                                                                                                    Załącznik  do uchwały  Nr XXII/106/2008
                                                                                              R.G. Pacanów z dnia 07 lutego 2008 roku


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Pacanów  na 2008 rok
                         

                 Dział I. Założenia i cele

	Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej w zakresieuzależnień wśród mieszkańców gminy, a w szczególności  wśród młodzieży i dzieci,
	Wspomaganie działalności organiazacji, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,które w swoim działaniu, statucie, pracy ukierunkowane są na profilaktykę lub rozwiązywanie problemów alkoholowych lub narkotykowych,
	Prowadzenie działań w zakresie udostępniania odpowiedniej pomocy  terapeutycznej,rehabilitacyjnej i informacyjnej osobom i rodzinom z problemami wynikającymi z używania środków odurzających oraz zbudowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
	Udzielanie rodzinom  w których występują  problemy  akoholowe i narkotykowe  pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności  ochrony przed przemocą w   rodzinie  w oparciu o procedurę “Niebieskiej karty”



Dział II. Realizacja celów 
                                                        Cel pierwszy

Realizowany będzie poprzez:
	wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych zalecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub inną instytucję dającą rękojmię zgodności z wiedzą,

organizowanie przedstawień, zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych w zakresie uzależnień,
prowadzenie stałego systemu informacyjnego dla mieszkańców gminy (współpraca z mediami, zakup broszur, ulotek, książek i tym podobnych publikacji o problematyce uzależnień,
wprowadzenie stałej informacji za pośrednictwem służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, szkół, kościoła i organizacji pozarządowych,
prowadzenie istniejących świetlic i organizacja nowych dla dzieci i młodzieży, organizację koloni i obozów profilaktycznych,
dofinansowanie szkoleń osób uczestniczących w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii
wspieranie lokalnych ruchów, mających na celu działania profilaktyczne w zakresie uzależnień,
organizowanie przedstawień o tematyce profilaktycznej, występów teatrów profilaktycznych w zakresie uzależnień,




                                                       Cel drugi
                     Realizowany będzie poprzez:
	nawiązywanie poprzez Wójta, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracy z podmiotami wyszczególnionymi  w punkcie czwartym celów, dla realizacji założeń programu i rozwiązywania powstających problemów społeczności gminnej wynikających z nadużywania środków odurzających,
	wspieranie działań społecznych organizacyjnie i materialnie, które w swoim działaniu realizują cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,      w szczególności cele niniejszego programu.



                                                      Cel trzeci
                                       Realizowany będzie poprzez:
	prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnienia alkoholowego,
	współpracę z odpowiednimi strukturami Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, 

Marszałka Województwa  Świętokrzyskiego, sądami, policją i placówkami świadczącymi usługi w zakresie uzależnień,
	kierowanie osób uzależnionych na terapię,
	organizowanie grup wsparcia i anonimowych alkoholików,
 kierowanie wniosków  do sądów rodzinnych o poddanie obowiązkowi leczenia osób podejrzanych o uzależnienie, a przyczyniających się do rozkładu życia rodzinnego,  zakłócania spokoju i porządku publicznego, za pośrednictwem utworzonej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.


                                                        Cel czwarty

	koordynowanie służb działających na rzecz środowisk dysfunkcyjnych,

prowadzenie informacji i wspieranie psychologiczne i prawne osób i rodzin.



Dział III. Podmioty realizujące i wspierające

                                       Podmioty realizujące
         
                   Podmiotami realizującymi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii będą:
	Wójt Gminy,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych,
	Placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy,
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
	Europejskie Centrum Bajki.


                                      Podmioty wspierające

                  Podmiotami wspierającymi realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będą:

	policja,

parafie,
	instytucje, stowarzyszenia, organizacje, ruchy społeczne zgłaszające chęć uczestniczenia w realizacji programu.



                                 Zadania podmiotów realizujących

                                                      Wójt Gminy
	Nadzór nad wdrażaniem programu,
	zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na 3. sprzedaż napojów alkoholowych,

inicjowanie i wspieranie uchwał Rady Gminy mających na celu przeciwdziałanie ujemnym skutkom używania alkoholu,
	nawiązywanie współpracy z innymi gminami w przypadku problemów o zasięgu ponad gminnym,
powoływanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jej kontrola,
	kontrolowanie wykonania uchwał Rady Gminy i przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.


                         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

	Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień,
	działanie na rzecz zwiększania  dostępności  pomocy leczniczej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym,

przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie oraz ich przesłuchiwanie na posiedzeniach,
kierowanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie do sądu rodzinnego,
organizowanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, osobami fizycznymi biorącymi udział w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
	 sygnalizowanie pojawiających się problemów w zakresie uzależnień i dążenie do ich rozwiązania,
opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


                                                                Szkoły
	Wdrażanie programów profilaktycznych wśród uczniów,
	prowadzenie informacji i edukacji w zakresie uzależnień,

organizowanie imprez i zajęć, które swoją treścią i programem mają oddziaływanie profilaktyczne, 
	monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
przeprowadzanie szkoleń kadry  w zakresie uzależnień.
                                            
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	 Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród podopiecznych,udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy na zasadach przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i procedura niebieskiej karty,
	monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień,

wprowadzanie do pracy procedur zapobiegających zjawiskom patologicznym związanych z uzależnieniami.


                                                          Policja    

Działania kontrolne i wczesne diagnozowanie środowisk w których występują uzależnienia i przemoc,
	współdziałanie w zakresie zmniejszania negatywnych skutków wynikających z nadużywania alkoholu z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, Ośrodkiem Zdrowia i innymi placówkami mogącymi wspierać program,
włączanie się w kampanie antyalkoholowe,
promowanie zachowań prohibicyjnych w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

                                      
                                                 Parafie 
	Wspomaganie działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami,

włączanie się w systemy informacyjne i edukacyjne dotyczące uzależnień.



                                               Instytucje i stowarzyszenia 

Zgodnie z zawartą umową z Wójtem Gminy stosownie do obowiązujących przepisów.

Dział IV. Uprawnienia

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach lub czynnościach dokonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity: Dz.U. Nr 70  poz. 473 z 2007 roku z późn. zm.)
wynagrodzenia ustala się wysokości 70zł.





