UCHWAŁA NR XV/106/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r.,
poz. 506 ze zm.), w zw. z art. 41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.), art. 10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2019r., poz. 852 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki finansowe pochodzące z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Preliminarz wydatków na realizację Programu stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/106/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020 stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej prowadzonych w gminie działań
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Zaproponowane w programie zadania są merytorycznie spójne
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. Program
obejmuje zadania własne gminy w zakresie realizacji działań określonych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz działania własne gminy w
obszarze profilaktyki narkomanii, które wynikają z ustaw. Umieszczenie zadań wynikających z dwóch
odrębnych przepisów prawa w jednym Programie podyktowane jest faktem, że do znacznej części
problemów wynikających z nadużywania alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość (
narkotyki, leki) można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne. Uzupełniono go o zdobyte w trakcie
realizacji poprzednich programów doświadczenia oraz wnioski. Wskazują one jednoznacznie na
konieczność łączenia oddziaływań w zakresie profilaktyki alkoholowej z działaniami zapobiegającymi
innym uzależnieniom od substancji psychotropowych. Stąd konieczność realizacji wielowymiarowych
działań w zakresie przemocy i cyberprzemocy oraz kształtujących umiejętności interpersonalne i społeczne (
np. komunikacja, poczucie własnej wartości, szacunek do siebie, do drugiego człowieka).
Właściwe wydaje się kreowanie profilaktyki uzależnień poprzez wzmacnianie czynników ochronnych
i eliminację czynników ryzyka.
Program uwzględnia założenia i priorytety określone przez Radę Ministrów w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2016- 2020 1 .
Wyznaczonym celem głównym Programu jest integracja na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień, a w konsekwencji wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim
jakości życia ludności w gminie Hajnówka.
Cele i działania Programu umożliwiają wdrożenie szerokiego spektrum oddziaływań (profilaktycznych,
prewencyjnych, leczniczych oraz reintegracyjnych) i zadań podejmowanych wspólnie z różnymi
podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w tym również w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Hajnówka.
Program uwzględnia rekomendacje zawarte w dokumentach programowych krajowych ( Krajowym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Programem
Przeciwdziałania Narkomanii) i samorządowych ( Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Hajnówka na lata 2016-2021).
Realizacja zadań Programu jest finansowana w sposób ciągły ze środków pochodzących z opłat
pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa
w art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
__________________________________________
1

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016r., poz. 1492)

I. Podstawy prawne oraz dokumenty korespondujące z realizacją zadań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Hajnówka.
Podstawą prawną Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r. jest:
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019r., poz.2277 ze zm.), która stanowi kluczowy dokument kompleksowo
regulujący zagadnienia związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Porządkuje
kwestie dotyczące m.in.: zadań wykonywanych przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, źródła finansowania tych działań, funkcjonowania rynku
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napojów alkoholowych, postępowania wobec osób nadużywających alkoholu oraz przepisów karnych
związanych z obrotem alkoholem oraz jego reklamą.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2019r., poz. 506 ), która
stanowi kluczowy dokument kompleksowo regulujący zagadnienia związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów narkomanii.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz. U. z 2016r., poz. 1492) przyjęty rozporządzeniem
Rady Ministrów. Elementem składowym programu są Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które funkcjonowały
dotąd jako odrębne dokumenty. Jako cel strategiczny programu wskazuje się wydłużenie życia
w zdrowiu, poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności
społecznych w tym obszarze.
W ramach Krajowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
wskazanych jest kilka głównych obszarów do realizacji:

Alkoholowych

- promocja zdrowia , w ramach której przewidziano podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych,
w tym kampanii edukacyjnych, upowszechnianie informacji dotyczących ryzyka szkód wynikających ze
spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk przemocy,
w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym oraz wiedzy na temat szkód wynikających
z picia alkoholu przez kobiety w ciąży,
- szkolenie kadr, nacisk położono m. in. na kształcenie personelu medycznego, podnoszenie kompetencji
przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających
z nadużywania alkoholu, rozwijanie systemu kształcenia specjalistów psychoterapii uzależnień, osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą,
- zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów, w tym m.in.; ograniczania
dostępności alkoholu, ograniczenie przemytu, podjęcie działań legislacyjnych w kierunku ograniczenia
reklamy napojów alkoholowych, kontrolę i monitorowanie wydatkowania środków,
- profilaktyka, a w ramach niej: profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca, redukcja szkód,
rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa.
W niniejszym Programie uwzględniono kierunki zawarte w Narodowym Programie Zdrowia.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) zawiera
przepisy, w których wyliczone są zadania samorządu gminnego. Jednym z nich jest opracowanie,
aktualizowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, która obejmuje m. in.
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r.,
poz.1390 ze zm.), w której zawarto zadania własne samorządu gminnego, polegające na inspirowaniu
i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowaniu
i realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018r. poz. 1492 ze zm.)
wprowadzająca zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wskazująca zadania realizowane również przez
jednostki samorządu terytorialnego, mające uwzględniać cele operacyjne zawarte w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.
II. Cel główny, cele operacyjne.
Problemy alkoholowe należą do najpoważniejszych problemów społecznych występujących zarówno
na terenie gminy Hajnówka jak i całego kraju.
Skuteczność działań podejmowanych na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień uwarunkowana
jest zaangażowaniem i współpracą wielu różnych podmiotów, dlatego celem głównym programu jest:
Integracja na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - wydłużenie życia w zdrowiu,
poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności w gminie Hajnówka
Wśród działań podejmowanych w przedmiotowym zakresie można wymienić kilka obszarów
o podstawowym znaczeniu, wzajemnie się przenikających, zwłaszcza:
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- profilaktyka problemów alkoholowych i narkotykowych,
- leczenie uzależnienia i współuzależnienia,
- dążenie do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania problemów
uzależnień,
- wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym
w rodzinie.

oraz problemem przemocy

Zarówno cel strategiczny jak i cele operacyjne będą realizowane z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, określona
w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r. (Dz. U. Z 2012r. poz. 1169) oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami.
1. Adresaci.
Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Hajnówka, w szczególności:
- osoby i rodziny z problemem alkoholowym, narkotykowym,
- osoby uzależnione i współuzależnione,
- dzieci i młodzież, w tym z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk zagrożonych z powodu dysfunkcji lub
sytuacji społeczno-psychologicznej, a także ich rodzice,
- osoby zajmujące się zapobieganiem występowaniu problemów alkoholowych i pomocą osobom i rodzinom
z problemem przemocy,
- środowiska abstynenckie,
- podmioty publiczne i społeczne działające
uzależnień.

w obszarze profilaktyki i rozwiązywania

problemów

2. Partnerzy.
Partnerami w realizacji Programu są osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości
prawnej, realizujące zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym
zwłaszcza problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym przede wszystkim:
2.1.Placówki lecznictwa odwykowego:
- Poradnia Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,
- kadra przeszkolona w zakresie terapii uzależnień ( specjaliści terapii uzależnień) przy Poradni Leczenia
Uzależnień
2.2.Kadra i infrastruktura przygotowane do prowadzenia 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,
- pedagodzy, psycholodzy;
- przeszkoleni wychowawcy w zakresie problematyki uzależnień;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Instytucje Wymiaru Sprawiedliwości
2.3 Jednostki organizacyjne gminy Hajnówka:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i kadra przeszkolona w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
- Gminne Centrum Kultury w Dubinach
- Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie

w Dubinach,

Szkoła

Podstawowa

w Nowokorninie,

Szkoła

Podstawowa

Cele operacyjne programu:
3.1.Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji gminy Hajnówka w sytuacjach związanych
z alkoholem, narkotykami i następstwami ich nadużywania niszczącymi rodziny.
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3.2.Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
kobiet w ciąży, osób nadużywających alkohol.
3.3.Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami
postępowania osób nadużywających alkohol ( w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
3.4.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
III. Źródła finansowania programu.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 prowadzona będzie w oparciu o środki własne gminy uzyskane
z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
IV. Realizator programu.
Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.
Wykonawcami zadań mogą być m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe,
kościoły, Poradnia Leczenia Uzależnień, Policja, szkoły oraz podmioty posiadające odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
V. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Przeciwdziałania Narkomanii.

Alkoholowych oraz

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- prowadzenie pomocy psychologicznej i prawnej;
- współpraca z instytucjami tworzącymi gminny system pomocy osobom doznającym przemocy w ramach
działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wszczynania procedury
zobowiązującej do podjęcia leczenia odwykowego;
- podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki rozwiązywania
problemów wynikających z używania alkoholu, w tym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w tym dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
- doposażenie placówki lecznictwa odwykowego,
- zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w tym zakresie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat możliwości uzyskania pomocy,
- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii i kierowanie do
leczenia specjalistycznego
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.
3.1. Tworzenie możliwości integrowania pedagogów i nauczycieli realizujących programy
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach wiejskich na terenie gminy Hajnówka;
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a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych, służących promocji zdrowia,
przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy;
b) finansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży ( spektakle profilaktyczne);
c) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży;
d) dofinansowanie zajęć psycho-korekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka
e) finansowanie doposażenia placówek w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań terapeutycznych
i profilaktycznych;
f) współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie
trzeźwych obyczajów
g) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
3.2. Inne formy działań w obszarze profilaktyki uzależnień:
a) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach;
b) Prowadzenie, dofinansowanie działań informacyjnych i edukacyjnych:
·promujących zdrowie, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze
spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia,
·skierowanych do dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
·upowszechniających informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie
przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym,

i możliwości

·kształtujących świadomość i motywację
zdrowotną dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw
w obszarze edukacji społeczeństwa,
·adresowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, a także
pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia
,
c) reedukacja osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu,
d) prowadzenie szkoleń
alkoholowych,

dla

sprzedawców

i właścicieli

sklepów

prowadzących

sprzedaż

napojów

e) uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia,
f) upowszechnienie wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, narkotykowych.
4.1. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego i innymi organizacjami i osobami realizującymi
programy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów
związanych z narkomanią.
a) wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji i organizacji pozarządowych realizujących swoje działania
statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień;
b) współpraca i wspieranie ruchów trzeźwościowych,
c) finansowanie pracy terapeutów związanej z konkretnym programem pomocy

psychologicznej.

Wspomaganie działalności służb i instytucji może oznaczać nawiązanie współpracy służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych bez przekazywania środków finansowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
5.1.Opiniowanie przez Komisję wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
5.2. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;
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Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń.
5.3.Zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, reklamy, promocji
oraz spożywania napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/106/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 20 grudnia 2019 r.
PRELIMINARZ
wydatków
z funduszu
alkoholizmowi na rok 2020
L.p.

1.

2.
3.

4.

5.

na

realizację

działań

związanych

z przeciwdziałaniem

Treść zadań

Kwota

Szkolenia, narady, konferencje, warsztaty z zakresu profilaktyki
i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie :
a) podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych poprzez udział w szkoleniach, warsztatach , 500
naradach, konferencjach oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu
b)
szkolenia
dla
rad
pedagogicznych,
c) podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Sfinansowanie wykonania opinii przez biegłych sądowych dla osób
wnioskowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
2.000
Alkoholowych do leczenia odwykowego, opłacenie implantacji
disulfiramu.
Wynagrodzenia członkom komisji.

3.400

Realizacja programu profilaktyki w Gminnym Centrum Kultury w
Dubinach, w szkołach, świetlicach wiejskich oraz przez KGW z terenu
gminy poprzez
organizację dzieciom i młodzieży zagrożonej
alkoholizmem i wykluczeniem społecznym
pozalekcyjnych zajęć 6.400
opiekuńczo – wychowawczych, w tym warsztatów profilaktycznych
(plastycznych, rękodzielniczych, kulinarnych) – zakup materiałów
niezbędnych do realizacji ww. działań.
Realizacja Szkolnych Programów Profilaktycznych, zajęcia profilaktyki
alternatywnej – zajęcia rekreacyjne, sportowe, artystyczne, rozwijające
3.900
zdolności i umiejętności młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych

a.

organizacja wypoczynku w trakcie ferii zimowych- „Zima 2020”, wsparcie
1.000
wypoczynku letniego oraz organizacja wyjazdów na spektakle teatralne.

b.

organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych polegających na aktywności
fizycznej: rodzinnych rajdów rowerowych, zajęć i konkursów sportowych
800
dla dzieci młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej

c.

d.

promowanie aktywnych form spędzania wolnego
czasu
poprzez
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, propagujących zdrowy styl
życia (oparty na zdrowej, urozmaiconej diecie bez alkoholu i używek oraz
1.000
aktywności fizycznej) kierowanych do społeczności lokalnej - „Festyn
zdrowia” jako propozycję wspólnego spędzania wolnego czasu dla całych
rodzin.
realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementy oddziaływań 1100
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profilaktycznych, zakup sprzętu do realizacji zajęć polegających na
aktywności fizycznej w ramach promowania wśród dzieci i młodzieży
rozwijania zainteresowań i alternatywnych form spędzania czasu,
dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych.
Realizacja działań prewencyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
6.
1.000
raz osób dorosłych wraz z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.
Wdrażanie i realizacja efektywnych rekomendowanych programów
7.
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz programy 800
rekomendowane przez PARPA.
Zakup artykułów papierniczych, nagród w tym produktów odblaskowych
dla uczniów biorących udział w konkursach edukacyjnych, plastycznych
8.
oraz sportowych, promujących aktywność fizyczną oraz zdrowy styl 1.000
życia.
Wspieranie działań środowisk abstynenckich, instytucji,
służących
9.
1.000
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Ogółem
20.000
PRELIMINARZ
wydatków z funduszu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem
2020
L.p.
1.

Treść zadań
a)dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych
b)prowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz
rodziców w świetlicach wiejskich na temat zagrożeń wynikających z
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, których
używanie może prowadzić do uzależnienia w tym organizacja gminnych
konkursów na temat uzależnień np. „ Narkotykom mówię NIE”
c)szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii dla
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz nauczycieli a także związane z tym koszty udziału i dojazdu
d)realizacja programu profilaktyki w Gminnym Centrum Kultury w
Dubinach oraz w świetlicach wiejskich, realizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych w szkołach oraz świetlicach wiejskich - zakup sprzętu
sportowego
e)
upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań
profilaktycznych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych
uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin
poprzez:
·drukowanie ulotek informacyjnych, materiałów profilaktycznych,
plakatów promujących kampanię profilaktyczną - zakup kserokopiarki
oraz artykułów papierniczych.
·bieżącą aktualizację baz danych i ich udostępnianie.
f) doposażenie placówki lecznictwa odwykowego, zakup materiałów
edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w Hajnówce

narkomanii na rok
Kwota
1.000
2.100

800

2.000

1.700

400
Ogółem
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Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/106/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 20 grudnia 2019 r.
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Ustala się członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udział
w posiedzeniu, wynagrodzenie w wysokości:
Przewodniczący - 130,00 zł brutto,
Sekretarz – 130,00 zł brutto,
Członek komisji – 80,00 zł brutto.
2. Sekretarz komisji sporządza listy wynagrodzeń członkom komisji.
3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka komisji na liście obecności dołączonej do
protokołu posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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