Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkotykowych i innych uzależnień
w Gminie Chrzanów na rok 2017
Rozdział I.
Diagnoza problematyki uzależnień w aspekcie problemów alkoholowych,
narkotykowych i innych uzależnień oraz występowania zjawiska przemocy
w rodzinie.
Uzależnienie to nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który
charakteryzuje się stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania określonej
substancji psychoaktywnej. Alkoholizm czyli choroba alkoholowa jest zaburzeniem polegającym na
utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie w dużych dawkach alkoholu jest
spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega woli. Choroba
ta nie jest przejawem jakiegoś głębszego problemu psychologicznego, jest to wyraźny, niezależny
proces chorobowy. Osoba uzależniona ma różnego typu problemy psychologiczne, zdrowotne,
emocjonalne, które wynikają zazwyczaj z istoty samej choroby alkoholowej. Objawy choroby
alkoholowej nasilają się w miarę jej trwania. Jeśli choroba ta nie zostanie powstrzymana to stan
uzależnionego będzie się stale pogarszał. Osoba uzależniona, może w każdym momencie
powstrzymać chorobę, a jeśli nastąpi wcześniejsze podjęcie leczenia tym szansa na powrót do
normalnego życia i zmniejszenie strat spowodowanych alkoholizmem jest większa. Nadużywanie
alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu
rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Najczęściej to
rodziny osób pijących szkodliwie i uzależnionych zgłaszają się do różnych instytucji udzielających
pomocy z oczekiwaniem skłonienia ich bliskich do podjęcia leczenia uzależnienia. Ważnym
z punktu widzenia trwałości i jakości życia rodziny z problemem alkoholowym jest objęcie pomocą
terapeutyczną całej rodziny. Istotnym czynnikiem ryzyka przemocy w rodzinie jest używanie
alkoholu. Jak wskazują badania oraz doświadczenie pracy z rodziną z problemem alkoholowym,
występuje istotna zależność pomiędzy stanem nietrzeźwości sprawcy a stosowaniem przez niego
agresywnego zachowania. Osoby doznające przemocy domowej potwierdzają, że najczęstszą
okolicznością towarzyszącą przemocy jest alkohol. Istnieje konieczność kontynuowania
w środowiskach lokalnych przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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Podstawą do ich podejmowania są ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z zapisami art. 41
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „udzielanie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przez przemocą w rodzinie” jest zadaniem własnym gmin realizowanym w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pomoc dla osób
doznających przemocy w rodzinie powinna być udzielana najbliżej miejsca ich zamieszkania,
należy zatem dbać o to aby ofiary przemocy domowej miały zapewniony pełny dostęp do
kompleksowej i długofalowej pomocy specjalistycznej. Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych rekomenduje wspieranie pomocy dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie poprzez m.in.: tworzenie, wspieranie i finansowanie miejsc pomocy dorosłym
i dzieciom oferujących kompleksową i długofalową pomoc: psychologiczną, terapeutyczną
(indywidualną i grupową) placówek udzielających pomocy dorosłym i dzieciom, wspieranie
działalności grup samopomocowych (w tym grup wsparcia), zapewnienie dostępności specjalistów
przygotowanych do pracy z członkami rodzin z problemem przemocy, opracowywanie
i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.
Od kilku już lat, według szacunkowych danych przyjętych dla średniego miasta
w Polsce można przyjąć, że na terenie Gminy Chrzanów liczącej na koniec grudnia 2015r. 45 766
mieszkańców, ilość osób uzależnionych od alkoholu wynosi od 915 do 1373 co stanowi 2-3%
ogółu. Ilość osób nadużywających alkoholu wynosi od 2288 do 3204 co stanowi 5-7% ogółu
mieszkańców. W Polsce w rodzinach z problemem alkoholowym, w których co najmniej jedna
osoba pije w sposób szkodliwy dla niej i członków tej rodziny żyje: 3-5 mln osób, w tym 1,5 – 2
mln dzieci i 2,5 mln osób nadużywających alkoholu oraz 700 – 900 tys. osób uzależnionych.
Wśród najważniejszych konsekwencji życia w rodzinie z problemem alkoholowym wyróżnia się
szkody: fizyczne, psychosomatyczne, psychologiczne, emocjonalne i psychospołeczne.
Według wskaźników europejskich oraz polskich wyników badań społecznych, liczbę osób
uzależnionych szacuje się między 700 tys. a 900 tys. z czego 80% stanowią mężczyźni. Ryzyko
zgonu osób uzależnionych jest niemal 5 razy wyższe niż ryzyko zgonu w populacji generalnej.
Ponad 200 tys. osób z rozpoznaniem zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu
zarejestrowanych jest w placówkach lecznictwa odwykowego.
Szacuje się, że na terenie gminy jest od 1831 - 2228 osób żyjących w rodzinach
alkoholowych tzw. współuzależnionych co stanowi 4-5% ogółu. Współuzależnienie to sposób
przystosowywania się, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie, ogranicza umiejętność
realistycznej oceny sytuacji i tym samym możliwości rozwiązywania problemów zarówno
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osobistych jak i całej rodziny.
Nadal bardzo niepokojącym i groźnym zjawiskiem jest uzależnienie od narkotyków i od
tzw. dopalaczy. Po narkotyki i dopalacze sięgają coraz młodsze osoby, niejednokrotnie dzieci.
Podobnie jak w pozostałych uzależnieniach podstawą rozwoju narkomanii jest brak dobrych relacji
między rodzicami a dziećmi. Pozostawione samo sobie dziecko nie ma wsparcia u swych
najbliższych, próbuje szukać go poza domem i często pada ofiarą narkotykowych dealerów.
Niepokojącym jest również łatwy dostęp osób nieletnich do substancji psychoaktywnych. Sięgają
po nie zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Trudno jest znaleźć odpowiedź dlaczego młode osoby
sięgają po narkotyki, środki psychoaktywne a ostatnio po dopalacze.
Mówi się o trzech powodach, które do tego skłaniają. Pierwszy z nich to poszukiwanie
nowych, przyjemnych wrażeń – nastolatek pragnie przygód, rzeczy nowych i ekscytujących, lubi
ryzyko, a nie lubi nudy. Drugi to chęć uwolnienia się od stresu, napięć i problemów – narkotyk
odrywa od rzeczywistości, rozluźnia, zmienia uczucia. Trzeci to chęć bycia zaakceptowanym przez
grupę – chce czuć się silny. Problemem są dopalacze, które są różnego typu substancjami
psychoaktywnymi, powodującymi zmiany w zachowaniu człowieka czy też postrzeganiu przez
niego rzeczywistości. W działaniu przypominają alkohol lub narkotyki. Specyfiką tzw. „legalnych
narkotyków” jest to, że są one produkowane z substancji nie uznawanych (w danym momencie) za
szkodliwe czy niedozwolone, dopiero mieszanka powoduje ich ukierunkowane działanie. Twórcy
dopalaczy tak dobierają poszczególne składniki specyfików, żeby wywołać konkretne działanie po
jego zażyciu - objawy psychodeliczne, podobne do stanów po zażyciu narkotyków, powodujące
zmiany w psychice, uczucie euforii i duże pobudzenie.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
w celu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień w Gminie
Chrzanów Burmistrz powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadaniem tej Komisji jest realizacja zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień, promocja
zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dofinansowanie instytucji, szkół
i stowarzyszeń realizujących programy z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i innych
uzależnień oraz zapobieganie przemocy domowej.
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Narkotykowych i innych uzależnień na rok 2017, zwany dalej Programem, jest kontynuacją działań
realizowanych w Gminie już od kilkunastu lat. Jest on rokrocznie dostosowywany do aktualnych
uwarunkowań społecznych i socjalnych. Jednostką wskazaną do realizacji działań profilaktyczno –
terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest Ośrodek Pomocy
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Społecznej w Chrzanowie.

Rozdział II.
Cele programu
1. Celem głównym Programu jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. a polegających na prowadzeniu działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych, integracji społecznej
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program
uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
określone w Narodowym Programie Zdrowia.
2. Cele szczegółowe Programu:
a) podniesienie poziomu skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań
związanych z zapobieganiem i profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie.
b) określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizującym zadania z zakresu profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział III.
Priorytetowe zadania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy domowej
W roku 2017 Gmina Chrzanów będzie realizować jako priorytetowe zadania w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień obejmujące w szczególności:
1) Terapię grupową dla osób uzależnionych,
2) Grupę wstępną dla osób doświadczających przemocy domowej,
3) Pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych, doświadczających przemocy domowej oraz
pomoc dla członków ich rodzin,
4) Działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne, których celem jest zapobieganie
procesowi powstawania uzależnienia oraz zapobieganiu przemocy w rodzinie.
5) Promocję zdrowego stylu życia i trzeźwego spędzania wolnego czasu przez młodzież
poprzez wsparcie i współfinansowanie wybranych działań realizowanych przez instytucje
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i stowarzyszenia.
6) Realizacja porozumienia z dnia 25 lipca 2016r. o współpracy w ramach Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Chrzanów zawartego pomiędzy Gminą Chrzanów a Gminną
Komisją

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w

Chrzanowie

na

rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział IV.
Formy i terminy realizacji zadań
1) Terapia grupową dla osób uzależnionych – z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych prowadzona jest grupa intensywnej terapii dla osób z problemem
alkoholowym

lub

innymi

problemami

wynikającymi

z

używania

substancji

psychoaktywnych. Zadanie ma charakter całoroczny.
2) Grupa wstępna dla osób doświadczających przemocy domowej. Realizacja zajęć
edukacyjnych i samopomocowych jest skierowana do osób dotkniętych przemocą domową
w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na
przemoc w rodzinie. Zadanie ma charakter całoroczny.
3) Działania służące prowadzeniu zadań profilaktycznych w szkołach podstawowych
i gimnazjach zarówno w czasie zajęć szkolnych, jak też w dni wolne od nauki, w cyklach od
pojedynczych imprez, aż po kilkumiesięczne cykle profilaktyczne w formie: konkursów
plastycznych,

literackich,

wiedzy

o

problemach

alkoholowych,

narkotykowych,

tytoniowych i innych uzależnień oraz przemocy domowej. Zadanie realizowane w trakcie
roku szkolnego.
4) Przedstawienia teatralne, audiowizualne, happeningi, prelekcje, dyskusje, spotkania
z rodzicami. Działania o charakterze profilaktycznym realizowane w środowisku szkolnym
oraz z rodzicami. Cykle zajęć profilaktycznych łączone będą z zajęciami sportowo –
rekreacyjnymi. Zadanie realizowane w trakcie roku szkolnego.
5) Dla dzieci zagrożonych patologią społeczną, przemocą domową będzie współfinansowana
placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego o nazwie Świetlica
Terapeutyczna oraz placówka wsparcia dziennego o nazwie Świetlica Środowiskowa przy
ul. Kolonia Stella 11 w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie. Dzieci z tych świetlic lub
w uzasadnionych przypadkach korzystające ze wsparcia pedagoga szkolnego, podobnie jak
w latach 2000 - 2016 będą mogły wyjechać na letnie obozy profilaktyczno – terapeutyczne.
Dla młodzieży uczącej się w gimnazjach zostaną zorganizowane i finansowane
pozalekcyjne zajęcia sportowo – profilaktyczne. Zadanie ma charakter całoroczny.
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6) W miarę potrzeb i zainteresowania na terenie Gminy nadal będą działać „kluby
młodzieżowe”. Jednostki realizujące zadania o charakterze „klubów młodzieżowych” będą
podejmowały działania profilaktyczne, wychowawcze i socjalne oraz promowały zdrowy
i aktywny styl życia wśród starszej młodzieży, udzielały wsparcia i pomocy
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, doświadczeniu przemocy domowej. Zadanie
realizowane w trakcie roku szkolnego.
7) Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, pomoc członkom ich rodzin oraz osobom
doświadczającym przemocy domowej - działania całoroczne, mające na celu zwiększenie
pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz pomocy członkom ich rodzin. obejmują
w szczególności:
a) Realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez
pracę z osobami

uzależnionymi od alkoholu w celu zmotywowania ich do leczenia

odwykowego łącznie ze skierowaniami spraw do Sądu Rejonowego w Chrzanowie
z wnioskiem o zastosowanie wobec nich obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
b) Prowadzenie i utrzymanie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym, narkotykowym i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej przez
Dział Profilaktyki i Terapii, a w tym zakresie:
- prowadzenie poradnictwa oraz pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin narażonych na
problemy alkoholowe i narkotykowe, doświadczające przemocy domowej.
- prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz
zagrożonych uzależnieniem w celu zaprzestania picia, używania środków psychoaktywnych
oraz podjęcia ewentualnego leczenia odwykowego,
- objęcie szczególną opieką terapeutyczną trzeźwiejących alkoholików, rozmowy
terapeutyczne z trzeźwiejącymi alkoholikami i osobami przestających brać narkotyki w celu
umacniania zachowań abstynenckich,
- kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych na odpowiednie terapie realizowane
w Chrzanowie oraz terapie stacjonarne prowadzone w zamkniętych ośrodkach
odwykowych,
- prowadzenie, głównie wśród dzieci i młodzieży, profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej dotyczącej różnego typu uzależnień oraz występowania przemocy
domowej,
- współdziałanie z pedagogami szkolnymi oraz koordynowanie działań opiekuńczych
i terapeutycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi prowadzącymi
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działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
przemocy domowej
- prowadzenie „telefonu wsparcia” w celu udzielania pomocy psychospołecznej osobom
z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami, doświadczającymi przemocy
domowej oraz członkom ich rodzin. Zadanie realizowane również w zakresie
zwiększania dostępności do lokalnych telefonów informacyjnych dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie,
c) Organizowanie obozów i kolonii w czasie wakacji – profilaktyczno - terapeutycznych dla
dzieci zagrożonych patologią społeczną, przemocą domową. Zadanie realizowanie
w okresie wakacyjnym.
d) Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - profilaktycznych i kulturalno – edukacyjnych
w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami,
przemocą domową. Zadanie realizowane w trakcie roku szkolnego.
e) Stała współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądem, Zakładem
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. Poradnią Leczenia Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia, wojewódzkimi ośrodkami lecznictwa odwykowego oraz
Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą
w Jaworznie w celu zwiększania i poszerzania form pomocy dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz przeciwdziałania przemocy domowej. Zadanie ma charakter
całoroczny.
f) Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej i narkotykowej oraz
o innych uzależnieniach w ramach działań profilaktycznych a także w zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej
g) Podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Działu Profilaktyki i Terapii, pracowników socjalnych, pedagogów,
wychowawców, nauczycieli, policjantów, kuratorów sądowych oraz innych osób
realizujących profilaktykę i terapię przeciwalkoholową, przeciwnarkotykową oraz
podejmujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej między innymi
przez uczestnictwo w superwizjach, szkoleniach, i organizowanie takich szkoleń przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla w/w grup zawodowych.
h) Współpraca Działu Profilaktyki i Terapii oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz udział w pracach „grup roboczych”
w zakresie realizacji procedury "Niebieskich Kart" dotyczących pomocy ofiarom przemocy
domowej. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
pracownicy Działu Profilaktyki i Terapii oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych w ramach procedury „Niebieskich Kart” rozszerzają działania
związane ze zwalczaniem zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie prowadzenia
poradnictwa, interwencji, działań edukacyjnych i profilaktycznych. Uczestnicząc w Zespole
Interdyscyplinarnym

i

grupach

roboczych

wraz

z

przedstawicielami

jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych przyczyniają się do
rozwiązywania problemów w rodzinie związanych z występującą przemocą domową.
Zadanie ma charakter całoroczny.
8) Działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne, których celem jest zapobieganie
procesowi powstawania uzależnienia, przemocy domowej obejmujące w szczególności:
a) Realizację wybranych programów profilaktycznych w szkołach oraz grupach zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz narażonych na przemoc domową

(tzw.

grupach podwyższonego ryzyka). Zadanie realizowane w trakcie roku szkolnego.
b) Spotkania z dziećmi i młodzieżą połączone z przekazywaniem materiałów dydaktycznych,
pogadankami na temat skutków spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych
substancji uzależniających oraz występowaniu przemocy domowej. Zadanie realizowane
w trakcie roku szkolnego.
c) Współpracę z nauczycielami i wychowawcami świetlicy środowiskowej i terapeutycznej
w zakresie profilaktyki w szkole oraz w zakresie pomocy dzieciom - ofiarom przemocy
domowej. Zadanie ma charakter całoroczny.
d) Współpracę

z

mediami

w

zakresie

przeciwdziałania

powstawaniu

problemów

alkoholowych, narkotykowych, innych uzależnień, zapobiegania przemocy domowej oraz
promocji zdrowego stylu życia.
Komisja będzie rekomendować finansowanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży. Celem programów profilaktycznych jest przekazanie młodym osobom wiedzy
i umiejętności w zakresie właściwych form spędzania wolnego czasu, nauki odmawiania osobom
namawiającym do spożycia alkoholu i brania narkotyków, zmiany wiedzy i postaw dotyczących
mitów alkoholowych, narkotykowych oraz unikania zagrożeń związanych z używaniem środków
zmieniających świadomość, a także możliwości uzyskania pomocy w przypadku występowania
przemocy domowej.
9) Promocja zdrowego stylu życia i trzeźwego spędzania wolnego czasu przez młodzież poprzez
wsparcie

i

współfinansowanie

wybranych

działań

realizowanych

przez

instytucje

i stowarzyszenia, obejmujące w szczególności:
a) Dofinansowania działań jednostek publicznych i niepublicznych realizujących programy
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profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjno- kulturalne i sportowe. Zadanie ma charakter
całoroczny.
b) Włączanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w wykonanie zadań
wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkotykowych

i innych uzależnień. Wzmacnianie współpracy tych

podmiotów w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. Zadanie ma
charakter całoroczny.
c) Wsparcie edukacyjne lub materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych i narkotykowych, przemocy domowej. Stała współpraca
i pomoc w działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Ośrodka Profilaktyki
Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie, placówki
opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego Świetlicy Terapeutycznej,

Świetlicy

Środowiskowej w Centrum Usług Socjalnych i innych instytucji. Zadanie ma charakter
całoroczny.
d) Zorganizowanie XVII Chrzanowskich Dni Trzeźwości - lokalnej kampanii społecznej
promującej zapobieganie uzależnieniom, promującej zdrowy tryb życia oraz zapobiegającej
występowaniu przemocy domowej. Zadanie realizowane: maj/czerwiec 2017r.
e) Współpraca z wybranymi grupami zawodowymi: pedagogami, nauczycielami, policjantami,
pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, lekarzami w szczególności poprzez
organizację szkoleń i uczestnictwo w nich.
f) Pokrywanie kosztów dożywiania uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych
w placówce
Terapeutyczna

opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego o nazwie Świetlica
oraz

placówce wsparcia dziennego o nazwie Świetlica Środowiskowa.

Zadanie ma charakter całoroczny.
g) Rozbudowa, budowa i remonty bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Chrzanów.

Rozdział V.
Podmioty zajmujące się profilaktyką i terapią w zakresie problemów
alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień oraz zapobiegające powstanie
zjawiska przemocy domowej współpracujące z Gminną Komisją Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych w celu realizacji Programu
Poziom pomocy terapeutycznej, działań profilaktycznych, wychowawczych i edukacyjnych zależy
od ilości i jakości pracy podmiotów powołanych w tym celu. Podmiotami tymi są:
1. Dział Profilaktyki i Terapii w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Dział prowadzi
punkt konsultacyjno - informacyjny i Telefon „Wsparcia” o numerze 32 623 13 71 dla osób
z różnego typu problemami rodzinnymi, głównie uzależnieniami.
2. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. Poradnia Leczenia
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
3. III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
4. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie.
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie.
6. Placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego o nazwie Świetlica
Terapeutyczna oraz placówka wsparcia dziennego Świetlica Środowiskowa w Centrum
Usług Socjalnych. Świetlica „Nicolaus” przy parafii św. Mikołaja.
7.

Szkoły, przedszkola i inne instytucje organizujące zajęcia i programy profilaktyczne.

8.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

9. Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą
Jaworznie.
10. Grupy samopomocowe:
- AA dla osób uzależnionych przy Parafii Św. Mikołaja w Chrzanowie,
- AA dla osób uzależnionych przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie,
- Al Anon dla osób współuzależnionych przy Parafii Św. Mikołaja w Chrzanowie.
11. Grupy terapeutyczne przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie:
a/ terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
b/ grupa wstępna dla osób doświadczających przemocy domowej.
12. Realizatorzy programów profilaktycznych.
13. Wojewódzkie

Ośrodki

Lecznictwa

Odwykowego

w

Andrychowie,

Gorzycach,

Parzymiechach, Krakowie i inne.
14. Ośrodki Leczenia Narkomanii na terenie kraju.
15. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chrzanów

Rozdział VI.
Okres realizacji Programu
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Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rozdział VII.
Finansowanie Programu
1. Na sfinansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień przeznacza się opłaty
pobierane za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki budżetu gminy na realizację programu zamieszcza się w Dz. 851 rozdz. 85154 ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz w Dz. 851 rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określi uchwała
budżetowa Gminy Chrzanów na 2017 r.

Rozdział VIII.
Zasady wynagradzania Członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Wynagrodzenia członków GKRPA są klasyfikowane w dziale 851 - „Ochrona zdrowia”,
rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4170 oraz w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 - „Zwalczanie narkomanii” § 4170.
2. Z członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierana
jest umowa cywilno – prawna, która przewiduje wynagrodzenie w postaci ryczałtu
miesięcznego ustalonego w następujący sposób:
a) dla przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza Komisji - 0,25 minimalnego
wynagrodzenia krajowego brutto.
b) dla pozostałych członków Komisji - 0,25 minimalnego wynagrodzenia krajowego
brutto.
Wynagrodzenie przysługuje za pracę w Komisji i co najmniej dwóch zespołach roboczych
oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów. Ryczałt za dany miesiąc ulega
zmniejszeniu o 25% w przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji i więcej niż jednym
posiedzeniu zespołu roboczego Komisji. Członkowie GKRPA zobowiązani są także do
współpracy z instytucjami, mediami i organizatorami programów profilaktyczno terapeutycznych dofinansowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych.

Rozdział IX.
Sprawozdanie z realizacji Programu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkotykowych i innych uzależnień, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przedstawia Radzie Miejskiej w Chrzanowie w terminie do
31 marca 2018 r.
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