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Uchwała Nr XXIX/ 187/05
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 15911 / i art. 41 ust. 2 
i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U z 2002 roku Nr 147 poz. 12312 /
Rada Miejska uchwala:
§ 1 

	Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2005 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
	Burmistrz Korfantowa w terminie do dnia 31 marca 2006 roku przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji wymienionego w ust.1 Programu.
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 włącza się do Gminnej Strategii Integracji

i Polityki Społecznej uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/133/04 Rady Miejskiej  z dnia 31 marca 2004 roku jako jej integralną część.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Oleksów


1/Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 roku 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
Z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz.1203.  
2/Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w /Dz. U z 2002 roku 
Nr 167 poz. 1372, Dz. U z 2003 roku Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143 i z 2004 roku Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001 i Nr 152 poz. 1597/.
                                                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                                                       do Uchwały Nr XXIX/187/05




                                            GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI  i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
                            w gminie Korfantów w 2005 roku

Rada Miejska kierując się postanowieniami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podejmować będzie działaniu obejmujące :

1. Doskonalenie  przedsięwzięć    warunkujących   rozwiązywanie   problemów          
    alkoholowych  podejmowanych  przez   instytucje  i   stowarzyszenia.
2. Rozszerzanie    profilaktycznej  działalności   informacyjnej  i  edukacyjnej 
    w  zakresie  przeciwdziałania   spożywania   alkoholu   w   szczególności 
    przez  dzieci  i  młodzież.
3. Rozwijanie pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym 
    oraz    ich rodzin. 
4. Udzielanie   pomocy  socjoterapeutycznej   dla  dzieci  z  rodzin                     
    z  problemem   alkoholowym.
5. Budowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach. 
6. Prowadzenie  kontroli  przestrzegania   prawa w   handlu  alkoholem.

Podejmowane działania mają na celu :
	zmniejszanie  rozmiarów aktualnie istniejących problemów, 

zwiększanie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

Wymienione działania Rada Miejska prowadzić będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez Pełnomocnika Burmistrza ds. P i RPA.













   I.                       DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
                                                     w gminie Korfantów  

Gminę zamieszkuje ogółem 9 949   mieszkańców. 
Obecnie na jej terenie zarejestrowane są  43  punkty sprzedaży alkoholu,   z czego 35  to sklepy  a  8  to lokale gastronomiczne.  Większość sklepów     prowadzi sprzedaż  piwa i wina / 35    punktów/ , a w  19  sprzedaje się alkohol wysokoprocentowy.
Gminna Komisja RPA wraz z funkcjonariuszami policji prowadziła kontrole punktów sprzedaży alkoholu, celem nadzoru przestrzegania przepisów wynikających z ustawy i uchwał Rady Miejskiej.  W placówkach w których stwierdzono  pewne uchybienia lub zaniedbania  przeprowadzono  postępowania wyjaśniające wadliwy stan.  Do sądu skierowano 1 wniosek o uchylenie koncesji a policja  stosowała mandaty za  stwierdzone nieprawidłowości. Ogółem policja przeprowadziła  44 kontrole placówek handlowych,  podczas których nie ujawniono znaczących nieprawidłowości . najczęściej spotykanym uchybieniem jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.  Otrzymano 6 informacji o nielegalnym handlu alkoholem, z czego potwierdzono 3 przypadki. 
Posterunek Policji w Korfantowie przeprowadził szereg innych  czynności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi , między innymi :
-przeprowadzano kontrole drogowe i badano trzeźwość kierowców, zatrzymano 18 nietrzeźwych kierujących  pojazdami mechanicznymi /samochody i traktory/
w roku 2003 -11,  nietrzeźwych rowerzystów 51 / w 2003 -33/
Zanotowano 2 wypadki samochodowe z udziałem pijanych kierujących / 2003 -5/  oraz zatrzymano 9 nietrzeźwych sprawców kolizji drogowych.
Kolejna grupa zadań dotyczy interwencji  policji w zdarzeniach z osobami pod wpływem alkoholu. Do interwencji domowych wzywano policjantów 98 razy /w 2003- 76/, w 21 przypadków zanotowano ,że osoba wzywająca pomocy nosi ślady pobicia . Do sądu przesłano tylko 4 sprawy dotyczące znęcania się nad rodzina , ponieważ ofiary przemocy z reguły wycofują  wnioski o pobicie. Do wytrzeźwienia zatrzymano 56 nietrzeźwych wszczynających awantury domowe.  Policja interweniowała  także / 30 x/ w miejscach publicznych, gdzie dochodziło do awantur , bójek i innych wykroczeń  z udziałem pijanych uczestników.
Po raz pierwszy zanotowano wydarzenia z udziałem nietrzeźwych nieletnich. Aż 9 razy interweniowano wobec nastolatków będących pod wpływem alkoholu. Z tego 1 x w domu , 2 x na dyskotece , i 6 ! razy w szkole. W każdym przypadku prowadzono dochodzenie dotyczące miejsca zakupu alkoholu przez nieletniego. Dodatkowo policja kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego w Nysie. W stosunku do nieletnich prowadzone były także 2 postępowania w sprawie o pobicie. 
  



  Narastające wśród młodych ludzi zjawiska patologiczne wyrastają na gruncie nie tylko złych wzorców domowych , ale także szerzącego się modelu życia bez nauki i pracy. Wiele z tych zachowań i wykroczeń ma miejsce po spożyciu alkoholu. Młodym ludziom nie tylko potrzebna jest elementarna wiedza o zagrożeniach jakie niosą z sobą  używki , muszą także mieć większe wsparcie  ze strony osób dorosłych w realizowaniu trudnych zadań życiowych.
 W zwalczaniu trudnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży muszą brać udział szkoła i rodzice. Profilaktyka w szkole nieuchronnie zmierza do nowego modelu  uwzględniającego specyficzne potrzeby środowiska lokalnego. Od 2 lat rozporządzeniem MEN szkoły zostały zobowiązane do opracowania i realizacji własnych autorskich i autonomicznych programów profilaktycznych. Od 7 lat na terenie naszej gminy były prowadzone szkolne programy koordynowane przez gminną komisję . Obecnie nauczyciele stoją przed koniecznością realizowania  programów dostosowanych do potrzeb własnej klasy. W Korfantowie i Ścinawie Małej  połowa nauczycieli jest przeszkolona w zakresie realizowaniu profesjonalnych programów, w związku z tym potrafią oni zaplanować i przeprowadzić takie zajęcia metodami aktywnymi.  Władze gminy i komisja nadal jednak będzie współdziałały ze szkołami  w zakresie wspieraniu i dofinansowania wszystkich przedsięwzięć profilaktycznych. Oczekujemy jednak coraz większej  liczby inicjatyw i pomysłów w zakresie podejmowanych działań. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że minęły już czasy kiedy szkolną profilaktykę spychano do roli  nudnych pogadanek i prelekcji.
Komisja pomoże szkołom w  większym angażowaniu w zadania profilaktyki rodziców  a także będzie wspierała dalsze  doskonalenie  nauczycieli w tym zakresie. Proces ten jest zjawiskiem długotrwałym i nie można go przyspieszyć , np. przez dostarczenie nauczycielom gotowych scenariuszy do zajęć. 
       Z danych uzyskanych ze szkół w naszej  gminie wynika ,że  nadal wzrasta odsetek uczniów spożywających alkohol.  We wrześniu przeprowadzono ankietę wśród 80 gimnazjalistów i do picia alkoholu przyznało się 36 uczniów , co stanowi  45% ogółu badanych Najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, ale także wino  i wódka / w modnej postaci drinków/. Po alkohol sięga 66 %  ankietowanych chłopców i 27 % dziewcząt. Na pytanie dlaczego piją , najczęściej odpowiadają : “bo chcę” , inni też piją”,  “dla szpanu”. Porównując te dane z wynikami uzyskanymi w 2001 roku stwierdza się ,że notuje się wzrost tego zjawiska  z 40% do 45%. Z badań prowadzonych pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia Biura Regionalnego dla Europy wynika, że 76% dzieci w wieku  11 –15 lat próbowało napojów alkoholowych. Natomiast realizatorzy ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł informuje, że liczba ta wśród 15- latków sięga 90 %. 

Dane te przekonują ,że środowiska szkolne muszą zintensyfikować swoje działanie i zrezygnować z przestarzałego  sposobu, w którym zaprasza się eksperta z zewnątrz , lecz utworzyć sprawny model reagowania na rzeczywiste problemy swoich uczniów. Trzeba pamiętać ,że okresem największego ryzyka , w którym rozpoczęcie picia może doprowadzić do alkoholizmu jest przedział wieku od 10  do 24 r. ż. 
Działania profilaktyczne prowadzone w naszej gminie od szeregu lat spełniają profesjonalne kryteria, ich pozytywny wydźwięk obserwuje się w zmianach postaw dyrektorów i nauczycieli wobec  celowości ich stosowania. 
Także dorosła część naszej lokalnej społeczności wymaga konkretnych działań mających na celu poszerzanie wiedzy o problemach alkoholowych , a także zmiany poglądów opartych na mitach , stereotypach  i półprawdach. 
      Poszerzanie wiedzy o problemach alkoholowych to zadanie nie tylko dla profilaktyki szkolnej. Także dorosła część naszej społeczność może odnieść korzyści z profesjonalnej edukacji w tym zakresie. Dosyć powszechnie panującym przekonaniem obyczajowym jest twierdzenie ,że picie alkoholu jest czymś naturalnym i właściwym. Dotyczy to zarówno osób które piją alkohol okazjonalnie i w małych ilościach, jak i tych , którzy z nadużywania alkoholu doświadczają już pewnych problemów , czy to zdrowotnych , czy osobistych. Takie traktowanie picia alkoholu nigdy nie prowadzi do zadania pytania ,czy moje picie zaczyna nabierać niewłaściwego i nieprzystosowawczego charakteru.    
Zarówno lekarze , jak i pracownicy opieki społecznej oraz członkowie komisji często słyszą od osób uzależnionych, że co prawda picie alkoholu jest negatywnym nawykiem, ale można go samemu opanować , a przynajmniej mieć nad nim kontrolę. Inny przykład – osoby wolne od nałogu niechętnie reagują na argumenty, że alkoholizm jest chorobą, biorąc to za usprawiedliwianie szkodliwych i niekontrolowanych zachowań osób uzależnionych.
Upowszechniając profesjonalną wiedzę o alkoholu i nałogu z czasem można zmienić panujące dzisiaj mity , stereotypy i półprawdy.
       W Punkcie Konsultacyjnym zarejestrowano 21 nowych pacjentów, 13 z nich podjęło leczenie odwykowe. Nasza opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie, gdy pacjent poddaje się kuracji odwykowej. Staramy się , aby po powrocie z leczenia miał kontakt z dalszymi formami terapii.
Ogólnoświatowe dane mówią, że spośród pacjentów poddanych leczeniu odwykowemu – w ciągu 1 roku ok. 40 % powraca do picia. Nasze obserwacje wskazują, że nawroty w chorobie alkoholowej są poważnym problemem, dlatego musimy stale poszerzać formę pomocy tym pacjentom.

Zakres tej pomocy ma także charakter socjalny, np. pomoc w znalezieniu pracy. 
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  przedstawili informację o rodzinach    z problemem alkoholowym . Na terenie naszej jest ok. 149 rodzin z problemem alkoholowym. W tej liczbie jest 130 mężczyzn i 19 kobiet. Jest także 15 rodzin , w których piją oboje małżonkowie.  W rodzinach alkoholowych wychowuje się 129 dzieci, są to w większości dzieci w wieku szkolnym. Głównym oczekiwaniem ze strony osób nadużywających alkoholu jest otrzymanie z ośrodka pomocy finansowej. To ,  że pomoc ta jest świadczona najczęściej w postaci bonów żywnościowych spotyka się z  ich niezadowoleniem.
Najczęstszy rodzaj pomocy  rodzinom z problemem alkoholowym ze strony opieki społecznej to  objęcie dożywianiem dzieci w szkole oraz przekazywanie żywności z Banku Światowego. Przyznawana jest także pomoc na zakup obuwia i odzieży , zakup podręczników , żywności , opłatę energii, zakup opału. 

W corocznej diagnozie problemów alkoholowych w naszej gminie staramy się nie tylko wyliczać dostrzeżone straty, ale także szukać sposobów ich pomniejszania. Jest to podstawą do wytyczania coraz bardziej rozszerzonego programu zadań , które Rada Miejska kieruje do lokalnej społeczności.



Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji RPA 


Członkom Gminnej Komisji RPA w gminie Korfantów za udział w posiedzeniach przysługują  diety w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia pracowników,  ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Podstawę do wynagrodzenia stanowi obecność potwierdzona podpisem członka komisji na listach obecności z odbytych posiedzeń w danym miesiącu. 
Wypłata diety następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.



 




  
                                                               HARMONOGRAM  ZADAŃ
                Z ZAKRESU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
L.p.
  Rodzaj zadania 
             Sposób realizacji
        Termin
 Odpowiedzialny
 1.












 2.

Zwiększanie dostępności leczenia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.









Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego:
-dyżury psychologa i terapeuty odwykowego,
-wstępna diagnoza i motywowanie do leczenia,
-udzielanie pomocy psychospołecznej  pacjentom    po terapii odwykowej,
-pomoc w terapii poszpitalnej,
-pomoc w tworzeniu grup wsparcia 
Dofinansowanie kosztów leczenia  w ośrodkach leczenia odwykowego.
Dofinansowanie przejazdów osób bezrobotnych do placówek leczenia odwykowego.
Funkcjonowanie koła AA

-kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
-opracowanie strategii postępowania w przypadkach rozpoznawania i zgłoszenia przemocy,
-monitorowanie sytuacji w tych rodzinach
-wykształcenie zespołu specjalistów d.s. przemocy
-wszczynanie postępowania karnego wobec sprawców.
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Udzielanie pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin alkoholowych.






Przeciwdziałanie narkomanii.




Prowadzenie działań profilaktycznych  w szkołach.





Prowadzenie działań profilaktycznych  w 
Środowisku lokalnym .








Współpraca z instytucjami i organizacjami  społecznymi .















Realizacja zadań Gminnej Komisji RPA 
Rozszerzanie zakresu działań profilaktyczno –terapeutycznych w szkołach i w świetlicach.
Pomoc w doskonaleniu profilaktycznym pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Doposażenie świetlicy w pomoce i sprzęt do zajęć. Pomoc w przygotowaniu baz lokalowych i ich wyposażeniu dla świetlic wiejskich.
Dofinansowanie form spędzania wolnego czasu-
obozy , kolonie z programem profilaktycznym.

Wdrażanie standardów postępowania interwencyjnego i profilaktycznego. 
Organizowanie szkoleń dla osób realizujących profilaktykę narkomanii.
Zwalczanie handlu narkotykami.

Realizowanie programów profilaktycznych :
-Elementarz III w kl. VI szkół podstawowych
-Nasze Spotkania w klasach gimnazjalnych
-Spójrz inaczej w klasach I-V szkół podstawowych
Wprowadzanie autorskich programów profilaktycznych .
Organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli –realizatorów programów profilakt.
Edukacja rodziców w zakresie zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież : 
-zakup materiałów edukacyjno – wychowawczych –organizowanie spotkań ze specjalistami ds. profil..
-realizacja programu Profilaktyka Domowa,
Organizowanie masowych imprez , mityngów profilaktycznych. 

Wdrażanie programów dla sprzedawców alkoholu typu Stop – nieletnim zakaz sprzedaży alkoholu.
Zakup materiałów edukacyjnych i diagnostycznych
dla ośrodków zdrowia i policji.
Pomoc merytoryczna i finansowa dotycząca zwiększania kompetencji w zakresie profilaktyki.
dla policji ,  OPS , ośrodków zdrowia i komisji
Inicjowanie i dofinansowanie imprez kulturalno – sportowych. :
-kontynuowanie corocznie organizowanych zawodów m.in.  –Turniej Trzeźwości (gminne rozgrywki w piłce nożnej),
-Wojewódzkie Biegi Niepodległości,
-szkolne konkursy i zawody
-upowszechnianie imprez krzewiących zasady profilaktyki i trzeźwości w środowiskach wiejskich
  (festyny , zabawy, konkursy). 
Pomoc merytoryczna i finansowa w tworzeniu świetlic wiejskich  i ognisk kulturalno –sportowych
Wyposażanie miejsc użyteczności publicznej w informatory z zakresu profilaktyk.
Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu i sprawców przemocy.
Prowadzenie okresowych kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
Opiniowanie wniosków o koncesję na sprzedaż alkoholu.
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Przewodniczący
Jan Oleksów


