Załącznik do Uchwały Nr VI/43/07
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2007 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
DLA MIASTA I GMINY BŁONIE NA ROK 2007
CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
I CELE STRATEGICZNE PROGRAMU
1) Zapobieganie powstawaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu
i zażywaniu narkotyków.
2) Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów wynikających
z zachowań patologicznych i ryzykownych.
3) Promocja zdrowego stylu życia.
II OBSZARY DZIAŁAŃ
Program realizowany będzie w następujących obszarach:
- profilaktyka zachowań ryzykownych,
- leczenie i ograniczanie szkód zdrowotnych,
- diagnoza lokalna, ewaluacja działań.
III CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1) Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych i narkotyków – opóźnianie wieku
inicjacji przez dzieci i młodzież.
2) Ograniczenie używania alkoholu i narkotyków oraz zmiana struktury spożycia
napojów alkoholowych poprzez skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne.
3) Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży, opartych o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości .
4) Budowanie skutecznych procedur kontroli społecznej nad szkodliwymi formami
postępowania osób nadużywających alkoholu (szczególnie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie).
5) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem alkoholu i narkotyków i możliwości zapobiegania zjawisku.
6) Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii poprzez umożliwienie dostępności
do nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów uzależnień.
IV REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU
Koordynatorem programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Błonie, do której zadań należy
w szczególności:
- inicjowanie zadań własnych Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- prowadzenie konsultacji indywidualnych z osobami zgłaszającymi się z problemem
alkoholowym lub narkotykowym własnym i rodzinnym,
- prowadzenie rozmów motywujących do podjęcie leczenia uzależnienia,
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motywowanie do życia w trzeźwości,
podejmowanie czynności zmierzających do wydania przez sąd postanowienia wobec
osób uzależnionych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
- wydawanie opinii w formie postanowienia dotyczących zezwoleń podmiotom
handlowym na sprzedaż napojów alkoholowych.
W realizację zadań włącza się wielu specjalistów i podejmowana jest współpraca z:
a) rady pedagogiczne szkół,
b) Sąd Rejonowy,
c) Komenda Powiatowa Policji,
d) Straż Miejska,
e) Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Wzajemnej Pomocy „Kres” w Błoniu,
f) grupy ruchu samopomocowego AA,
g) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Pruszkowie,
h) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
i) Ośrodek Pomocy Społecznej,
j) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
k) Świetlica Socjoterapeutyczna „O uśmiech dziecka”,
l) Fundacja Uczniowie Marka Kotańskiego „Nikt nie jest sam” w Rokitnie,
m) gminne koła i kluby sportowe,
n) Stowarzyszenie „Młodzi dla Błonia”,
o) Grupa „Agrafka”,
p) Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”.
V ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkotykowych w Błoniu są środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
ZADANIA
WŁASNE
UZALEŻNIENIOM

GMINY

W

ZAKRESIE

PRZECIWDZIAŁANIA

Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków.
1) Realizacja programów dodatkowych nie finansowanych przez NFZ, przeznaczonych
dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2) Wspieranie dodatkowych grup terapeutycznych w Ośrodku Uzależnienia
i Współuzależnienia w Pruszkowie.
3) Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4) Kierowanie osób zajmujących się realizacją zadań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień na szkolenia związane z podnoszeniem
kwalifikacji.
5) Podnoszenie kwalifikacji członków G.K.R.P. A.
6) Opłacenie kosztów biegłego psychiatry i psychologa orzekających w przedmiocie
uzależnienia.
7) Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.
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Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występując problemy alkoholowe i narkotykowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
1. Uruchamianie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy:
- udzielanie rodzinie kompleksowej i adekwatnej do potrzeb pomocy w ramach
współpracy między Komisariatem policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, sądem Rejonowym
(Wydział Rodzinny i Nieletnich i Wydział Karny),
- powołanie interdyscyplinarnych zespołów składających się z przedstawicieli służb
i instytucji zajmujących się pomaganiem rodzinom, w których dochodzi do przemocy,
- stałe dyżury przedstawiciela Komisariatu Policji w Błoniu zajmującego się sprawami
przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozmów
motywujących do podjęcie leczenia odwykowego przez osoby uzależnione.
3. Podejmowanie i dofinansowanie działań oraz programów związanych z opieką
psychologiczną dla rodzin dotkniętych przemocą i problemem uzależnienia oraz programów
pracy wychowawczej z przeznaczeniem dla rodziców.
4. Przekazanie środków finansowych do OPS dla rodzin i osób z problemem uzależnienia
oraz rodzinom, w których dochodzi do przemocy, w szczególności:
- osobom podejmującym leczenie odwykowe i kontynuującym proces trzeźwości,
- rodzinom, w których przyczyną ubóstwa lub trudnej sytuacji są uzależnienia oraz
przemoc,
- udzielenie wsparcia w formie zapomogi finansowej lub rzeczowej młodzieży uczącej
się z rodzin dysfunkcyjnych,
- osobom, które po ukończeniu terapii pozostają bez środków na utrzymanie,
- dofinansowanie pobytu osób z terenu gminy Błonie w Ośrodku Fundacji – Uczniowie
Marka Kotańskiego „Nikt nie jest sam” – Rokitno,
- warunkiem uzyskania pomocy finansowej ze środków G.K.R.P. A. jest zawarcie
kontraktu pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym na podjecie terapii.
5. Udzielanie pomocy materialnej rodzinom poprzez:
- dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych,
- dofinansowanie wyżywienia dzieciom w świetlicach,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami,
- dofinansowanie zakupu leków specjalistycznych.
6. Opracowanie materiałów informacyjnych służących zmniejszeniu skali zjawisk przemocy
i uzależnień.
7. Prowadzenie szkoleń dotyczących współpracy służb i instytucji w przypadkach przemocy
w rodzinie oraz zwiększających się kompetencji w zakresie pomagania rodzinom z grup
ryzyka.
8. Zorganizowanie konferencji dotyczących profilaktyki uzależnień, przemocy oraz
bezpieczeństwa.
Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
1. Tworzenie możliwości realizacji zadań poprzez integrację osób zajmujących się
profilaktyką (szczególnie pedagogów i nauczycieli) tworzących i realizujących programy
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek wychowawczych.
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utworzenie grupy konsultantów (reprezentantów różnych środowisk np. szkoła,
policja) wypracowującej nowe koncepcje pracy prewencyjnej i edukacyjnej,
- wypracowanie standardów i zasad dla realizatorów programów profilaktycznych,
- dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór nad realizacją programów profilaktycznych
w przedszkolach i szkołach oraz prowadzenie badania skuteczności oddziaływań
profilaktycznych,
- promowanie nowych, skutecznych strategii profilaktycznych, opracowań autorskich,
- zakup prenumeraty i wyposażanie biblioteczki w literaturę fachowa z zakresu
uzależnień.
2. Pomoc w organizowaniu czasu wolnego dla uczniów w czasie ferii zimowych oraz wakacji
poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w różnych formach wypoczynku
i zainteresowań.
3. Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów i wyjazdów dla dzieci
i młodzieży z programem profilaktycznym przeciwdziałającym zachowaniom niewłaściwym
w zakresie uzależnień i przemocy.
4. Opracowanie - w formie ulotki – oferty uzyskania pomocy na terenie gminy, dla osób
i rodzin z problemami uzależnień.
4. Współorganizowanie zajęć sportowych prowadzonych przez kluby sportowe.
5. Kontynuowanie dofinansowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „O uśmiech dziecka” dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych.
7. Kontynuowanie środowiskowej pracy wychowawczej w ramach zajęć prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, a w szczególności zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonej (rajdy,
zajęcia sportowe, socjoterapeutyczne, kulturalne).
8. Wspieranie zintegrowanych działań profilaktycznych odwołujących się do czynników
chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.
9. Dofinansowanie gminnych, szkolnych imprez promujących zdrowy styl życia i właściwe
wzorce rodzinne, społeczne, patriotyczne.
10. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców poprzez różnego
rodzaju akcje profilaktyczne.
11. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, uczących asertywnego
sposobu odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.
12. Udział w programach organizowanych przez Centrum Polityki Mazowieckiej PARPA
oraz inne instytucje zewnętrzne.
13. Dofinansowanie do wyjazdów uczniów, ze szkół z terenu Gminy Błonie, propagujące
zdrowy styl życia i ukazujące pozytywne wzorce zachowań społecznych, wspierające rozwój
osobowości.
14. Udział w obchodach Mazowieckich Dni Trzeźwości.
15. Pomoc merytoryczna i finansowa w organizowaniu bezpiecznych miejsc spędzania
wolnego czasu (boiska, place zabaw).
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Wspieranie działalności różnych podmiotów służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkotykowych. Udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego
podmiotowi na podstawie złożonych projektów, zgodnie z zasadami określonymi ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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2. Pomoc merytoryczna i finansowa stowarzyszeniom, instytucjom, osobom oraz grupom
propagującym zdrowy styl życia działającym na terenie miasta i gminy Błonie:
- Stowarzyszenie „Młodzi dla Błonia”,
- Grupa „Agrafka”,
- Grupa Młodzieżowa przy Parafii Św. Trójcy,
- Stowarzyszenie „Wspólny cel”,
- Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”,
- Dom Samotnych Matek z Dziećmi i Ludzi Starszych „Nikt nie jest sam” w Rokitnie,
- ZHR, ZHP,
- Błońskie Stowarzyszenie Koszykówki,
- grupy środowiskowe i inne.
3. Wsparcie merytoryczne i finansowe działań rehabilitacji społecznej prowadzonej
w Błońskim Stowarzyszeniu Trzeźwościowym – Klub Wzajemnej pomocy „Kres” poprzez
zlecenie zadań w formie powierzenia:
a) działania konsultacyjno-informacyjne,
b) prowadzenie terapeutycznych grup wsparcia
- grupa wsparcia dla osób oczekujących na miejsce w zakładzie stacjonarnym,
- grupa dla osób współuzależnionych,
- grupa dla osób uzależnionych z dłuższym okresem abstynencji,
- grupa wsparcia dla ofiar przemocy.
c) rehabilitację w środowisku naturalnym opartą na bogatej ofercie różnorodnych form
wypoczynku bez używek.
Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku stwierdzenie złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym
oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych, Gmina
będzie występować do Sądu Rejonowego w charakterze oskarżyciela publicznego.
Przeprowadzana będzie systematyczna kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz podejmowane będą różne akcje na rzecz kształtowania właściwych postaw reagowania w
sytuacjach sprzedaży alkoholu nietrzeźwym i niepełnoletnim, w tym również szkolenia
sprzedawców.
Zadanie 6
Prowadzenie działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków.
1. Zadanie to będzie realizowane poprzez dofinansowanie zatrudnienia socjalnego osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków po zakończonym programie psychoterapii
w zakładzie lecznictwa odwykowego, co ma na celu nie tylko zatrzymanie picia, ale także
modyfikowanie patologicznych wzorców funkcjonowania podopiecznych, jak również
przywrócenie ich do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.
2. Dofinansowanie imprez integrujących różne środowiska.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych
jest dokumentem otwartym na modyfikacje i nowe propozycje na każdym etapie jego
realizacji. Realizacja tego projektu wymaga ścisłej współpracy z instytucjami,
stowarzyszeniami i osobami fizycznymi wymienionymi w tym programie.
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Ustala się wynagrodzenie członków Komisji w kwotach:
Przewodniczący

- 850,- zł brutto miesięcznie

Z-ca Przewodniczącego

- 800,- zł brutto miesięcznie

Członek Komisji

- 700,- zł brutto miesięcznie

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Jakub Pniewski
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