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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KORFANTÓW NA 2011 ROK

WPROWADZENIE

         
         Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, że większość kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, który na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  uzyskał kompetencje do działań w tym zakresie. Ponieważ negatywne, wielowymiarowe konsekwencje związane    z alkoholizmem ponosimy wszyscy jako społeczeństwo, dlatego środki i sposoby zaradcze         w tym zakresie muszą być kierowane do całej społeczności lokalnej.
      Rada Miejska uchwalając  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok określa zakres i sposób prowadzenia działań polityki trzeźwościowej adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy. 


ROZDZIAŁ I

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU

Cel główny

Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów               i natężenia tych , które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

Cele szczegółowe

Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie gminy Korfantów.
	Zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania  alkoholu.
	Zmniejszenie zagrożeń zdrowotnych i społecznych.
	Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
	Motywowanie osób nadużywających alkoholu do działań zaradczych, w tym do     podjęcia terapii odwykowej.
	Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.


ROZDZIAŁ II

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych przez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia.
	Rozszerzanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wpływające na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości , w szczególności wobec dzieci, młodzieży i rodziców.
	Rozwijanie form pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
	Prowadzenie działań informacyjnych i kontrolnych wśród właścicieli i pracowników punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej , w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Podejmowanie działań w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 
i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu. 


ROZDZIAŁ  III

REALIZATORZY  GMINNEGO PROGRAMU

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


	Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie.


	Komisariat Policji w Korfantowie.


	Placówki oświatowe gminy Korfantów.


	 Organizacje pozarządowe.



Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
	realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
	opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
	kierowanie na badania osób uzależnionych w myśl art. 24, 25, 26 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowego w stosunku do osób nadużywających   alkoholu i stosujących przemoc fizyczną i psychiczną wobec członków rodzin,
inicjowanie działań w zakresie polityki gminy wskutek problemu uzależnień i przemocy,
opracowywanie założeń i wytyczanie priorytetów gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
działania nakierowane na ograniczanie skutków przemocy i jej przeciwdziałania,
przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,
podejmowanie działań w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 
      ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


ROZDZIAŁ IV

DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KORFANTÓW

Mapa problemów alkoholowych ustalana  corocznie jest potrzebna do właściwego ukierunkowania  działań podejmowanych w celu ich efektywnego i skutecznego  rozwiązywania.
Aktualnie na terenie gminy zamieszkuje ogółem 9 595 mieszkańców, z tego miasto Korfantów liczy  1 925     osób.

Struktura demograficzna przedstawia się następująco :
kobiety stanowią grupę  4 910 osób,
mężczyźni stanowią grupę  4 685 osób,
	w tym dzieci (do lat 17 włącznie) stanowią grupę  1 971 osób,  ( 1021 chłopców 
 i 950 dziewczynek).


Na terenie gminy funkcjonują :
4 szkoły podstawowe w których uczy się 476 uczniów,
2 gimnazja, w których uczy się 326 uczniów,
W gminnych przedszkolach udział w zajęciach edukacyjno-wychowawczych bierze udział 204 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Ilość osób bezrobotnych w gminie Korfantów:
Wyszczególnienie 
2010 r.
liczba osób zarejestrowanych ogółem:
w tym kobiety 
498

250
liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 
70
liczba osób długotrwale bezrobotnych
205

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy /30 XI. 2010 r./


W działaniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie związanych z wydawaniem 
i cofaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się wydawaniem opinii o danej placówce handlowej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Korfantów:
Wyszczególnienie
Zawartość alkoholu      do   4,5%
Zawartość alkoholu
do 18 %
Zawartość alkoholu powyżej  18%
punkty detaliczne 
32
29
24
punkty gastronomiczne
10
5
8

Źródło: Dane własne Urzędu Miejskiego (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - grudzień 2010 r.).

Kierując się zasadą ograniczania dostępności alkoholu w naszej gminie nie podwyższano liczby punktów sprzedaży alkoholu.




Ponadto uznaje się, że ważną  rolę w ograniczaniu dostępności do alkoholu odgrywają:
	stały system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,

systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych z piciem alkoholu,
	konsekwentne egzekwowanie przepisów ustawy związanych z zakazem sprzedaży alkoholu  nieletnim.
W organizowanych szkoleniach dla właścicieli i sprzedawców oraz podczas indywidualnych spotkań na posiedzeniu komisji najczęściej akcentuje się oczekiwanie właściwych postaw społecznych. Sprawą nadrzędnej wagi jest zrozumienie i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
Z danych Komisariatu Policji w Korfantowie wynika, że w roku ubiegłym przeprowadzono 19 kontroli placówek sprzedaży alkoholu. Najczęściej wysuwany zarzut, to brak zdecydowanej interwencji właścicieli lub sprzedawców w przypadkach spożywania alkoholu przed sklepem. Rozmowy prowadzone przez komisję mają charakter napomnień,   ostrzeżeń , natomiast policja karze spożywających alkohol mandatami.
Policja prowadzi statystyki przestępstw i wykroczeń z udziałem nietrzeźwych.
Dane porównawcze ze sprawozdań kontroli drogowych  przedstawiają się następująco :
	w ubiegłym roku zatrzymano 8 nietrzeźwych kierowców, ( 37 - w 2009 r.)
	nadal wysoka jest liczba  rowerzystów - 60  jeżdżących po spożyciu alkoholu .


Policjanci wzywani byli do interwencji domowych z udziałem nietrzeźwych:
	w roku 2010 – 102 razy ,
	w roku 2009 – 124 razy, 
	w roku 2008 – 310 razy

Sprawcy przemocy zostają objęci działaniami procedury Niebieskie Karty, która m.in. oznacza kolejne samoistne kontrole policji, w celu upewnienia się, że nie dochodzi do kolejnych aktów przemocy. 

W kolejnych latach tą procedurą zostało objętych :
w 2010 roku – 48 rodzin
	w 2009 roku – 64 rodziny
Malejący wskaźnik groźnych incydentów domowych z udziałem osób nietrzeźwych może wskazywać na skuteczność działań interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji.
W ubiegłym roku do wytrzeźwienia zostało zatrzymanych 13 osób , natomiast  w 2009 r.- 60. 
Zanotowano 4 zdarzenia  z udziałem nieletnich nietrzeźwych.
Według komisji oczekiwania lokalnej społeczności związane są :
	 ze skutecznymi działaniami w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia spowodowanych przez    alkoholików w ich rodzinach ,
	ze świadczeniem profesjonalnej pomocy rodzinom z problemem alkoholowym,

kontrolą placówek prowadzących sprzedaż alkoholu.
Z raportu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie wynika, że w 2010 roku ze świadczeń socjalnych korzystało 281 rodzin. Rodziny te korzystały z pomocy finansowej 
w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole. Jak informują pracownicy socjalni ich opieką były objęte 64 rodziny z  problemem alkoholowym. W tej liczbie jest 56 mężczyzn  i 8 kobiet.  Wśród nich jest 5 rodzin gdzie piją oboje małżonkowie. W rodzinach alkoholowych korzystających z pomocy OPS wychowuje się  67 dzieci. Główną formą pomocy dla tych rodzin jest objęcie dzieci dożywianiem              w szkole. Przyznawana jest także pomoc na zakup obuwia i odzieży, zakup podręczników, żywności, zakup opału.
Według rokowań Gminnej Komisji i pracowników OPS można przedstawić orientacyjną statystykę populacji osób, w których występują różne kategorie problemów alkoholowych :
	osoby z chorobą alkoholową  ok. 180 osób,

osoby dorosłe żyjące w rodzinie z problemem alkoholowym – ok. 400 osób,
osoby dorosłe pijące szkodliwie – ok. 600 osób,
dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym –ok. 300 osób.
Znamienne jest, że w dość powszechnej opinii naszego społeczeństwa alkoholizm jest postrzegany jako problem o mniejszym znaczeniu społecznym niż picie alkoholu przez młodzież. 
Pracownicy socjalni szacują, że co czwarta rodzina objęta pomocą społeczną  ma problemy alkoholowe. W ich opinii w środowiskach rodzin dotkniętych ubóstwem i alkoholizmem przyswojenie przez młodych ludzi stylu życia rodziców jest traktowane jako „zespół wyuczenia społecznego”. Niewątpliwie jest tak,  że alkoholizm jest głęboko osadzony 
w życiorysie poszczególnych osób i ich rodzin. Ale jednym z najbardziej  ograniczających możliwość pozytywnych zmian jest przekonanie, że  „zawsze tak było i tak będzie”.
Ważne  jest dostrzegać, że stan problemów alkoholowych jest zmienny i zależny od różnych okoliczności.  Warto znać zarówno czynniki najbardziej zagrażające trzeźwości szczególnie młodych ludzi, jak i  czynniki sprzyjające dokonywaniu przez nich pozytywnych wyborów. 
W celu rozpoznania i diagnozowania sytuacji wychowawczej wśród dzieci 
i młodzieży, w naszych szkołach przeprowadzane są badania ankietowe dotyczące m.in. doświadczeń  i postaw młodzieży wobec alkoholu i środków odurzających. W październiku ubiegłego roku zespół Pracowni i Psychoedukacji i Profilaktyki w Tychach przeprowadził badania wśród uczniów klas III w gimnazjach w Korfantowie i w Ścinawie Małej. Wyniki ankiety znajdują się w dokumencie pt. „Sondaż Młodzieży w Korfantowie i Ścinawie Małej 2010 r.”
Badania ankietowe wskazują, że :
	napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną  przez młodzież,
	do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 92% uczniów,

najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo,
	jako wskaźnik częstej konsumpcji alkoholu traktowane jest picie alkoholu w ciągu ostatniego  miesiąca,  79% badanych potwierdza, że piło alkoholu w tym czasie,
	do upicia się w ciągu ostatnich 30 przyznaje się ok. 26% uczniów,
	brak utrudnień w zakupie alkoholu przez młodzież w swojej okolicy spostrzega  48% badanych  z gimnazjum w Korfantowie i 16% z gimnazjum w  Ścinawie Małej,
	po raz pierwszy spożywali alkohol w wieku ok. 13,5 lat.
Badania wskazują, że jednym z najważniejszych czynników chroniących młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z picia jest silna więź z rodzicami. W tej sytuacji niezwykle ważnym elementem  programów profilaktycznych ściśle zintegrowanym z treścią przekazów dla młodzieży są spotkania z rodzicami. 


















ROZDZIAŁ V
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 
I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHLOWYCH

Wspomaganie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.
	Włączenie szkół w społeczny program „Szkoła bez przemocy”.
	Organizowanie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu oraz innym patologiom społecznym (narkomania, przemoc w rodzinie). 
	Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy profilaktyczne.
	Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia realizowanych przez kluby funkcjonujące na terenie Gminy organizacje jako alternatywna propozycja spędzania czasu wolnego.
Realizacja programów terapeutyczno – edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.














ROZDZIAŁ VI
HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK W GMINIE KORFANTÓW



Lp.
Rodzaj zadania
             Sposób realizacji
  Termin
Odpowiedzialny
1.
Udzielanie pomocy 
osobom 
uzależnionym 
i ich rodzinom.
Działalność  Punktu 
Konsultacyjnego z ofertą:
-dyżury psychologa,
-wstępne motywowanie do terapii,

praca
ciągła
Pełnomocnik
Burmistrza


-udzielanie wsparcia i pomocy 
 psychospołecznej osobom po 
 zakończeniu terapii odwykowej 
 i ich rodzinom.

wg
potrzeb




-finansowanie badań osób   uzależnionych prowadzonych 
z polecenia sądu.

praca
ciągła

2.
Udzielanie 
kompleksowej
pomocy dla 
ofiar przemocy. 
Współpraca z zespołem 
interwencyjnym ds. przeciwdziałania 
przemocy.

praca
ciągła

Gminna
Komisja


Rozpoznawanie zagrożeń
w rodzinach z problemem
alkoholowym.





Prowadzenie rozmów 
interwencyjnych ze sprawcami 
przemocy.





Wszczynanie postępowania karnego 
wobec sprawców przemocy.

praca
ciągła

Komisariat
Policji



Pomoc w udzielaniu schronienia 
ofiarom przemocy.
praca
ciągła
OPS
3.
Organizowanie
pomocy
socjoterapeutycznej
dla dzieci z rodzin
alkoholowych.
Wspieranie i dofinansowanie działań
profilaktyczno-wychowawczych
podejmowanych przez instytucje 
i organizacje zajmujące się pomocą dzieciom z rodzin alkoholowych.
praca
ciągła
Gminna
Komisja


Dofinansowanie form spędzania 
wolnego czasu dla dzieci z rodzin
alkoholowych.
wg
potrzeb
Pełnomocnik
Burmistrza

4.
Organizowanie 
i finansowanie  
szkolnych
programów
profilaktycznych.
Realizacja programów 
profilaktycznych.
w ciągu
roku
szkolnego
Pełnomocnik
Burmistrza 
i Dyrektorzy
szkół
5.
Kształcenie 
nauczycieli
w dziedzinie
profilaktyki.
Zorganizowanie i finansowanie
szkoleń realizatorów programów
psychoedukacyjnych 
i profilaktycznych.

w ciągu
roku
szkolnego
Pełnomocnik
Burmistrza

6.
Przeciwdziałanie 
Narkomanii.
Postępowanie według standardu
profilaktycznego i interwencyjnego.
praca
ciągła
Gminna
Komisja,
Policja


Współpraca z policją w zakresie 
zwalczania handlu narkotykami.


7. 
Prowadzenie 
działań
profilaktycznych
w środowisku
lokalnym.
Edukacja rodziców w zakresie 
związanym z piciem alkoholu 
i zażywaniem narkotyków przez 
dzieci i młodzież:
-zakup materiałów edukacyjnych
dla rodziców,
-organizowanie spotkań 
 ze specjalistami.

w ciągu
roku
szkolnego

Dyrektorzy
szkół


Organizowanie imprez, 
mityngów profilaktycznych.
wg
zgłoszeń
Dyrektorzy szkół,
Gminna
Komisja
8.
Współpraca
z instytucjami
i organizacjami
społecznymi.
Pomoc merytoryczna i finansowa dot.
m.in. zakupu materiałów 
diagnostycznych, edukacyjnych
w zakresie profilaktyki.
praca
ciągła

Pełnomocnik
Burmistrza



Inicjowanie i dofinansowanie 
imprez kulturalno-sportowych
promujących zdrowy styl życia.
wg
zgłoszeń




Pomoc merytoryczna i finansowa 
w wyposażaniu świetlic wiejskich.
wg
potrzeb

9. 
Realizacja zadań
Gminnej Komisji
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych.

Postępowanie wobec osób 
nadużywających alkoholu i sprawców
przemocy.
Opiniowanie wniosków o koncesję
na sprzedaż alkoholu.
Podnoszenie kwalifikacji wymaganych
nowymi zadaniami.

praca
ciągła

Gminna
Komisja

 



ROZDZIAŁ VII
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zwanej dalej Komisją przysługują diety obejmujące jednocześnie zwrot kosztów podróży wynoszące za jedno posiedzenie (kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych):
-     Przewodniczący Komisji  – 130 złotych.
-     Pozostali członkowie        – 100 złotych.
	Podstawę do wypłaty diety stanowi obecność potwierdzona podpisem Członka Komisji na listach obecności z odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

Wypłata diety następuje w terminie wypłaty wynagrodzeń pracowników   zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.


ROZDZIAŁ VIII
ZASADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
	Zasady finansowania zadań określone zostały w niniejszym programie zgodnie 
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk


