gminach gdy ich nie ma na terenie
Gminy Lipsk.
1.Ustala się wynagrodzenie członkom Gminnej UM Lipsk
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Lipsku za udział w posiedzeniach
komisji w wysokości 100 zł brutto wynagrodzenia
ryczałtowego za miesiąc.
2.Członkowie komisji potwierdzają obecność na Gminna Komisja RPA
posiedzeniach komisji podpisując listę obecności

Na koniec
miesiąca

Podczas
posiedzenia
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