Uchwała  Nr  XXX / 186 / 09
Rady  Gminy  Ostróda
z dnia  20.03.2009 roku



w sprawie:   	 gminnego   programu   profilaktyki   i  rozwiązywania   problemów
                         alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania
                         przemocy  w  rodzinie   dla  gminy  Ostróda  na  2009 rok



 Na  podstawie  art. 41   ust. 2 i  5 ustawy   z   dnia  26 października 1982  roku  o  wychowaniu  
w trzeźwości i  przeciwdziałaniu   alkoholizmowi   (Dz. U. z  2007r.  Nr 70,  poz. 473 z  póź. zm.), 
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, 
poz. 1485 z późn. zm.),  art.  6 ust. 2  pkt 3  ustawy  z  dnia  29 lipca 2005r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2005r.  Nr 180, poz. 1483 )  Rada  Gminy   Ostróda   u c h w a l a   co  następuje:


§ 1.  Uchwala  się  na 2009  rok  gminny   program   profilaktyki  i  rozwiązywania   problemów   
         alkoholowych,   przeciwdziałania   narkomanii  oraz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie
        dla Gminy Ostróda  stanowiący   załącznik   do   niniejszej   uchwały.

§ 2.  Wykonanie   uchwały   powierza  się  Wójtowi   Gminy.

§ 3.  Uchwała  wchodzi  w   życie  z   dniem   podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski




























Załącznik
do Uchwały  Nr XXX / 186 / 09
Rady  Gminy  Ostróda
z dnia  20.03.2009roku




GMINNY  PROGRAM
PROFILAKTYKI   I   ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW    ALKOHOLOWYCH,
PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
DLA  GMINY  OSTRÓDA
NA 2009 ROK



















WSTĘP

  Zadania   dla   samorządu   gminnego  w  zakresie:

	obowiązku   kształtowania    polityki   alkoholowej, rozwiązywania   problemów 

            wynikających   z    nadmiernego   spożycia alkoholu oraz profilaktyki  dotyczącej 
            uzależnień   zostały   określone   przez   ustawodawcę  zapisem  w  art. 41 ust. 1  
            ustawy  o   wychowaniu     w    trzeźwości   i    przeciwdziałaniu    alkoholizmowi 
           (Dz.  U.   z  2007r.   Nr 70   poz. 473   z   późn.  zm.),   który   stanowi,   iż  
            „prowadzenie     działań     związanych    z    profilaktyką   i    rozwiązywaniem 
            problemów    alkoholowych    oraz   integracja   społeczna osób uzależnionych 
           od   alkoholu   należy  do   zadań   własnych   gminy”,

obowiązku przeciwdziałania narkomanii, kształtowania polityki społecznej, rozwiązywania problemów wynikających z używania narkotyków oraz profilaktyki dotyczącej uzależnień zostały określone przez ustawodawcę zapisem w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2005r.  Nr 179  poz. 1485  z  późn. zm. ),  który  stanowi,  iż
 „ przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy”,

	obowiązku tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w tym zakresie oraz opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie zostały określone przez ustawodawcę   zapisem w   art. 6 ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   29 lipca  2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180 poz. 1483)


Szczegółowe   zadania   określone   zostały  w   Gminnej   Strategii   Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda na lata 2006 – 2015  (Uchwała Nr LII/197/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2006r.)


Celami  zadań, które określają w/w  ustawy są:

-   zmniejszenie  aktualnie  występujących  rozmiarów  problemów  alkoholowych   
      oraz problemów związanych z używaniem narkotyków,

-     zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi        
    problemami alkoholowymi i problemami związanymi z używaniem narkotyków,

-   zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych               
      nadmiernym spożyciem alkoholu  i  używaniem narkotyków,

-   zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą     
       nadużywanie alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających świadomość,

-     prowadzenie działań w ramach lokalnego systemu  pomocy rodzinom z problemem   
      alkoholowym  i/lub   narkotykowym,

-     prowadzenie działań profilaktycznych na temat używek w gminnych placówkach   
      oświatowych,
-   zwiększenie  skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie     
      dostępności pomocy poszkodowanym,

-     udzielanie  profesjonalnej  pomocy  osobom  doświadczającym przemocy w 
      rodzinie,

-    podnoszenie  kompetencji osób zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom 
     przemocy w rodzinie.


Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia pozytywnych efektów działań są:


 -       ograniczenie i zmiana  struktury spożycia napojów alkoholowych,

-        zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z obrotem     
         napojami alkoholowymi,

-        stosowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi 
         postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu i używających 
         narkotyków,

-        zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z ochroną dzieci 
         i młodzieży przed skutkami używania alkoholu i narkotyków, 

-        stosowanie nowoczesnych strategii i metod w pracy nad rozwiązywaniem 
         problemów alkoholowych i problemów związanych z używaniem narkotyków,

-       zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i pomocowych wobec ofiar 
         przemocy w rodzinie,

-        edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy 
         w rodzinie,

-        promowanie metod wychowawczych bez stosowania przemocy.



                      ZADANIA   WŁASNE   GMINY


ZADANIE  I	        Zwiększenie   dostępności     pomocy   terapeutycznej
                               i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
		

			Cel :   leczenie  osób  uzależnionych   od   alkoholu  i  narkotyków   
				oraz    zmniejszenie   ich    degradacji    psychofizycznej
				i   przedwczesnej   śmiertelności 



Prowadzenie działań zgodnie z procedurą postępowania wobec osób nadużywających alkoholu i narkotyków w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ostródzie 

metody i sposoby realizacji:


	przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób  nadużywających alkoholu i/lub  narkotyków,


	przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dot. nadużywania alkoholu i/lub używania narkotyków,


	zbieranie dodatkowych informacji celem uzupełnienia wywiadów środowiskowych,


	przeprowadzanie testów przesiewowych z osobami nadużywającymi alkoholu,


	prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, 


	prowadzenie dokumentacji związanej z powyższymi sprawami, 


	współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Komendą Powiatową  Policji w Ostródzie,  Sądem Rejonowym w Ostródzie  i  Poradnią  Leczenia  Uzależnień  i Współuzależnienia  w Ostródzie


odpowiedzialni za realizację:

      -   Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów   Uzależnień
      -   pracownik Gminnego Centrum   RPU 



Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób używających narkotyków, 
      nadużywających alkoholu  oraz osób  uzależnionych.

metody i sposoby realizacji:

	zorganizowanie i finansowanie indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz terapii krótkoterminowej dla osób nadużywających   alkoholu  i/lub używających narkotyków,

     
	zorganizowanie i finansowanie  pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla członków otwartej grupy wsparcia trzeźwych alkoholików po odbytym leczeniu odwykowym.    


odpowiedzialni za realizację:
-     Pełnomocnik  Wójta  ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Uzależnień


   Kontynuowanie   działalności   Gminnej    Komisji    Rozwiązywania    Problemów  
   Alkoholowych.

     metody i sposoby realizacji:

	ocena zebranego materiału dowodowego i wnioskowanie w sprawach dotyczących  osób  nadużywających  alkoholu,


	zlecanie przeprowadzenia dodatkowych wywiadów środowiskowych dotyczących osób nadużywających alkoholu,


	zlecanie biegłym sądowym (psychologowi i psychiatrze) wykonania badań i sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu, 


	kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, 


	uczestniczenie przedstawiciela Gminnej Komisji RPA w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym dotyczącym orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego


    odpowiedzialni  za realizację:

    -     Pełnomocnik Wójta  ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień    
    -     Gminna   Komisja   Rozwiązywania    Problemów   Alkoholowych



Kontynuowanie merytorycznej współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Ostródzie oraz z Oddziałem Odwykowym Szpitala Miejskiego w Iławie. 


    metody i sposoby realizacji:

	kierowanie osób nadużywających alkoholu (po odbyciu rozmów    motywujących) na  terapię  i  leczenie  odwykowe,


	bieżące monitorowanie usług medycznych i terapeutycznych świadczonych   przez poradnię  i szpital  na rzecz  pacjentów  z   terenu  gminy  Ostróda,


	uczestnictwo pełnomocnika, członków Gminnej Komisji RPA i pracownika Gminnego Centrum RPU w szkoleniach, naradach i konferencjach organizowanych przez wymienione zakłady opieki zdrowotnej,



odpowiedzialni za realizację:

   -     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień,
   -     pracownik Gminnego Centrum RPA



ZADANIE  II         Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane 
		       z używaniem narkotyków i nadużywaniem alkoholu  pomocy 
		      psychologicznej   i    prawnej.
                             

			Cel:    zmniejszenie  ilości   i   dolegliwości  zaburzeń  życia  
                                              rodzinnego  związanych   z  używaniem narkotyków 
			          i   nadużywaniem   alkoholu 


Prowadzenie działań zgodnie z  przyjętą  procedurą udzielania pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ostródzie. 


 metody i sposoby realizacji:

	przyjmowanie zgłoszeń dot. nadużywania alkoholu i/lub używania narkotyków,


	prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dot. nadużywania alkoholu i/lub  narkotyków,


	zbieranie dodatkowych informacji na temat zgłoszonych problemów,


	składanie oferty udzielenia pomocy psychologicznej członkom rodzin z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym, 


	przekazywanie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy socjalnej i/lub  prawnej,


	udzielanie szczegółowych informacji dot. przebiegu leczenia odwykowego,


	udostępnienie fachowych wydawnictw, broszur i ulotek,



odpowiedzialni za realizację:

       -    Pełnomocnik  Wójta  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień 
        -     pracownik Gminnego Centrum RPU


Pomoc   psychologiczna  i   terapeutyczna 


     metody i sposoby realizacji:

	zorganizowanie i finansowanie indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz terapii krótkoterminowej dla  dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym 


	zorganizowanie i finansowanie  pomocy terapeutycznej i psychologicznej  w ramach otwartej grupy wsparcia dla współuzależnionych – dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym,


	zorganizowanie i finansowanie pomocy terapeutycznej i pedagogicznej w ramach „Szkolnych  Grup  Wsparcia” dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym



odpowiedzialni za realizację

     -      Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień 
                      







ZADANIE  III        Przeciwdziałanie   przemocy   w    rodzinie
                             

		      Cel:    zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin,     
                                        w  których  stosowana  jest  przemoc


Wdrożenie zasad pracy  interdyscyplinarnego zespołu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie


        metody i sposoby realizacji:

      -     wdrożenie  regulaminu pracy zespołu interdyscyplinarnego,

      -     wdrożenie  procedury  postępowania grup roboczych zespołu,

	nadzór psychologa nad pracą grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego.



     odpowiedzialni za realizacji

     -     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień 


  Podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  z  zakresu  pomocy  ofiarom przemocy w    
  rodzinie  dla  członków interdyscyplinarnego zespołu.

     metody i sposoby realizacji:

	zorganizowanie i sfinansowanie comiesięcznych spotkań edukacyjnych z psychologiem  pracowników socjalnych i  policjantów – dzielnicowych na temat zasad  kontaktów  z ofiarami i   sprawcami przemocy w rodzinie,


	zorganizowanie i sfinansowanie comiesięcznych spotkań edukacyjnych z psychologiem pedagogów szkolnych na temat udzielania pomocy psychospołecznej  dzieciom, które są ofiarami  i / lub świadkami przemocy w rodzinie,


    odpowiedzialni za realizacji

     -     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień 




Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie.

a)       metody  i  sposoby realizacji:

	zorganizowanie  i    finansowanie   pomocy   terapeutycznej  i   psychologicznej 

w ramach  otwartej   grupy   wsparcia  dorosłych   ofiar   przemocy  w   rodzinie,

-  zorganizowanie i finansowanie pomocy terapeutycznej i pedagogicznej w ramach „Szkolnych Grup Wsparcia”  dla dzieci które są  ofiarami  i / lub  świadkami przemocy w rodzinie.


b)     odpowiedzialni za realizację:

      -    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień 


ZADANIE  IV           Prowadzenie   profilaktycznej    działalności    informacyjnej
                                 i     edukacyjnej    w    zakresie   rozwiązywania   problemów 
                                 uzależnień ,  w  szczególności  dla  dzieci  i   młodzieży. 


		          Cel:       opóźnienie    pierwszej    inicjacji     alkoholowej 
				i  narkotykowej  oraz propagowanie  zdrowego   
			            stylu   życia


 Profilaktyczno - edukacyjne  programy dla  dorosłych mieszkańców  gminy Ostróda


metody i sposoby realizacji:

-     zorganizowanie  i   sfinansowanie   zajęć   edukacyjnych  dla   rodziców 
      i   wychowawców  w   Tyrowie ,  Pietrzwałdzie  i   Samborowie,

	zorganizowanie i sfinansowanie zajęć „Letniej szkoły dla rodziców” w 25 miejscowościach gminy Ostróda, 


	zorganizowanie i sfinansowanie  spartakiady sportowo-rekreacyjnej pt. „Rodzinny  dzień  sportu”  dla  półkolonistów  i   ich  rodziców,


	współorganizowanie i dofinansowanie  lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych i narkotykowych inicjowanych przez stowarzyszenia, parafie, sołectwa, kluby sportowe i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz organizacje pozarządowe,


	aktywny udział w ogólnopolskiej społecznej kampanii edukacyjnej pt. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”,


	prowadzenie stałego medialnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i dot. przemocy,



	kontynuowanie udziału gminy Ostróda w projekcie „Sieć Gmin Wiodących” – realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – utrzymanie I miejsca w grupie gmin wiejskich,


	kontynuowanie współpracy z policją w zakresie zwiększenia liczby kontroli trzeźwości kierujących pojazdami. Wdrożenie wspólnego programu działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców na drogach gminnych i wykorzystanie  zakupionego  alkosensora,


	sfinansowanie udziału w szkoleniach, naradach i konferencjach z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i dot. przemocy: pracownika Gminnego Centrum, członków Gminnej Komisji RPA, 



odpowiedzialni za realizację:

        -    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień,
        -    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Realizacja  profilaktyki    dla   dzieci   i   młodzieży   w  gimnazjach, szkołach  podstawowych i  przedszkolach samorządowych  na  terenie  gminy  Ostróda, odpowiadającej standardom wyznaczonym przez nowoczesne technologie    profilaktyczne, w tym: 

	profesjonalne przygotowanie realizatorów,


	kompletny (godzinowy) scenariusz działań,


	zaplanowaną ewaluację (ocena efektów programu odroczona w czasie, tj.  wykonana po 3 miesiącach)



metody i sposoby realizacji:

	finansowanie zakupu materiałów, wydawnictw i usług niezbędnych do realizacji  szkolnych programów profilaktyki wg  ofert  złożonych przez dyrektorów  i koordynatorów  programów  z gminnych placówek szkolno-wychowawczych,



odpowiedzialni za realizację:

        -     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień,
        -      pracownik Gminnego Centrum RPU


   Zorganizowanie    zajęć   sportowo  -   rekreacyjnych   w  czasie    wypoczynku    
   letniego dla dzieci  z   gminy Ostróda  w  ramach  akcji „Bezpieczne Lato 2009” .

metody i sposoby realizacji:

	zorganizowanie szkolenia dla opiekunów grup półkolonijnych dot.  wprowadzenia  wakacyjnego programu zajęć edukacyjno – informacyjnych,   socjoterapeutycznych  i  sportowych,


	zorganizowanie 45 grup półkolonijnych w 25 miejscowościach gminy Ostróda dla 900 dzieci  w  okresie  lipiec – sierpień  2009 roku,


	realizacja 35-godzinnego programu profilaktyczno-edukacyjnego połączonego z zajęciami sportowo - rekreacyjnymi przez sfinansowanie wynagrodzenia opiekunów grup półkolonijnych,


	zakup artykułów spożywczych na poczęstunki dla dzieci uczestniczących w zajęciach grup półkolonijnych,


	zakup materiałów  niezbędnych do prowadzenia zajęć półkolonijnych,


	zorganizowanie i sfinansowanie pięciu 1-dniowych wycieczek autokarowych z programem  sportowo – rekreacyjnym  i edukacyjnym dla 200 dzieci z miejscowości nie objętych siecią  grup półkolonijnych,


	dofinansowanie pobytu 50 dzieci na obozach i koloniach realizowanych przez organizatorów zewnętrznych,


	dofinansowanie pobytu 50 dzieci na wakacyjnych wycieczkach krajoznawczych realizowanych przez organizatorów zewnętrznych.



odpowiedzialni za realizację:

      -     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień,
      -     pracownik Gminnego Centrum RPA






ZADANIE   V          Wspomaganie   działalności   instytucji,  stowarzyszeń  i  osób 
                                fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
                                i   narkotykowych


				Cel:    wykorzystanie świadczonych usług o charakterze 
                                              profesjonalnym do realizacji zadań wynikających 
                                              z gminnego programu  


metody i sposoby realizacji:

	współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o prowadzonych działaniach i realizowanych przedsięwzięciach,


	zlecanie  prowadzenia   szkoleń   profesjonalnym   realizatorom  zewnętrznym,


	współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w realizacji działań i przedsięwzięć ujętych w niniejszym programie 



odpowiedzialni za realizację:

    -      Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień



ZADANIE  VI             Podejmowanie   interwencji   w    związku   z    naruszeniem    
                                   przepisów    określonych   w   art.  131   i    15  ustawy    o
                                   wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


                                   Cel:      zmniejszenie  naruszeń  prawa  na  rynku  alkoholowym 


metody i sposoby realizacji:

    -    opiniowanie przez Gminną Komisję RPA wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy dot. limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych  i   ich lokalizacji,

   -  podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych sytuacjach naruszenia przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych, w szczególności reklamy skierowanej do młodzieży,

     -  podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych sytuacjach sprzedaży   napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw

b)     odpowiedzialni za realizację:

       -    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień,
       -    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



ZADANIE  VII         Wspieranie    zatrudnienia     socjalnego      poprzez  
                                organizowanie   i  finansowanie centrów  integracji   
                                społecznej           



                                Cel:    aktywizacja    społeczna   i   zawodowa    osób uzależnionych, 
				       które ukończyły pełen cykl leczenia odwykowego

metody i sposoby realizacji:

   -   uczestnictwo pełnomocnika i członków Gminnej Komisji RPA w szkoleniach 
            dot.  pomocy osobom objętym procesem integracji społecznej ,

     -  kontynuacja współpracy z Młodzieżowym Centrum  Kariery działającym przy Komendzie Ochotniczego Hufca Pracy w Ostródzie w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży,

    -    współpraca   z   Centrum   Integracji   Społecznej  w Ostródzie działającym przy   Polskim  Komitecie  Pomocy  Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie,


    -   sfinansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie  mieszkańców gminy Ostróda, którzy są uzależnieni od alkoholu  ale zakończyli psychoterapię w zakładzie lecznictwa odwykowego.


odpowiedzialni za realizację:

     -    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień







ROZWIĄZANIA  NIEZBĘDNE  DO  REALIZACJI  ZADAŃ

Gminne   Centrum  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień  i   Przeciwdziałania    
Przemocy   w   Rodzinie  w  Ostródzie

-    kontynuowanie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Ostróda pracownika Gminnego
     Centrum, (pełen etat zatrudnienia finansowany ze środków na profilaktykę 
     i rozwiązywanie problemów alkoholowych) w oparciu o zakres obowiązków
     służbowych,

-   podnoszenie kwalifikacji zawodowych etatowego pracownika Gminnego Centrum  
      RPU z zakresu pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom 
      przemocy  w rodzinie,

-     pokrycie kosztów użytkowania pomieszczenia biurowego, opłat telefonicznych, 
      internetowych i pocztowych, zakup materiałów piśmiennych i biurowych 
      oraz wyposażenia, zakup  materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla klientów 
      Gminnego Centrum RPU,  uzupełnienie biblioteki, a także prenumerata fachowych 
      czasopism dla Gminnej  Komisji RPA,

-    finansowanie indywidualnej i grupowej pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla 
      uzależnionych (po leczeniu),  współuzależnionych  i ofiar przemocy w rodzinie 
      (dorosłych i dzieci)  wg zawartych umów,

Gminna    Komisja    Rozwiązywania    Problemów    Alkoholowych

	jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie zadań ujętych w    niniejszym   programie  zgodnie z art.  41,  ust. 3  ustawy   o   wychowaniu  w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.,  


	zgodnie   z    art.  41  ust. 5   wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy  Ostróda   określa   zasady   wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych w Ostródzie,  tj;  za udział w posiedzeniu członek  Komisji otrzymuje wynagrodzenie   brutto  w   wysokości   100zł   (słownie: sto złotych).  Podstawą   wypłaty wynagrodzenia   jest  podpis  na liście obecności


    Pełnomocnik   Wójta   Gminy   Ostróda   ds.   Profilaktyki  i    Rozwiązywania 
     Problemów    Uzależnień  

-    jest faktycznym i realnym realizatorem zadań wynikających z gminnego programu

-    jest pracownikiem Urzędu Gminy Ostróda działającym w oparciu o stosowny 
     zakres obowiązków i uprawnień,

-    pełni jednocześnie funkcję Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania   
     Problemów  Alkoholowych,

Fundusze   niezbędne   do   realizacji  zadań  Gminnego Programu Profilaktyki 
      i  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych, Przeciwdziałania   Narkomanii 
      oraz  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  dla gminy Ostróda na  2009 rok

środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

	po stronie  dochodów:				           wpływy z opłat za zezwolenia     
na  sprzedaż  napojów   

alkoholowych  w kwocie 
ogólnej    250.000,00 zł
po stronie rozchodów :		                        		                          

rozdział   85153	        przeciwdziałanie narkomanii                                      7.000zł

    w  tym:  § 4300	        7.000zł  -  zakup usług pozostały tj; opłaty  
                                                             za realizację	  programów  profilaktycznych 
                                                             dot. przeciwdziałania narkomanii

rozdział   85154	       przeciwdziałanie alkoholizmowi                           243.000zł
    w tym:

§ 4010	34.000zł  - 	wynagrodzenie osobowe pracownika etatowego 
                                           	Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów 
                                           	Uzależnień w Ostródzie    
          
§ 4040	  3.000zł  - 	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika 
                                        	etatowego Gminnego Centrum Rozwiązywania 					Problemów  Uzależnień w Ostródzie     
         	  
§ 4110	  7.500zł  - 	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń:
			         	pracownika etatowego  Gminnego Centrum 
                                            	Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie,              	                                	członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
                                            	Alkoholowych w Ostródzie, opiekunów szkolnych grup 
                                            	wsparcia psychologicznego oraz opiekunów grup 
                                            	półkolonijnych

§ 4120	1.200zł  -    	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń:    
                                                Pracownika etatowego  Gminnego Centrum 
                                                Rozwiązywania  Problemów Uzależnień w Ostródzie,  
                                                członków Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów 
                                                 Alkoholowych w Ostródzie, opiekunów szkolnych  
                                                 grup  wsparcia psychologicznego oraz opiekunów 
                                                 grup półkolonijnych

§ 4140	    200zł  -    	wpłaty na PFON od wynagrodzeń  pracownika  					etatowego Gminnego Centrum Rozwiązywania 					Problemów   Uzależnień w Ostródzie,	

	
§ 4170	51.100zł  -	wynagrodzenia  bezosobowe dla: 
			           członków Gminnej Komisji Rozwiązywania  
                                              Problemów 	Alkoholowych w Ostródzie za udział w 
                                              posiedzeniach (6.000zł), 
                                             	opiekunów szkolnych grup wsparcia psychologicznego 
                                             	(9.100zł),
				opiekunów grup półkolonijnych (36.000zł),

§ 4210	 65.500zł  - 	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby: 
				działalności  	Gminnego Centrum Rozwiązywania 					Problemów 	Uzależnień w Ostródzie  (3.000zł), 
				realizacji  szkolnych 	programów profilaktycznych 					(20.000zł), 					
				prowadzenia zajęć wakacyjnych w ramach grup 					półkolonijnych(7.500zł),
				zakupu  artykułów   spożywczych  na  poczęstunki  dla 				półkolonistów  (25.000zł),   
				zakupu   materiałów  do  organizacji Rodzinnego Dnia 				Sportu (5.000zł),
				organizowania działalności profilaktycznej przez rady 					sołeckie i stowarzyszenia (5.000zł),
       
§ 4270	      500zł  - 	zakup usług remontowych na potrzeby:  
				działalności   Gminnego  Centrum  Rozwiązywania 					Problemów 	Uzależnień   w   Ostródzie	
			     
§ 4300	60.250zł  -	zakup  usług  pozostałych  związanych  z:
				opłatami   pocztowymi   GCRPU (1.500zł),
				prenumeratą   specjalistycznych  czasopism (750zł),
				opłatą  za   dyżury   psychologa  w   GCRPU (2.400zł),
				prowadzenia grup wsparcia psychologicznego dla ofiar 				przemocy w rodzinie, współuzależnionych i trzeźwych 				alkoholików w GCRPU (3.600zł),	
				realizacją   szkolnych   i    pozaszkolnych   programów 					profilaktycznych (15.000zł),
				działalnością profilaktyczną rad sołeckich stowarzyszeń  
                                                (5.000zł),
				realizacją   wypoczynku  letniego dzieci i młodzieży w 					ramach  wycieczek, obozów  i   kolonii (20.000zł),
				realizacją integracji społecznej i zawodowej   
                                                mieszkańców gminy w ramach pracy w CIS  Ostróda 
                                                (12.000zł

§ 4350	      800zł  -	zakup usług dostępu do sieci internetowej 
                                                NEOSTRADA na potrzeby  działalności Gminnego  
                                                Centrum  Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
                                                 w   Ostródzie,
	
 
§ 4370	   1.700zł  -	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii  stacjonarnej     
           				na potrzeby  działalności Gminnego Centrum  						Rozwiązywania Problemów Uzależnień w   Ostródzie,

§ 4390	   6.000zł  -	zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz 
				i  opinii z zakresu uzależnień przez psychologa 
				i psychiatrę   - biegłych sądowych,   
                    
§ 4400	   7.200zł  -	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 
                                                Gminnego 	Centrum   Rozwiązywania   Problemów   
                                                Uzależnień  w   Ostródzie przy ul. Jagiełły 1 B,
	  
§ 4410	      500zł  -	podróże   służbowe   krajowe  pracownika  etatowego 
			     	Gminnego 	Centrum   Rozwiązywania   Problemów   				Uzależnień w   Ostródzie,

§ 4430	      600zł  -	różne opłaty i składki – opłaty za wpis sądowy 
                                               wnoszony przy   złożeniu   wniosków  o   orzeczenia   
                                               obowiązku  leczenia  odwykowego,    
                                             
§ 4440	   1.000zł  -	odpis na ZFSS od wynagrodzeń  pracownika Gminnego 				Centrum Rozwiązywania   Problemów   Uzależnień 
				w   Ostródzie,
                                     
§ 4700	   1.500zł  -	szkolenie   pracownika   Gminnego  Centrum 
				Rozwiązywania   Problemów   Uzależnień  w Ostródzie,
                
§ 4740	      250zł  -   	zakup   materiałów   papierniczych   do   sprzętu 					drukarskiego i sprzętu  kserograficznego na potrzeby 
				Gminnego  Centrum    Rozwiązywania   Problemów   					Uzależnień   w   Ostródzie,
        
§ 4750	      200zł  -	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 
                                                i licencji na  potrzeby Gminnego  Centrum 
                                                Rozwiązywania  Problemów   Uzależnień  w   Ostródzie,
                                  
 środki finansowe z budżetu gminy związane z zatrudnieniem Pełnomocnika Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Uzależnień (w wymiarze ½ etatu).




Uzasadnienie
do   projektu   Uchwały   Rady   Gminy   Ostróda

w sprawie:           gminnego programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów    
                              alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania 
		      przemocy w rodzinie  dla   gminy  Ostróda na  2009 rok


Zadania dla  samorządu gminnego w zakresie:

	obowiązku kształtowania polityki alkoholowej, rozwiązywania problemów wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu oraz profilaktyki dotyczącej uzależnień, 

obowiązku przeciwdziałania narkomanii, kształtowania polityki społecznej, rozwiązywania problemów wynikających z używania narkotyków oraz profilaktyki dotyczącej uzależnień, 


obowiązku tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w tym zakresie oraz opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.


Szczegółowe zadania określone zostały w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Ostróda na lata 2006 – 2015  (Uchwała Nr LII / 197 / 06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2006r.)

Celami  zadań, które  określa  ustawa  są:
-   zmniejszenie  aktualnie występujących rozmiarów problemów alkoholowych oraz  
    problemów związanych z używaniem narkotyków,

-   zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi  problemami   
    alkoholowymi i  problemami związanymi z używaniem narkotyków,

-   zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych nadmiernym 
    spożyciem alkoholu i używaniem narkotyków ,

-   zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą  
    używanie  alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających  świadomość,

-   prowadzenie działań w ramach lokalnego systemu  pomocy rodzinom z   problemem 
    alkoholowym  i / lub narkotykowym,

-   prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci,  młodzieży i 
    dorosłych,

-    zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie   
     dostępności  pomocy poszkodowanym,

-    udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

-    podnoszenie kompetencji osób zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom 
     przemocy w rodzinie.


Warunkami  niezbędnymi  do  osiągnięcia  pozytywnych  efektów   działań   są:

-    ograniczenie i zmiana  struktury spożycia napojów alkoholowych,

-   zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z obrotem  
    napojami alkoholowymi,

-    stosowanie  skutecznych form kontroli  prawnej i społecznej nad szkodliwymi 
     postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu i używających 
     narkotyków,

-    zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z ochroną dzieci 
     i młodzieży przed skutkami używania alkoholu i narkotyków,

-    stosowanie nowoczesnych strategii i metod w pracy nad rozwiązywaniem  
     problemów  alkoholowych i problemów związanych z używaniem narkotyków, 

-    udoskonalanie lokalnego systemu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym,

-    zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i pomocowych wobec ofiar 
     przemocy w rodzinie, 

-    edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy,

-    promowanie metod wychowawczych bez stosowania przemocy.


Sfinansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie  dla   Gminy  Ostróda na  2009 rok  nastąpi z funduszy ujętych w budżecie gminy:

-    po stronie dochodów będą to środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z 
     zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

-   po stronie wydatków  będą to środki finansowe na realizację zadań  ujętych  w 
    gminnym  programie. 

