Załącznik Nr l do Uchwały nr 86/XVIII/2004
Rady Gminy w Janowie z dnia l marca 2004 roku



Gminny Program Profilaktyki l Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2004

Diagnoza zagrożeń alkoholizmem na terenie Gminy Janów.

Gmina Janów leży w południowo-wschodniej części powiatu częstochowskiego
w odległości około 30 km od Częstochowy.
Zajmuje obszar o powierzchni blisko 15 tyś hektarów, gdzie zamieszkuje w 22
wsiach 5930 mieszkańców.
Na terenie gminy są 3 szkoły podstawowe, l gimnazjum, 2 przedszkola oraz Zespół
Szkół w Złotym Potoku.
Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży prowadzi 17
placówek , natomiast do spożycia poza miejscem sprzedaży 32 placówek - w tym
komplet zezwoleń ( piwo. wino. wódka ) posiada tylko 8 sklepów.
Położenie wszystkich punktów sprzedaży napoi alkoholowych odpowiada wymogom
zawartym w uchwale w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży na terenie
gminy Janów.
Na podstawie danych sporządzonych przez Komisariat Policji w Koniecpolu,
stwierdzono, że na terenie naszej gminy w 2003 roku przeprowadzono następujące
interwencje oraz inne zdarzenia, których przyczyną było spożycie alkoholu:
Interwencje : domowe- 56, inne - 11
Nietrzeźwi użytkownicy dróg: wykroczenie -6, przestępstwo- 8 inne -l l
Ponadto w 2003 roku na terenie gminy Janów odnotowano 46 kolizji i wypadków
drogowych. Do Izby wytrzeźwieć w Częstochowie odwieziono 11 osób.
W związku z powyższą sytuacją należy wzmóc szczególną uwagę na rodziny, w
których są osoby uzależnione, przeanalizować sytuację rodziny i przekonać osobę
uzależnioną, aby ta podjęła leczenie.
Należy zwrócić także szczególną uwagę na młodzież. Picie alkoholu przez młodzież
przynosi im poważne szkody w ich rozwoju psychicznym, fizycznym i moralnym
prowadząc do istotnego ograniczenia aspiracji i możliwości życiowych.
W związku z powyższym w gminnym programie zawarte są szkolenia przeznaczone
dla dzieci, młodzieży , finansowane są także szkolenia dla lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, nauczycieli i innych gryp zawodowych zajmujących się tematyką
uzależnień , aby w porę zaplanować działania interwencyjne.



Ramowy program działań
lp
Główne kierunki działań
Zadania przy pomocy jakich będzie to realizowane
Odpowiedzialny za realizację
Termin realizacji
I
Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od
alkoholu

l-Finansowanie Punktu
Konsultacyj nego.
Zadania Punktu:
- dostarczanie informacji o
możliwości podejmowania
profesjonalnej terapii
- motywowanie i kierowanie
do leczenia
-udzielanie wsparcia i pomocy
psychospołecznej osobom po
zakończeniu terapii
odwykowej i ich rodzinom

Gminna Komisja

Cały rok

II
Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy alkoholowe
pomocy
psychospołecznej
,i prawnej, a w
szczególności ochrony
przed przemocą w
rodzinie
1.Przyjęcie zgłoszenia
(wniosku)o przypadku
wystąpienia nadużywania
alkoholu.

2. Zlecenie przeprowadzenia
wywiadów środowiskowych

3. Skierowanie ww. osoby na
badanie przez biegłego w celu
wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu
leczniczego

4. Przygotowanie
dokumentacji związanej z
postępowaniem sądowym wraz
z opinią wydaną przez
biegłego

5. Złożenie wniosku do Sądu
Rejonowego.

II nicjowanie działań
zmierzających do podniesienia
kwalifikacji osób mających w
swojej pracy kontakt z
ofiarami i sprawcami
przemocy- organizowanie
szkoleń
III. Organizowanie szkoleń
dot. współpracy służb
instytucji, zwłaszcza

Gminna Komisja


Pełnomocnik ds.
Rozwiązywania
Problemów Alk.

W miarę
potrzeb
lp
Główne kierunki działań
Zadania przy pomocy jakich będzie to realizowane
Odpowiedzialny za realizację
Termin realizacji


związanych z wdrażaniem
nowych procedur interwencji
wobec przemocy domowej np.
" Niebieskie Karty"
IV. Kontynuowanie stałej
współpracy z GOPS, celem
udzielenia pomocy rodzinom z
problemem alkoholowym


III
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej, w
szczególności dla dzieci)
li młodzieży.
l. Zorganizowanie
i sfinansowanie programu
profilaktycznego
2. Wspieranie działań
podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np.
organizowanie imprez
rozrywkowych i sportowych
mających wyraźne odniesienia profilaktyczne (tworzenie specjalnych programów z udziałem artystów, muzyków,
sportowców,)
3. Prenumerata czasopism dot.
Tematyki p.a. i rozsyłanie do szkół
4. Szkolenie sprzedawców
napoi alkoholowych
Pełnomocnik




Dyrektor SOKIS









Pełnomocnik

W ciągu roku




w miarę potrzeb





cały rok


kwiecień
IV
Wspomaganie
działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych.

1. Pomoc materialna dla rodzin
w których występuj ą problemy
alkoholowe:
zakup podręczników i innego
wyposażenia szkolnego dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku letniego, wycieczek, obozów
terapeutycznych, finansowanie g
poczęstunków międzylekcyjnych
2. Pomoc finansowa w
wyposażaniu i funkcjonowaniu)
uczniowskich, wiejskich
klubów sportowych oraz
świetlic środowiskowych
i szkolnych poprzez zakupy
sprzętu, strojów, urządzanie
boisk, sal, siłowni.
3. Współorganizowanie
Gminna Komisja



GOPS
Gminna Komisja










Gminna Komisja


W miarę potrzeb

lp
Główne kierunki działań
Zadania przy pomocy jakich będzie to realizowane
Odpowiedzialny za realizację
Termin realizacji


turniejów sportowo-
rekreacyjnych (np. zakup nagród)
4. Promowanie wśród
mieszkańców zdrowego i
aktywnego stylu życia w
ramach organizowanych
festynów letnich przez SOKiS, szkoły (zawody sportowe, konkursy, turnieje.)





Dyrektor SOKiS
Dyrektorzy Szkół

V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i  15 ustawy oraz
występowanie przed
sądem w charakterze
oskarżyciela
publicznego.

  l. Interwencja w przypadku
 złamania zakazu sprzedaży
 alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz w
przypadku złamania zakazów
promocji i reklamy napojów
alkoholowych przez
przygotowanie wniosku o
wszczęcie postępowania
dowodowego.

Osoba upoważniona przez Wójta Gminy

(Radca Prawny)
W miarę potrzeb 
VI
Sprawy organizacyjne
1. Wynagrodzenie członków
Komisji
2. Szkolenia dla Członków
Komisji
3. Wyjazdy służbowe
4. Wydatki (sprzęt, materiały
biurowe)

Gminna Komisja





w miarę potrzeb 
20 zł (brutto)/os

Przewodniczący Gminnej Komisji
d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/Adam Markowski/

