Załącznik
do uchwały nr 30/IV/07
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 31.07.2007 r.
WSTĘP
W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy władzy i administracji
państwowej oraz samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu a także wspierania działalności w tym
zakresie.
I. Cele Programu
Program ten jest kontynuacją zadań realizowanych z lat poprzednich.
Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, tworzenie warunków sprzyjających
powstrzymywaniu się od spożywania alkoholu, w szczególności poprzez prowadzenie działań:
1. Zwiększenie dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13′ i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
II. Podstawowe strategie zmierzające do uzyskania celów Programu
1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu:
- udostępnienie wstępnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i
współuzależnionym w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc w każdy
poniedziałek,wtorek i czwartek w godz. od 1700 do 2100,
- systematyczne szkolenie osób zajmujących się pomocą uzależnionym,
- zabezpieczenie możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej w placówce specjalistycznej/ Cibórz,
Obrzyce/, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zielonej
Górze,
- stworzenie możliwości korzystania z rehabilitacji fizycznej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym
w Czerwieńsku.
2. W zakresie udzielania rodzinom z problemem alkoholowym pomocy, w tym prawnej i psychospołecznej:
- prowadzenie Poradni psychoterapeutycznej w Czerwieńsku dla osób uzależnionych –zatrudniając
psychologa, psychiatrę lub terapeutę od uzależnień,

- finansowanie programów terapeutycznych dla dzieci oraz innych członków rodziny w placówkach
oświatowo-wychowawczych,
- finansowanie programów przeciwdziałania przemocy w szkołach realizowanych w szczególności poprzez
warsztaty dla dzieci, przedstawienia teatralne itp.,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego poradnictwa dla osób stykających się z uzależnieniami najbliższych
oraz doświadczających przemocy w rodzinie,
- zasięganie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ,
- kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
3. W zakresie podejmowania działań służących profilaktyce i edukacji, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
- organizowanie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- finansowanie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców
na temat wszystkich uzależnień,
- propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez zwiększenie ilości zajęć
pozalekcyjnych zwłaszcza sportowych; w tym celu współfinansowanie lub finansowanie zakupu urządzeń
sportowych i rekreacyjnych na boiska i place zabaw dla dzieci,
- prowadzenie działalności na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych,
- współfinansowanie lub finansowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych,
- współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów i kolonii z programami profilaktycznym,
- wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej poprzez rozprowadzanie ulotek, broszur itp.,
- rozwijanie działalności świetlic opiekuńczo- wychowawczych na bazie świetlic wiejskich i szkolnych dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ich doposażenie w sprzęt umożliwiający i zachęcający do spędzania
wolnego czasu po zajęcia szkolnych.
4. W zakresie wspierania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych prowadzonej przez
instytucje, stowarzyszenia jak i inne osoby prawne czy fizyczne:
- edukacja mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez publikacje w miejscowej gazecie
„Czerwieńsk U NAS”,
- wspieranie działalności Klubu Abstynenta w Czerwieńsku,
- wspomaganie działalności grup samopomocowych Grupy AA,
- dofinansowywanie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych realizujących zadania programowe,
- dofinansowanie obozów i kolonii realizujących programy profilaktyczne.
5. W zakresie podejmowania działań ograniczających dostępność alkoholu:
- eliminowanie przypadków dokonywania zakupów alkoholu przez młodzież poprzez zwiększenie kontroli
punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
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- wydawanie opinii na wniosek ubiegającego się o zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- podejmowanie innych działań w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
III . Realizatorzy Programu
1. Burmistrz Czerwieńska.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Punkt Konsultacyjny w Czerwieńsku.
4. Klub Abstynenta w Czerwieńsku , Grupa AA.
5. Szkoły, placówki kultury, świetlice wiejskie.
6. Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Inne podmioty.
IV. Finansowanie Programu
1. Środki na realizację Programu mogą pochodzić z następujących źródeł:
- budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dodatkowych kwot pochodzących
z wpłat za zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,
- środków uzyskanych od innych jednostek na podstawie odrębnych porozumień,
- darowizny przekazane na realizację programu.
2. Ustala się wynagrodzenie – ryczałt miesięczny za całokształt pracy w komisji w wysokości:
- Przewodnicząca
- 400 złotych,
- Sekretarz
- 400 złotych,
- Członek
- 250 złotych.
W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wynikających z planu pracy Komisji miesięczny
ryczałt nie przysługuje.
Stwierdzenie nie wykonania obowiązków dokonuje Przewodniczący komisji na piśmie, które kieruje do Referatu
Finansowo-Budżetowego.
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