
UCHWAŁA NR XXXIII/231/2016

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 póź.zm.), art. 4¹ ust. 1-2 i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art.10 ust.1-3 
ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późń.zm.) w związku z 
art. 9 ust.1 i art.13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz.1916) i 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie narodowego programu zdrowia na lata 2016-
2020 (Dz.U.z 2016 r., poz.1492) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017 w brzmieniu określonym  w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/231/2016

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 28 grudnia 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BRZESKO  na rok 2017

Wprowadzenie

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i 
narkomanii w gminie jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015r. uwzględniająca 
cele operacyjneokreślone w Narodowym Programie Zdrowia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz narkomanii, poprawę sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz 
aktywności fizycznej społeczeństwa, promocję zdrowego i aktywnego starzenia się. W programie ujęto 
także wybrane działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie określone
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Postanowienia ogólne

Cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zakłada wydłużenie życia
w zdrowiu, poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności 
społecznych w zdrowiu.

Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brzesko na rok 2017 – 
zwanym dalej Programem odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz celom operacyjnym 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zadania te i cele obejmują:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób 
zagrożonych narkomanią;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane
z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i narkomanii;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego;

6) poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;

7) profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

8) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się.

Ilekroć w niniejszym programie mowa o:
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- Profilaktyce uniwersalnej – rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowaną na całe populacje, to jest 
działania profilaktyczne adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego 
ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień 
behawioralnych. Ich celem jest zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi 
problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój; działania 
uniwersalne są realizowane np. w populacji dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym, w populacji młodych 
dorosłych, w populacji rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym; przykładem profilaktyki 
uniwersalnej są programy opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej adresowane do całej populacji 
dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi.

- Profilaktyce selektywnej – rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowaną na jednostki i grupy 
zwiększonego ryzyka, to jest działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu 
na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na 
większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania substancji 
psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego; działania z tego 
poziomu profilaktyki są podejmowane ze względu na sam fakt przynależności do danej grupy; profilaktyka 
selektywna jest działaniem uprzedzającym , a nie naprawczym;

- Profilaktyce wskazującej – rozumie się przez to profilaktykę ukierunkowaną na jednostki(lub grupy) 
wysokiego ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, 
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub NSP bądź problemów 
wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniające kryteriów diagnostycznych 
uzależnienia, a także wskazujące na symptomy innych zaburzeń zachowania lub problemów psychicznych. 
Przykładem profilaktyki wskazującej są interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się lub 
eksperymentujących z narkotykami: niektóre działania mające na celu redukcję szkód zdrowotnych lub 
społecznych u osób nadużywających substancji psychoaktywnych ( np. działania edukacyjne i prawne 
zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod wpływem 
tych substancji)

- Ryzykownym spożywaniu alkoholu – rozumie się przez to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo 
i w określonym przedziale czasu)niepociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym 
można oczekiwać, że konsekwencje te pojawia się, o ile obecny model picia nie zostanie zmieniony.

- Szkodliwym piciu alkoholu – rozumie się przez to wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, 
fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od 
alkoholu, jako picie szkodliwe określane jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez: kobiety w ciąży, 
matki karmiące, chorych przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze.

- FAS – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych rozumie się przez to nie diagnostyczny termin 
opisujący problemy zdrowotne i zaburzenia zachowania wynikające z uszkodzenia mózgu płodu przez 
alkohol; uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) mogą towarzyszyć uszkodzenia innych 
organów wewnętrznych, m.in. serca, układu kostnego, układu moczowego, słuchu, wzroku; nieprawidłowy 
przebieg procesu rozwoju mózgu w życiu płodowym powiązany
z widocznymi na twarzy dziecka charakterystycznymi zmianami, jest opisany jako Płodowy Zespół 
Alkoholowy- FAS

- Wczesnym rozpoznawaniu i krótkiej interwencji – rozumie się przez to krótkie interwencje podejmowane 
przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub innych specjalistów wobec osób pijących alkohol 
ryzykownie i szkodliwie, osób używających środków odurzających innych niż alkohol, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i NSP, a także interwencje podejmowane wobec osób zagrożonych 
uzależnieniami behawioralnymi,

- Leczeniu uzależnień – rozumie się przez to działania służące redukcji objawów
i przyczyn zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wynikających z używania alkoholu, środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych
i NSP lub związanych z uzależnieniem behawioralnym; przykładami działań leczniczych w tym zakresie są: 
programy psychoterapii uzależnienia, farmakologiczne wspieranie psychoterapii, leczenie alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych, programy substytucyjnego leczenia uzależnienia od opiatów;
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- Uzależnieniu od substancji psychoaktywnych – rozumie się przez to kompleks zjawisk fizjologicznych, 
behawioralnych, poznawczych i społecznych, wśród których używanie substancji psychoaktywnej( takiej jak 
alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, NSP, tytoń) dominuje nad innymi 
zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większa wartość; głównymi objawami uzależnienia są 
głód substancji (przymus, silne pragnienie), utrata kontroli nad używaniem substancji,

- Używaniu szkodliwym – rozumie się przez to używanie substancji psychoaktywnej określone w art.4 pkt 30 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U, z 2016 r. poz.224 i 4437),

- System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – rozumie się 
przez to system oceny jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego opracowany i 
wdrażany we współpracy przez KBPN, PARPA, ORE, IPiN.

- Uzależnieniu behawioralnym – rozumie się przez to zaburzenia zachowania
o charakterze nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, które wiążą się z 
odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem 
jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia; do tego typu zaburzeń zachowania 
zalicza się przede wszystkim; uzależnienie od hazardu, od komputera i internetu, od pracy, seksu, 
pornografii i zakupów.

Zadania i sposoby ich realizacji dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia 
określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne
i osobowe.

Realizatorzy i współrealizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizatorami Programu są;

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Współrealizatorami programu są:

1) SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku - Poradnia Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia oraz Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień,

2) Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Tarnowie oraz inne Ośrodki Leczenia Uzależnień,

3) Placówki Wsparcia Dziennego,

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,

5) Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,

6) Regionalne Centrum Kulturalno – Biblioteczne,

7) Świetlice wiejskie na terenie Gminy Brzesko,

8) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzesku,

9) Komenda Powiatowa Policji w Brzesku,

10) Parafie na terenie Gminy Brzesko,

11) Szkoły i Przedszkola na terenie Gminy Brzesko,

12) Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie,

13) Organizacje pozarządowe i instytucje działające na terenie Gminy Brzesko

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - stanowi odrębny dokument na podstawie którego 
opracowano działania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017.

Rozdział 1.

Zadanie:
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Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób 
zagrożonych narkomanią.

Cel operacyjny nr 2:

- obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Działania:

1. Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających 
szkodliwie i uzależnionych (cel operacyjny pkt 2.4)

- wspieranie placówek leczenia uzależnień w celu zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej,

- realizacja efektywnych programów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia,

- realizacja zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym zakup aparatury i sprzętu 
medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.

2. Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (cel operacyjny pkt 
2.4.1).

- podejmowanie działań edukacyjnych dla osób używających szkodliwie
i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP,

- wdrażanie programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i 
uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP dla mieszkańców Gminy Brzesko,

- wspieranie placówek realizujących programy.

3. Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, 
substancji psychotropowych i NSP (cel operacyjny pkt 2.4.1).

- zapewnienie mieszkańcom Gminy Brzesko dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych.

4. Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w 
zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz skutecznych 
interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych (cel operacyjny pkt 2.2).

- dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych różnych grup zawodowych
w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP,

- szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pracujących z 
osobami uzależnionymi.

5. Rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie
i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (cel operacyjny pkt 2.4.1).

- gromadzenie i udostępnianie aktualnych informacji na form pomocy dla osób używających szkodliwie i 
uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP ,

- dostosowanie standardów istniejących placówek do potrzeb efektywnego leczenia.

6. Zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od 
środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP lub zwiększanie dostępności do istniejących form 
wsparcia (cel operacyjny pkt 2.4.1).

7. Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania 
interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznawane i krótka 
interwencja) (cel operacyjny pkt 3.1.1).

- finansowanie szkoleń dla personelu medycznego oraz członków GKRPA z zakresu umiejętności rozpoznawania 
wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie.

8. Rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej specjalistów 
psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień (cel operacyjny pkt 3.1.1).
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- finansowanie udziału w konferencjach, profesjonalnych szkoleniach i kursach dla pracowników, instruktorów i 
specjalistów terapii uzależnień.

9. Szkolenie profesjonalistów na temat FAS (cel operacyjny pkt 3.1.2).

10. Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się (cel operacyjny pkt 
3.2.3).

- finansowanie programów profilaktycznych oraz terapeutycznych dla młodzieży używającej alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych.

- podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych do rodziców, których dzieci upijają się,

- współpraca z placówkami udzielającymi pomocy i wsparcia.

11. Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 
uzależnienia od alkoholu (cel operacyjny pkt 3.3.1).

- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji  personelu medycznego,

- realizacja efektywnych programów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia,

- realizacja zadań w zakresie leczenia uzależnień, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie 
innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.

12. Poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym
o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających naukowo dowiedzioną 
skuteczność (cel operacyjny pkt 3.3.1).

- współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień oraz Odziałem Dziennym Leczenia Uzależnień 
w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz 
wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.

13. Zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu lub zwiększenie dostępności do istniejących form wsparcia (cel operacyjny pkt 3.3.3).

14. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin
z problemem alkoholowym (cel operacyjny pkt 3.3.6).

- motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Działania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- informowanie o możliwościach podjęcia leczenia,

- przyjęcie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu,

- prowadzenie rozmów z osobą, co do której wpłynęło zgłoszenie w celu zmotywowania jej do podjęcia leczenia 
odwykowego,

- prowadzenie rozmów z osobami współuzależnionymi w celu zmotywowania do udziału  w terapii oraz  grupach 
wsparcia,

- przeprowadzenie stosownej procedury dotyczącej zastosowania wobec osoby uzależnionej zobowiązania przez 
sąd do podjęcia leczenia odwykowego,

- finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych
i psychiatrycznych przez biegłych lekarzy w kwestii zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu.

15. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych 
i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżąca aktualizację baz danych i 
ich udostępnianie(cel operacyjny pkt 2.1.1).

- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych
i współuzależnionych,
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- finansowanie i wspieranie działań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Udzielanie podstawowej pomocy dla mieszkańców 
gminy (zatrudnienie psychologa,  prawnika, pracownika socjalnego, policjanta, mediatora i innych zgodnie z 
potrzebami). Współpraca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
w Brzesku,

- finansowanie kosztów związanych z doposażeniem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Brzesku,

- przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz w 
placówkach użyteczności publicznej informacji o chorobie alkoholowej, innych uzależnieniach jak również o 
ogólnopolskich formach pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Rozdział 2.

Zadanie:

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane
z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Cel operacyjny nr 2:

- obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Działania:

1. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym(cel operacyjny pkt 3.1.1).

- rozwijanie gminnego systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy poprzez 
lepszą współpracę oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami,

- zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy.

2. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie (cel operacyjny pkt 3.1.1).

- zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb w obszarze ochrony rodziny przed przemocą i wykorzystania 
procedury „Niebieskiej Karty”,

- organizowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy.

3. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (cel operacyjny pkt 
3.1.1).

- prowadzenie edukacji w zakresie interdyscyplinarnej współpracy służb i instytucji działających na rzecz 
profilaktyki przemocy.

- organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i 
rodzinie z problemem uzależnień.

4. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej
i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (cel operacyjny pkt 3.2.1).

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami 
zachowania,

- finansowanie i dofinansowanie działań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego.

5. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w 
szczególności z problemem alkoholowym (cel operacyjny pkt 3.3.6).

- upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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- finansowanie miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,

- organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących obowiązujących procedur i współpracy służb 
działających na rzecz zatrzymania przemocy i poprawy sytuacji w rodzinie.

6. Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w 
rodzinie (cel operacyjny pkt 3.3.7).

- współpraca z Komendą Powiatową Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Brzesku oraz interdyscyplinarnym zespołem w celu poprawienia skuteczności interwencji wobec przypadków 
przemocy w rodzinie,

- upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych na temat psychologicznych i prawnych aspektów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zwiększenie dostępności programów oddziaływań edukacyjno- korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie.

Rozdział 3.

Zadanie:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Cel operacyjny nr 1:

- Obejmuje poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

1. Prowadzenie prozdrowotnej polityki publicznej ukierunkowanej na tworzenie warunków umożliwiających 
kształtowanie i utrzymanie prawidłowych wzorców odżywiania i aktywności fizycznej w środowiskach nauki, 
pracy, służby i wypoczynku (cel operacyjny pkt 1.1).

- działania promujące właściwe  nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną  wśród dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych,

- prowadzenie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie prawidłowych wzorów odżywiania i aktywności 
fizycznej dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,

- zapewnienie dostępności do obiektów sportowych i uczestnictwa w zajęciach  pozalekcyjnych sportowych ( 
zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji zajęć),

- organizacja konkursów związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz udziału
w aktywnych formach spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób starszych,

- finansowanie oraz dofinansowanie zimowisk, „zielonych szkół”, wycieczek oraz kolonii promujących zdrowy 
tryb życia i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży,

- zapewnienie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym udziału w aktywnych formach spędzania wolnego czasu w 
sposób trzeźwy i bezpieczny - współpraca z instytucjami działającymi na terenie Gminy Brzesko.

Cel operacyjny nr 2:

·Obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Działania na poziomie profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej na całą populację:

1. Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup 
docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania 
środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów 
leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia (cel operacyjny pkt 2.1.1).
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- prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów 
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów 
leczniczych,

- finansowanie warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych przygotowujących dorosłych do 
wychowywania dzieci i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi,

- realizacja programów profilaktycznych o charakterze jednorazowym, akcyjnym w postaci spektakli, koncertów, 
konkursów, pogadanek i akcji na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może 
prowadzić do uzależnienia,

- promowanie i finansowanie programów rozwojowych dla dzieci i młodzieży wykorzystujących aktywność 
własną uczniów w celu rozwijania zainteresowań z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych 
sytuacjach.

2. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób 
dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka 
używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych,
w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych (cel operacyjny pkt 
2.3.1)

- kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec używek poprzez uczestnictwo
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i imprezach o charakterze rekreacyjnym, sportowym służących 
wzmacnianiu czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości,

- finansowane programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich i 
osiedlowych na terenie Gminy Brzesko z zastosowaniem różnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, np. 
zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, gry i zabawy rozwojowe, konkursy, wycieczki, obozy itp.,

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży poprzez udział w różnych formach aktywności 
proponowanych przez środowisko lokalne oraz instytucje kultury.

- prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych i 
innych zachowań ryzykownych skierowanych do mieszkańców Gminy Brzesko,

- dofinansowanie działań służących pogłębieniu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, zmniejszenia 
ryzyka kontaktu z substancjami psychoaktywnymi poprzez dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w 
obozach terapeutycznych, obozach sportowych, półkoloniach, piknikach rodzinnych, pielgrzymkach 
trzeźwościowych.

3. Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego 
rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych. środków zastępczych, 
NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej (cel operacyjny pkt 2.2)

- Organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli  osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą, realizatorów programów profilaktycznych w celu podnoszenia kompetencji wczesnego 
rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych. środków zastępczych, 
NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej.

4. Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów
o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i 
profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań 
prozdrowotnych dzieci i młodzieży (cel operacyjny pkt 2.3.1)

- organizowanie i dofinansowanie szkoleń rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i 
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i 
młodzieży,

- promowanie i finansowanie działań wykorzystujących aktywność własną dzieci
i młodzieży oraz kształtujących postawy i zachowania prozdrowotne,
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- prowadzenie zajęć w szkołach poświęconych bezpieczeństwu komunikacyjnemu ze szczególnym 
uwzględnieniem wypracowania właściwych zachowań i postaw wobec osób i sytuacji z udziałem nietrzeźwych 
uczestników ruchu drogowego.

5. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież (cel operacyjny pkt 3.1.1).

- udział mieszkańców gminy w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in. w Ogólnopolskich Akcjach „Zachowaj trzeźwy umysł”, 
„Postaw na rodzinę”,

- organizacja spotkań edukacyjnych dla rodziców oraz osób pracujących
z dziećmi i młodzieżą na terenie Gminy Brzesko.

6. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (cel operacyjny pkt 
3.1.1).

- organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz form udzielania pomocy dzieciom z problemem 
alkoholowym.

7. Prowadzenie polityki senioralnej ukierunkowanej na jak najdłuższą aktywność społeczną, zawodową i 
rodziną osób starszych (cel operacyjny pkt 5.1).

- organizowanie miejsc i spotkań, które integrują dzieci, młodzież oraz osoby starsze. „Pozytywni” dorośli w 
życiu dziecka jako model właściwych zachowań kształtujący zainteresowania, postawy życiowe i wartości,

- budowa lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- organizacja czasu wolnego, zajęć promujących zdrowie i trzeźwość dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców Gminy Brzesko,

- organizacja imprez okolicznościowych służących wspólnej integracji dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

8. Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP 
(cel operacyjny pkt 2.1.1).

- promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do dzieci i młodzieży polegających na 
organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno - krajoznawczym, rekreacyjnym i 
sportowym,

- zaopatrzenie szkół i innych placówek w publikacje i pomoc techniczną niezbędną do realizacji programów i 
zajęć profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia,

- realizacja zajęć aktywizujących, ukierunkowanych na organizację alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego przez dzieci i młodzież w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,

- wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych ograniczających stosowanie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

Działania na poziomie profilaktyki, ukierunkowanej na jednostki lub grupy zwiększonego ryzyka:

9. Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub o 
potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty 
publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 
NSP
(np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby) (cel operacyjny pkt 2.3.2).

- wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu oraz realizowanych programów aktywizujących samorządy 
uczniowskie, grupy liderskie i młodzieżowe w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych i NSP.
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10. Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki 
selektywnej, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz 
osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w 
sposób okazjonalny (cel operacyjny pkt 2.3.2).

- finansowanie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej,

- dofinansowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób przebywających w środowiskach 
zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym i szczególnie narażonych na działanie czynników 
ryzyka.

11. Poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o 
naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do jednostek lub grup wysoce narażonych 
na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i 
NSP w sposób szkodliwy, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (cel operacyjny pkt 2.3.3)

- prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie reagowania w sytuacji ujawnienia problemów, których 
przyczyną są środki odurzające, substancje psychotropowe i NSP,

- prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP. 
Informowanie o  szkodach spowodowanych używaniem tych substancji oraz zmianach zachowań,

- prowadzenie działań edukacyjnych na temat sposobów odmawiania sięgania po środki uzależniające,

- prowadzenie diagnozy środowiskowej uwzględniającej m.in. analizę problemu oraz zapotrzebowanie na 
działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej bądź działania korekcyjne, interwencyjne dla grup ryzyka,

- realizacja programów kształtowania umiejętności życiowych poszerzona o działania
z obszaru tzw. alternatyw - modelowania i angażowania młodych ludzi
w konstruktywne aktywności.

Cel operacyjny nr 5: Obejmuje prowadzenie polityki senioralnej ukierunkowanej na jak najdłuższą 
aktywność społeczną, zawodową i rodzinną osób  starszych.

- wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym,

- tworzenie i dofinansowanie miejsc aktywności osób starszych

- wspieranie zajęć i przedsięwzięć podejmowanych przez osoby starsze promujące zdrowy
i aktywny styl życia,

- promocja i wspieranie przedsięwzięć integrujących dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w celu wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych,

- prowadzenie edukacji zdrowotnej osób starszych w zakresie wypracowania właściwych zachowań i postaw 
wobec środków uzależniających.

Rozdział 4.

Zadanie:

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

Cel operacyjny nr 2 : obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Działania:

Wspieranie działalności środowisk abstynenckich (cel operacyjny pkt 3.3.4) w następujących obszarach:

– trzeźwościowy,

– na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia,

– kulturalno-towarzyski, promujący zdrowy i trzeźwy styl życia,
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– ukierunkowany na dzieci i młodzież,

– współpracy, współdziałania na rzecz i ze społecznością lokalną

– współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

Poza wsparciem działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań Programu  wspierane będą 
instytucje, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe.

Rozdział 5.

Zadanie:

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

Cel operacyjny: obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Działania:

1. Zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie promocji oraz spożywania napojów 
alkoholowych ( cel operacyjny pkt 3.1.3).

– podejmowanie interwencji  oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w 
przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów 
promocji i reklamy napojów alkoholowych,

– podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem 
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

– kontrola punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z 
wydaniem opinii - postanowienia, dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu.

Tryb finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego będzie zgodny z art. 14-17 ustawy
z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym. Na realizację zadań Programu przeznacza się środki 
finansowe stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki 
finansowe uzyskane z tego tytułu w roku 2016 i nie wydatkowane na realizację zadań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy Brzesko.

Członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za 
jedno posiedzenie lub pracę w zespole kontrolnym w wysokości  180 zł / brutto/.

Realizacja działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Informacje na temat realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 zostaną przedstawione 
w postaci sprawozdania do 31 marca 2017 roku Radzie Miejskiej w Brzesku.
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2. Informacje o których mowa w punkcie 1 umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Brzesku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

mgr Krzysztof Ojczyk
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