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Załącznik do Uchwały
                                                                                                                    Rady Miejskiej we Fromborku
                                                                                                                    Nr XXXVIII/243/10 z dnia 28.01.2010r.

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA 2010 ROK

I. Wprowadzenie.

Przedstawiany program jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych
w gminnych programach w latach poprzednich. W znacznej mierze uzupełniono go
o doświadczenia zdobyte z ciągu lat. Wskazują one, że należy kontynuować rozpoczęte
działania, jednocześnie wprowadzać nowe elementy uwzględniając problematykę przemocy
w rodzinie, związanej z nadużywaniem alkoholu oraz systemowe i stałe prowadzenie
nowoczesnej profilaktyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Program dla Gminy Frombork
jest zgodny z zapisami Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2008 - 2011 oraz Narodowego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego przez Radę Ministrów na lata
2006 - 2010.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych, w świetle nowoczesnego podejścia do
problematyki alkoholowej, oznacza zarówno podejmowanie tych działań, które są
ukierunkowane na grupy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, jak również i tych,
które zmierzają do zmniejszenia dotkliwości problemów, jakie niesie za sobą nadużywanie
alkoholu. Alkoholizm jest jedną z wyodrębnionych „trudnych sytuacji życiowych”,
potencjalnych klientów pomocy społecznej i postrzegany jest jako najpowszechniejsza trudna
sytuacja życiowa, wymagająca najpilniejszego rozwiązania. Koszty wynikające
z narastającego problemu nadużywania alkoholu przejawiającego się absencjami i wypadkami
w pracy, patologią środowisk bezrobotnych, wzrostem przestępczości - „obciążają całe
społeczeństwo”. Nadużywaniu  alkoholu towarzyszy problem nasilania się przemocy
w rodzinach dotkniętych uzależnieniem. Agresja słowna, fizyczna, przymus i przemoc stają
się jedynym sposobem „porozumiewania członków rodziny”. Najczęstszymi ofiarami
przemocy są dzieci żyjące w ciągłym poczuciu zagrożenia, okaleczone kształtowaniem
negatywnych postaw, często pokutujących w ich dorosłym życiu.

Specjalistyczne działania lecznicze w zakresie uzależnień realizują placówki służby
zdrowia, w szczególności placówki lecznictwa odwykowego. Zajmują się one leczeniem
objawów długotrwałej choroby alkoholowej, podejmują działania terapeutyczne wobec
zmotywowanych do walki z nałogiem pacjentów.

Równie ważne jest jednak położenie nacisku na profilaktykę tych problemów.
Działania profilaktyczne w swych założeniach obejmują głównie dzieci i młodzież licząc, że
przyczyni się to do zmniejszenia ilości nowych przypadków uzależnienia od alkoholu.
Istotnym zagadnieniem jest też uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na
rozwijanie się uzależnienia. Dotyczy to lekarzy, pedagogów, policji, służb porządkowych,
pracowników socjalnych, czy kierowników zakładów pracy.

Ważnym czynnikiem przeciwdziałania skutkom występowania problemów
alkoholowych jest podejmowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w szkołach.
Jednym z najważniejszych zadań jest zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez
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młodzież, ograniczenie nowych przypadków uzależnienia, jak również uczenie
konstruktywnych sposobów radzenia sobie w codziennych trudnych sytuacjach, czy
odkrywanie nowych alternatywnych form zagospodarowania czasu wolnego. Działania
profilaktyczne mają również na celu łagodzenie negatywnych skutków oddziaływań
w rodzinach alkoholowych, uczenie pozytywnych ról życiowych, zapewnienie dzieciom
z tych rodzin możliwości wypoczynku letniego, podczas którego uczą się  one współdziałania
w grupie rówieśniczej oraz mają możliwość efektywnego wypoczynku.

Profilaktyka jest działaniem długofalowym, a jej efekty są obserwowalne często
dopiero po kilku latach. Jak wskazuje praktyka „lepiej zapobiegać niż leczyć”, by wartość
działań mogła okazać się nieoceniona.

Podobnie edukacja, która począwszy od informowania o fakcie, iż alkoholizm jest
również chorobą, poprzez systemy informowania o czynnikach ryzyka w przypadku
spożywania napojów alkoholowych, aż po sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym
z tym zjawiskiem, może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie
omawianego problemu, a tym samym zapobiec powstawaniu nowych przypadków uzależnień
i związanych z tym często dramatycznych skutków.

Dlatego ważnym elementem w tych działaniach jest wskazanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu przez sport, aktywny wypoczynek oraz prowadzenie terapii w celu
wyeliminowania niedoborów rozwojowych wśród dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych alkoholizmem.

Nadużywanie alkoholu to nie tylko nadmierne picie, ale także spożywanie alkoholu
w niewłaściwych okolicznościach. Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują
w bardzo różnych obszarach. Wymienić tu należy przede wszystkim:
1) szkody występujące u osób pijących (np. degradacja zdrowia fizycznego, życia

emocjonalnego i społecznego funkcjonowania),
2) szkody występujące u członków rodzin alkoholowych (np. zaburzenia emocjonalne,

schorzenia psychosomatyczne),
3) alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy (np. absencja, wypadki, obniżenie

wydajności pracy),
4) naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe (np. przestępczość, przemoc

w rodzinach alkoholowych, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości),
5) naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem (np. sprzedaż alkoholu osobom

nieletnim),
6) niekorzystne społecznie zmiany w strukturze picia napojów alkoholowych (np. spadek

wieku inicjacji alkoholowej, wzrost spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież).
Jak wynika z powyższego, problem osób nadużywających alkohol to nie tylko

zjawisko ograniczone do danej jednostki, to także zjawisko, które z jednej strony pociąga za
sobą konieczność ponoszenia przez społeczeństwo ogromnych kosztów ekonomicznych,
np. w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kosztów wypadków drogowych. Z drugiej
strony ogromne niebezpieczeństwo skażenia społecznego i popularyzacji negatywnych
wzorców. Dlatego coraz większą rolę w myśleniu o uzależnieniu odgrywa konieczność
intensyfikacji działań profilaktycznych.

Podsumowując powyższe samorząd fromborski ukierunkowuje zadania Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania
profilaktyczno - edukacyjne szczególnie skierowane do młodego pokolenia, jak i osób
dorosłych oraz pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholowym. Prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
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Zadania w szczególności obejmują:
1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci  i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów dotyczących reklamy

oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Cele realizowane będą przez:
- promowanie trzeźwości oraz wspieranie środowisk i postaw abstynenckich,
- tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia (miejsca

do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku zimowego i letniego),
- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych

i profilaktycznych, promujących wartościowy styl życia oraz uczących umiejętności
potrzebnych  do życia bez alkoholu i innych używek ze szczególnym uwzględnienie
uczniów szkół gimnazjalnych,

- konsekwentne egzekwowanie zakazu podawania i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,
- rozwijanie profilaktyki rodzinnej - uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji

dzieci oraz udzielania profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci upijają się,
- zachęcanie do uczestnictwa w grupie AA, gdzie osoby, które przeszły terapię znajdują

poczucie przynależności do grupy, wsparcie psychiczne, miejsce, gdzie można wygadać
się, wyżalić albo tylko posiedzieć i posłuchać innych,

- zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,

- zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemem
alkoholowym,

- zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii dla osób uzależnionych
i współuzależnionych członków rodzin,

- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia dostępności napojów
alkoholowych.

Zasoby lokalne: instytucje, organizacje i grupy środowiskowe zajmujące się
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

· Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - planuje, inicjuje
i koordynuje działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta
i gminy, pełni funkcję doradczą i opiniującą przy konstruowaniu i realizacji miejskiego
programu, współdziałając w tym zakresie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

· Wskazuje cele, dokonuje podziału środków finansowych na poszczególne zadania dla
podmiotów realizujących gminny program. Ponadto podejmuje działania zmierzające do
poddania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, opiniuje wnioski
w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach
handlowych i gastronomicznych, decyduje o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszania
zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz kontroluje
przestrzeganie warunków sprzedaży.
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· Placówki oświatowe: szkoły, placówki, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne -
prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

· Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – koordynuje pomoc udzielaną rodzinom
osób z problemami alkoholowymi.

· Świetlice wiejskie – organizują czas wolny dzieci i młodzieży z uwzględnieniem
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

· Placówki terapii odwykowej:
· SPSPZOZ  we Fromborku i Iławie (detoksykacja i rehabilitacja osób uzależnionych od

alkoholu).
· Policja - pełni funkcję ochrony przed nadużywaniem alkoholu i przemocą

w rodzinie oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
· Straż Graniczna Oddział w Braniewie - pełni funkcję ochrony przed sprzedażą alkoholu

pochodzącego z nielegalnego źródła.
· Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział  Rodzinny i Nieletnich - orzeka

o obowiązku  poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, przydziela
kuratorów sądowych.

· Kluby Sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Frombork – prowadzą działania
w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym.

· Instytucje kultury - prowadzą profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną dla
dzieci i młodzieży.
Na terenie Miasta i Gminy Frombork nie funkcjonują organizacje pozarządowe zajmujące
się problemami społecznymi  m.in. alkoholizmem.

II. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi  część
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Frombork na lata
2004 - 2014.

Główne Kierunki Programu:
1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych mającego na celu szybkie reagowanie w sprawach osób
nadużywających alkohol – przeprowadzanie rozmów, nakłanianie do podejmowania
dobrowolnego leczenia, kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o nałożenie
obowiązku leczenia odwykowego.

2. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń realizujących zadania związane
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych.

3. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji w zakresie  zwiększenia dostępności
pomocy psychospołecznej i prawnej.

4. Dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej wśród dzieci i młodzieży
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez:

a) prowadzenie działalności profilaktycznej w Zespole Szkół – głównie gimnazjum
w zakresie zagrożeń społecznych,

b) tworzenie warunków dla rozwoju alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież,

c) pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej alkoholizmem przez m. in.:
 - organizację wypoczynku,
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 - organizację bezpiecznego spędzania czasu,
 - podnoszenie standardów i rozszerzenie działalności popołudniowych świetlic wiejskich.
5. Zintensyfikowanie działań na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu nietrzeźwym

i nieletnim, a także zakłóceń spokoju i porządku w miejscach publicznych przez osoby
nietrzeźwe.

6. Ograniczanie dostępności do alkoholu poprzez realizację  podjętych uchwał w latach:
1999, 2003:

a) Uchwała Nr II/13/99 w sprawie wprowadzenie zakazu spożywania napojów
alkoholowych,

b) Uchwała Nr I/4/2003 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

Koordynację realizacji Gminnego Programu prowadzi Burmistrz Miasta
i Gminy Frombork, poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Sytuacja, która wynika z obserwacji codziennej rzeczywistości potwierdza konieczności
podejmowania działań profilaktycznych w celu zwiększenia świadomości społecznej, mającej
na celu zapobieganie skutkom powstałym przez spożywanie alkoholu.

III. CEL PROGRAMU

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2. Zmniejszenie skali i natężenia szkód powstałych przez spożycie alkoholu.
3. Tworzenie możliwości skutecznego rozwiązywania już istniejących problemów

spowodowanych piciem alkoholu.
4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży większej ochrony przed presją zewnętrzną skierowana

na picie.
5. Tworzenie warunków sprzyjających i motywujących powstrzymywanie od spożywania

alkoholu.
Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:
- zmiany zachowań i postaw obywateli oraz instytucji w sytuacjach związanych

z alkoholem,
- budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej w celu skutecznego

zapobiegania negatywnemu postępowaniu osób nadużywających alkoholu
w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych.

IV.    ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa
sposoby realizacji zadań samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania
problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Frombork.

2. Na realizację zadań w zakresie określonych w programie przeznacza się kwotę uzyskaną
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę niewykorzystaną
w tym zakresie w poprzednim roku budżetowym.
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3. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wprowadza się zasady wynagrodzenia:

1) za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wszystkim członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 280 zł / miesięcznie,

2) podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest lista obecności z umieszczonym na niej
podpisem,

3) wynagrodzenie pokrywa się z budżetu gminy przeznaczonego na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) za nieobecność członka na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego lub sekretarza
dokonuje się potrąceń w sposób następujący: ilość nieobecności dzieli się przez ilość
posiedzeń zwołanych w danym miesiącu i mnoży przez kwotę zryczałtowanego
wynagrodzenia miesięcznego ustalonego według ww.  zasad,

5) potrąceń dokonuje Referent Finansowy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku na
podstawie comiesięcznego wykazu członków komisji nieobecnych na posiedzeniach,

6) wykaz, o którym mowa w punkcie 5, sporządza sekretarz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie listy obecności członków
sporządzonej z każdego posiedzenia,

7) wynagrodzenie wypłacane jest do 4 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
8) jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacone będzie

w dniu poprzedzającym ten dzień,
9) wynagrodzenie  wypłacane jest gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

V. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU.

1. Źródłem finansowania realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń  na
sprzedaż napojów alkoholowych.
2.   Inne pozyskane środki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Program obejmuje zadania do realizacji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. Diagnoza sytuacji i stan problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Frombork

stanowi załącznik nr 1 do programu.
3. Preliminarz  wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii stanowi załącznik nr 2 do programu.

4. Z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy składa corocznie w terminie do 31 marca
następnego roku, sprawozdanie obejmujące część finansową i merytoryczną za rok
sprawozdawczy.
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Załącznik nr 1

Diagnoza sytuacji i stan problemów alkoholowych

W 2009 roku  były 22 podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Frombork w tym :

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych – stan na 31.12.2009 r.
Lp. ogółem do 4,5 % i piwo od 4,5 % do 18 % powyżej 18%
1. Detal 34 14 12 8
2. Gastronomia 19 14  3 2

Razem 53 28 15 10

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.
Lp. ogółem do 4,5 % i piwo od 4,5 % do 18 % powyżej

18  %
1.   Detal 15 7  6 2
2.   Gastronomia 6  4  1 1

  Razem 21 11 7 3

Struktura spożycia napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Frombork przedstawia
się następująco:

Ogółem w zł Miasto w zł Gmina w zł
2007 2008 2007 2008 2007 2008

Piwo 1 279 347 1 170 820 959 588 869 022 329 759 301 798
Wino 241 023 219 209 189 301 173 623 51 722 45 586
Wódka 466 730 601 386 407 248 524 104 59 482 77 282
Ogółem 1 987 100 1 991 415 1 546 137 1 566 749 440 963 424 666

Wydatek finansowy 1 mieszkańca na zakup napojów alkoholowych w złotych
2007 r. 2008 r.

 średni wydatek finansowy 1 mieszkańca
na zakup napojów alkoholowych 521,81 527,39

  w tym:
mieszkańca gminy Frombork 331,55 326,16
mieszkańca miasta Frombork 623,95 633,29

Miejsko - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada
w rejestrze 178 osoby dotknięte problemem alkoholowym.
Działania z zakresu profilaktyki alkoholowej dla Miasta i Gminy Frombork prowadzą:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmuje działania

zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, jak
również opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych.

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku, realizuje zadania na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach statutowej działalności.
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3. Sąd Rejonowy w Braniewie, w zakresie orzekania obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego, przydziela kuratorów sądowych.

4. Zespół Szkół we Fromborku – prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną
i pomocową dla dzieci i młodzieży.

5. Klub Abstynenta – Feniks, udziela pomocy osobom z kręgu problematyki uzależnień.
6. Grupa  samopomocowa AL-ANON, udziela wsparcia osobom współuzależnionym.
7. Placówka Terapii Odwykowej - SPZOZ Frombork i Ośrodek Lecznictwa Odwykowego

w Iławie.
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia

od Alkoholu w Braniewie – terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i ich dzieci.

STAN PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Komisja jako jeden z podmiotów (obok Prokuratury) ma ustawowe prawo kierowania
wniosków do Sądu o objęcie leczeniem odwykowym. W 2009 r. do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych wpłynęło 36 wniosków o leczenie w placówkach
specjalistycznych w tym 19 wniosków składanych po raz pierwszy (nowych). W 2008 roku
złożono 28 nowych wniosków.
Nietrzeźwość w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Frombork wg danych
Posterunku Policji we Fromborku.

     2009 r.
Interwencji ogółem
w tym:
-   liczba interwencji  domowych (,, niebieskie karty”) w tym:

zatrzymanych sprawców interwencji
-   interwencje w miejscach publicznych

      373

      95/6
      22
      278

Nietrzeźwi kierowcy       28
Przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu       16
Ujawnionych nieletnich pod wpływem alkoholu          9

W 2009 r.  udowodniono 1 sprzedawcy sprzedaż alkoholu nieletnim. Postępowanie
zakończyło się aktem oskarżenia.  Cofnięto zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
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Załącznik Nr 2

Preliminarz wydatków na realizację  Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w roku 2010.

Planowane dochody w roku 2010 - 55 000,00 zł
Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w roku 2010 - 76 300,00 zł
Planowane wydatki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010 -
2 000,00 zł

Lp. Nazwa zadania
Kwota

dofinansowania
zł

I.

II.

 III.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

11. Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób
i rodzin  z problemem alkoholowym.

2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych.

3. Finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych
dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków komisji.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających
kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej.

2. Dofinansowanie terapii osobom uzależnionym i ich rodzinom.

3. Uzupełnienie wyposażenia placówek i klubów  w pomoce
i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej
wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi.

1. Dofinansowanie działalności profilaktycznej świetlic wiejskich.

2. Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego realizowanego
w formie obozów, kolonii, półkolonii organizowanego przez
placówki oświatowe  i  organizacje pozarządowe.

3. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla

4 500,00

     2 500,00

     1 000,00

     1 000,00

   4 000,00

     1 000,00

     1 000,00

      2 000,00

     10 000,00

2 000,00

5 000,00

      1 000,00
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IV.

V.

 VI.

dzieci i młodzieży.

4. Dofinansowanie udziałów własnych dla jednostek i organizacji
realizujących programy związane z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych   i społecznych.

Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń realizujących
zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i społecznych.

1. Zakup paliwa i kart telefonicznych dla Policji i Straży Granicznej.

2. Finansowanie remontów i wyposażenia klubu AA, świetlic
wiejskich i innych.

3. Finansowanie bazy sportowej na terenach wiejskich.

4. Opłaty za badania lekarskie.

5. Opłaty za wnioski złożone w Sądzie o przymusowe leczenie.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Dofinansowanie programów profilaktycznych.

2. Sfinansowanie  Konkursu ,,Ośmiu Wspaniałych”.

3. Dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych  i rekreacyjnych
realizowanych przez:

-  Zespół Szkół we Fromborku
-  fromborskie instytucje kultury
- Koła Gospodyń Wiejskich
- kluby sportowe
- Sołectwa
-  inne
4. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych  (festyny, konkursy)

promujących życie bez alkoholu.

5. Finansowanie kursów i szkoleń dla rodziców dotyczących
rozwijania umiejętności rozmawiania  z dziećmi na temat alkoholu.

Kontrolowanie  przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi

1. Opracowanie planu i trybu kontroli sklepów i placówek
gastronomicznych na 2010 r.

2. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w zakresie  wychowania

      2 000,00

    18 500,00

      2 500,00

     12 000,00

      2 000,00

      1 000,00

1 000,00

   12 000,00

     5 000,00

     2 000,00

     3 000,00

     1 000,00

     1 000,00
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 VII.

VIII.

w trzeźwości.

3. Współpraca ze   Strażą Graniczną oddział  w Braniewie, sołtysami.

4. Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w zakresie
przestrzegania zasady sprzedaży alkoholu nieletnim.

Koszty pozostałe

1. Płace członków GKRPA  + podatek.

2. Zakup publikacji, czasopism.

3.  Zakup sprzętu i programów niezbędnych do realizacji zadań.

4.  Zakup materiałów (papier, teczki, segregatory).

5. Opłaty za telefon.

6. Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii

- zakup materiałów

- zakup programów profilaktycznych

   27 300,00

19 400,00

     1 000,00

5 000,00

      1 000,00

      900,00

      2 000,00

      1 000,00

      1 000,00

Dopuszcza się przesunięcie wydatków między poszczególnymi pozycjami w ramach
zatwierdzonego programu.
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