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UCHWAŁA NR XXII/144/2020
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Na podstawie art.4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., póz. 2277, z późn. zm.), art.

10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.póz.

852 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., póz. 1492 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:

§ l. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOU^^ĄCY
Rady M/<jfj^icj

Mariusz Joz/'fJ^lcie/ewski
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2020

Opracowanie programu:

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barlinku.

PRZEWOI?
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Barlinek2020

Wykaz skrótów użytych w dokumencie:

l. Program - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

2. GKRPA lub Komisja - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Barlinku;

3. Poradnia LU - Poradnia Leczenia Uzależnień w Barlinku;

4. Policja - Komisariat Policji w Barlinku;

5. Zł - Zespół Interdyscyplinarny;

6. PUNKT - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny;

7. OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku;

8. PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu;

9. PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

l. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
3. Beneficjenci programu

ROZDZIAŁ II

Diagnoza gminy Barlinek

l. Dane podstawowe o gminie Barlinek

2. Sytuacja demograficzna

3. Edukacja i wychowanie

4. Pomoc społeczna

ROZDZIAŁ III

Diagnoza sytuacji w gminie Barlinek z uwzględnieniem problemu alkoholizmu
i innych patologii społecznych

l. Uzależnienia i przemoc w rodzinie

2. Rynek napojów alkoholowych w gminie Barlinek

3. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ROZDZIAŁ IV



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

Spójność Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 ze Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych gminy Barlinek na lata 2019 - 2023
l. Analiza SWOT dotycząca mocnych i słabych stron gminy Barlinek

2. Misja, cele i kierunki działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

2019-2023 w nawiązaniu do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

ROZDZIAŁ V

l. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

2. Cel programu

ROZDZIAŁ VI

l. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wynikające z ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020
roku

2. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 z uwzględnieniem kierunków działań
określonych w Narodowym Programie Zdrowia.

ROZDZIAŁ VII

Zasady wynagradzania i obsługi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barlinku

ROZDZIAŁ VIII

Sposób realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

ROZDZIAŁ IX

Przewidywane efekty realizacji Programu
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I

l. Wprowadzenie

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., póz. 2277 ze zm.) samorząd gminy jest
zobligowany do realizacji zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zgodnie z art. 10 ust l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2019 r., póz. 852 ze zm.) do zadań własnych gminy należy
przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji zadań corocznie opracowywany jest Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu
i narkotyków.

W trakcie opracowywania programu kluczową kwestią było racjonalne określenie
zadań i zdefiniowanie adekwatnych wskaźników ich realizacji, które pozwolą w sposób
przejrzysty uwidocznić efekty wdrażania programu i będą możliwe do osiągnięcia przez
wszystkich realizatorów Programu. Głównym celem Programu jest ograniczenie szkód
zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków
i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. W roku 2020 środki
finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
zostały podzielone w zdecydowanej większości na działania związane z profilaktyką.

Dokumentem, który wskazuje koiikretne zadania dla samorządów w obszarze
profilaktyki jest Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020, przyjęty w formie
rozporządzenia. To podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, który wyznacza
cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy
zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa.

Ustawa o zdrowiu publicznym w art. 19 pkt 4 wprowadziła zmiany do ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Między innymi art. 4' ust. 2
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otrzymał brzmienie: „Realizacja zadań, o których mowa w ust. l, jest prowadzona w postaci

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego

część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę

gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia".

W Narodowym Programie Zdrowia jednostkom samorządu terytorialnego przypisano
zadania dotyczące m.in:

a. promocji zdrowia: poprzez edukację zdrowotną, szkolenie kadr, zadania regulacyjne
i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów prawa;

b. profilaktyki: poprzez profilaktykę uniwersalną, profilaktykę selektywną, oraz
profilaktykę wskazującą;

c. redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacja, reintegracja) zdrowotnej, społecznej
i zawodowej.

Zgodnie z art. 4' ust. l ustawy z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., póz. 2277 ze zm.), do

zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych
od alkoholu.

Zadania te obejmują:

l) zwiększanie 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 ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności infonnacyjnej 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;
5) podejmowanie interwencji w związku z namszeniem przepisów określonych w art. 13

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej;
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7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji
społecznej.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii również wymienia katalog zadań, za realizację

których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej pomocy

osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom a także profilaktyce

adresowanej do różnych gmp wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, która obejmuje
następujące przedsięwzięcia:

l) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 -2020 jest dokumentem strategicznym dla

zdrowia publicznego, a więc podstawą działań w zakresie zdrowia a tym samym profilaktyki

uzależnień. Głównym celem Narodowego Programu Zdrowia jest wydłużenie życia Polaków

poprzez poprawę jakości ich życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu.

Realizacja powyższych zadań będzie prowadzona na terenie gminy Barlinek w postaci

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych

ustaw w jednym programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można

zaproponować zbieżne działania profilaktyczne, nierzadko tożsame oraz to, że zadania do

realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych środków.
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Przy opracowywaniu Programu posłużono się diagnozą gminy Barlinek za lata 2015 -
2017, dla porównania podano dane liczbowe za lata 2018-2019 oraz uwzględniono zasoby
jakimi dysponuje gmina w ramach realizacji zadań wskazanych w ww. ustawach. Pomimo
faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada
realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020 podobnie jak w roku 2019 odstąpiono od ujmowania tych zadań, z uwagi na to,
że marca 2021 roku obowiązuje oddzielnie opracowany i przyjęty przez Radę Miejską
w Barlinku Uchwałą Nr VIII/43/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 -
2021.

2. Podstawy prawne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Ustawy:

a. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. póz. 2277 z późn. zm.);

b. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.
póz. 852 z późn. zm.);

c. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015
r. póz. 1390 z późn. zm.);

d. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. póz. 1507
z późn. zm.);

e. Ustawa z dnia l l września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. póz. 2356
z późn. zm.);

f. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2019 r. póz. 1111 z późn. zm.);

g. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. póz. 688 z późn. zm.);

h. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. póz. 869
z późn. zm.);

i. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz.
1843 zpóźn. zm.);
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j. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. póz.

2190 zpóźn. zm.);

k. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2018 r.

póz. 1878 z późn. zm.);

l. Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506

z późn. zm.).

Rozporządzenia:

a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. póz. 977 z późn. zm.);

b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania

narkomanii (Dz.U. z 2018 r. póz. 214 z późn. zm.);

c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury

„Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 209, póz. 1245 z późn. zm.);

d. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego

Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. póz. 1492 z późn. zm.).
Programy krajowe:

a. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020;

b. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020;

c. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2016-2020;

d. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2016 - 2020.

e. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

Prawo lokalne - Uchwały:

a. Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barlinek na lata
2019-2023;

b. Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie

uchwalenia i zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzime i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzime na lata 2019-2021.
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3. Beneficjenci programu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 skierowany jest do społeczności lokalnej gminy
Barlinek, która spotyka się ze zjawiskiem nadużywania alkoholu, narkotyków, nikotyną oraz
ich konsekwencjami dla zdrowia.

Beneficjentami Programu są:
l) dzieci i młodzież;

2) rodzice, opiekunowie i wychowawcy;

3) konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych;

4) osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione;

5) rodziny osób z problemem alkoholowym;

6) rodziny, w których prowadzona jest procedura „Niebieskiej Karty";
7) kobiety w ciąży;

8) pracownicy podmiotów działających na terenie gminy Barlinek, zajmujący się zawodowo
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień;
9) osoby nadużywające substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy";
10) osoby palące szkodliwie;

11) inne osoby dorosłe, w tym kierowcy.

Skuteczna realizacja programu opiera się na interdyscyplinarnej współpracy

z instytucjami, które są zasobami umożliwiającym skuteczną realizację zadań ujętych
w Programie:

l) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku;

l) Komisariatem Policji w Barlinku;

2) Poradnią Leczenia Uzależnień;

3) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie;

5) Sądem Rejonowym w Myśliborzu wraz z Kuratorami Sądowymi;
6) placówkami oświatowymi;

7) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Barlinku;
8) świetlicami środowiskowymi;

9) Barlineckim Ośrodkiem Kultury;

10) Ośrodkiem Terapii Uzależnień „ZMIANA" w Choszcznie;



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

11) organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
Barlinek;

12) instytucjami kościelnymi;

13) oraz lokalnymi mediami.

ROZDZIAŁ II

Diagnoza gminy Barlinek

l. Dane podstawowe o gminie Barlinek

Gmina Barlinekjest gminą miejsko-wiejską, położoną we wschodniej części powiatu
myśliborskiego, w województwie zachodniopomorskim. Graniczy z gminami Myślibórz
i Nowogródek Pomorski (powiat myśliborski), gminą Pełczyce (powiat choszczeński),
gminami Lipiany i Przelewice (powiat pyrzycki), gminą Dolice (powiat stargardzki) oraz
z dwiema gminami w województwie lubuskim - Kłodawa (powiat gorzowski) i Strzelce
Krajeńskie (powiat strzelecko-drezdenecki).

Gmina zajmuje powierzchnię 258,77 km2, co stanowi 21,9% powierzchni powiatu,
a w jej skład wchodzi miasto Barlinek i 20 sołectw: Dziedzice, Dzikowo, Dzikówko, Jarząbki,
Krzyiika, Lutówko, Łubianka, Moczkowo, Moczydło, Mostkowa, Okunie, Osina, Ożar,
Płonna, Równo, Rychnów, Strapię, Swadzim, Stara Dziedzina i Zydowo.

2. Sytuacja demograficzna

Na dzień 31 grudnia 2019 roku ogólna liczba mieszkańców wynosiła 18.273.

Dane szczegółowe na temat liczby mieszkańców gminy Barlinek przedstawiają
poniższe tabele.

Tabela l. Stan ludność miasta i gminy Barlinek za lata 2017 - 2019

Rok ogólna liczba ludności miasto gmina

2017 18.564 13.176 5.388

2018 18.444 13.053 5.391

2019 18.237 12.873 5.400

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Barlinku

Na podstawie analizy danych liczbowych lat 2017 - 2019 zauważalny jest spadek
ogólnej liczby ludności zamieszkujących gminę Barlinek, od roku 2017 do roku 2019 ogólna
liczba ludności gminy Barlinek zmniejszyła się o 291 mieszkańców.
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Tabela 2. Struktura wiekowa ludności gminy w 2019 roku

Lp. wiek

miasto gmina razem

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

l. wiek przedprodukcyjny
(do 17 roku życia)

1.181 1.141 570 540 3.432

2. wiek produkcyjny
(kobiety 18-59 lat)

3.479 1.523 5.002

3. wiek produkcyjny
(mężczyźni 18-64 lat)

4.020 1.799 5.819

4. wiek poprodukcyjny
(kobiety 60 lat i więcej)

2.066 628 2.694

5. wiek poprodukcyjny
(mężczyźni 65 lat i więcej)

986 340 1.326

RAZEM 6.187 6.686 2.709 2.691 18.273

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Barlinku

Spośród 18.273 osób zamieszkujących gminę Barlinek 18,78 % to dzieci i młodzież
do 17 roku życia. W roku 2019 odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wynosił 30 %
(przy czym kobiet w wieku 60 lat i powyżej było o 1.223 więcej niż mężczyzn).

3. Edukacja i wychowanie

W gminie Barlinek funkcjonuje: 7 przedszkoli (w tym 5 niepublicznych), 6 szkół
podstawowych (w tym 2 niepubliczne i l dla dorosłych) oraz 3 szkoły ponadpodstawowe
połączone organizacyjnie w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku. Ponadto
fiuikcjonują 2 żłobki - Żłobek Miejski wBarlinku i Klub Dziecięcy Akademia Malucha
„Filokubino" w Barlinku. Dane szczegółowe na temat placówek oświatowych działających
w gminie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Placówki oświatowe w gminie

SZKOŁY PODSTAWOWE ADRES PLACÓWKI
l. l Szkoła Podstawowa Nr l w Barlinku ul. Jeziorna 12, 74-320 Barlinek

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku ul. Kombatantów 3, 74-320 Barlinek

3. l Szkoła Podstawowa w Mostkowie Mostkowa 37 d, 74-320 Barlinek

4. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ul. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa RADOSNA Dziedzice 45. 74-322 Mostkowa

6. I MONTESSORI SCHOOL Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek
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PRZEDSZKOLA ADRES PLACÓWKI

7. l Przedszkole Miejskie Nr l ul. Kombatantów 3, 74-320 Barlinek

8. l Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Podwale 11, 74-320 Barlinek

9. l Niepubliczne Przedszkole Specjalne „BRATEK" ul. H. Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek

10. l Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole" w Rychnowie | Rychnów 58/3, 74-320 Barlinek
11.

Niepubliczne Przedszkole w Dziedzicach „Akademia Przedszkolaka"
Dziedzice 45, 74-322 Mostkowa

12. Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie" ul. Stodolna 8, 74-320 Barlinek

13. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka
FILOKUBINO"

ul. Dworcowa 5, 74-320 Barlinek

ŻŁOBKI ADRES PLACÓWKI

14. l Żłobek Miejski ul. Podwale 11, 74-320 Barlinek

15. l Klub dziecięcy Akademia Malucha „Filokubino" ul. Dworcowa 5, 74-320 Barlinek

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA ADRES PLACÓWKI

16. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku

w tym: Liceum Ogólnokształcące, Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły

Zawodowej

ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek

Źródło danych: Sporządzono na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30
września 2019 roku po2yskanych z Urzędu Miejskiego w Barlinku.

W dniu l września 2019 r. naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 1.655

uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych 531 uczniów. Łączna liczba dzieci w placówkach

przedszkolnych wynosi 648. Szkoły w gminie organizują zajęcia pozalekcyjne, w tym koła

zainteresowań, uczestniczą w projektach i programach służących rozwijaniu umiejętności

uczniów i wyrównywaniu ich szans edukacyjnych oraz doskonaleniu nauczycieli, a także

realizują programy profilaktyczne i wychowawcze. Placówki oświatowe są realizatorami

zadań profilaktycznych zawartych w programach wychowawczych i szkolnym programie

wychowawczo-profilaktycznym, biorą udział w ogólnopolskich kampaniach, podejmują

współpracę z podmiotami wspierającymi (np. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Barlinku i Zespołem Interdyscyplinarnym, z Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Sądem Rodzinnym w Myśliborzu,

Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, z placówkami kulturalnymi

w Barlinku i w powiecie myśliborskim. Placówki prowadzą także lekcje na temat uzależnień,

pogadanki, spotkania ze specjalistami (policjanci, pielęgniarki) i działania w kierunku

pedagogizacji rodziców.
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4. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku jest jednostką organizacyjną gminy Barlinek,

realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2019 roku Ośrodek realizował zadania

własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz koordynował realizację

zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barlinek na lata

2019 - 2023. Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku była realizacja

zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019

poz.l507zpóźn. zm.):

l. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
2. realizacj a rządowych programów pomocy społecznej.

Tabela 4. Powody przyznania pomocy w latach 2018 - 2019
LICZBA OSÓB
W RODZINACH

OGÓLNA LICZBA RODZIN

POWODY PRZYZNANIA POMOCY 2018 2019 2018 2019

PRZEMOC W RODZINIE 17 9 42 24

ALKOHOLIZM 53 35 83 51

NARKOMANIA 4 3 4 4

Źródło: Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Od 2018 roku można zaobserwować niewielki spadek liczby rodzin korzystających ze

świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2019 z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

skorzystało 705 rodzin, w tym 202 na wsi (łączna liczba osób w rodzinach objętych pomocą

wyniosła - 1.343). Analogicznie w roku 2018 z pomocy Ośrodka skorzystało 777 rodzin,

w tym 299 na wsi (łączna liczba osób w rodzinach objętych pomocą wyniosła - 1.561).

Dzięki wprowadzonej przez ustawodawcę ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

w formie świadczenia wychowawczego 500+, dotychczasowi beneficjenci (rodziny) zdobyły

środki finansowe na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci

a tym samym przestały być świadczeniobiorcami Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź
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ograniczyły skalę korzystania ze wsparcia. Jednocześnie na przestrzeni lat 2017 - 2018
stopniowo zmniejszyła się liczba rodzin wspomaganych z powodu problemu uzależnień.

ROZDZIAŁ III

Diagnoza sytuacji w gminie Barlinek z uwzględnieniem problemu alkoholizmu
i innych patologu społecznych

l. Uzależnienia i przemoc w rodzinie

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które

powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie

bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodziime i międzyludzkie, a także
zdolność do koiikurencji na rynku pracy.

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwamnkowania
społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatmdnienia.
Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność
środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń
i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności
życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie jest z kolei
problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są
niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości,
zależne od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze
i chore.

W latach 2016 - 2018 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie na

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
i przemocy w rodzinie ulegała wahaniom.

Tabela 5. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia w obszarze
ochrony zdrowia przeciwdziałania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Barlinek
w latach 2016 - 2018

rozdziały
wysokość wydatków (w zł)

w 2016 r. l w 2017 r. | w 2018 r.

ochrona zdrowia
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przeciwdziałanie narkomanii 14.464 11.000 13.253

przeciwdziałanie alkoholizmowi 320.841 332.289 287.713

pomoc społeczna

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 12.192 18.715 21.567

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku.

Wśród beneficjentów korzystających ze wsparcia Ośrodka są osoby i rodziny
z problem uzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz rodziny, wśród których
prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty. W latach 2016 -2018 systematycznie spadała
liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną z głównych powodów przyznawania
świadczeń w gminie, tj. ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo -
wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Jednocześnie na podobnym
poziomie utrzymywała się liczba beneficjentów, którzy zmagali się z alkoholizmem
i bezdomnością.

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych należy do zadań
własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o gminne programy profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przy wykorzystaniu
zaplanowanych w ich ramach środków finansowych.

Obok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istotną rolę
w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie na terenie gminy odgrywa: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień
i Przemocy w Rodzime, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Barlinecki Klub Abstynenta
(w tym gmpy samopomocowe AA i Al-Anon), Komisariat Policji, Poradnia Leczenia
Uzależnień, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a także Ośrodek Terapii Uzależnień
„Zmiana" w Choszcznie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Punkt Interwencji
Kryzysowej w Myśliborzu.

Dane szczegółowe na ich temat podmiotów mogących wspierać mieszkańców gminy
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 6. Podmioty mogące wspierać mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
w rodzinie

NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Barlinku ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie w Barlinku ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Barlinku ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Barlinku ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

Barlinecki Klub Abstynenta
(w tym grupy samopomocowe AA i Al-Anon) ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

Poradnia Leczenia Uzależnień w Barlinku ul. Szpitalna 11, 74-320 Barlinek

Komisariat Policji w Barlinku ul. Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek

Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana" w Choszcznie (Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnia

Psychologiczna dla Dorosłych)
ul. Drawieńska 32, 73-200 Choszczno

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Punkt Interwencji Kryzysowej w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
Źródło danych: Urząd Miejski w Barlinku.

W ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie w Barlinku wsparcie osobom uzależnionym, współuzależnionym, doznającym
i stosującym przemoc w rodzinie świadczą: specjalista ds. uzależnień, współuzależnienia
i przeciwdziałania przemocy w rodzime, doradca rodzinny - pracownik socjalny oraz
psycholog dziecięcy. Obejmuje ono: konsultacje i interwencję kryzysową, motywowanie
do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, pomoc po zakończonym
leczeniu odwykowym, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej oraz udzielanie wsparcia
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na jego
posiedzeniach omawiane są poszczególne przypadki rodzin doświadczających przemocy
domowej oraz podejmowane są konkretne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
członków tych rodzin. W ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty" powoływane są
grupy robocze, które podejmują interwencję w rodzinach z problemem przemocy. W 2019
roku założono 45 „Niebieskich Kart". Wśród osób wskazanych jako ofiary przemocy
domowej odnotowano 35 kobiet, 2 mężczyzn i 8 dzieci, natomiast wśród osób wskazanych
jako osoby stosujące przemoc odnotowano 37 mężczyzn i 8 kobiet.
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Spośród działań przestępczych zanotowanych w gminie Barlinek, należy zwrócić
szczególną uwagę na te, które dotyczą funkcjonowania rodziny i świadczą o jej
dysfunkcjonalności - a co za tym idzie konieczności kompensowania jej braków. Nierzadko
pierwszy sygnał o tym, że w rodzinie dzieje się coś złego to wezwania policji do tzw.
"awantury domowej" przez sąsiadów lub uczestników zajścia.

Tabela 7. Dane dotyczące procedury „Niebieska Karta" w latach 2018 - 2019 realizowanej na terenie
gminy Barlinek

Rok 2018 2019

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta":
- wszczętych przez funkcjonariusza Policji
- wszczętych przez pracownika socjaLnego
- wszczętych przez pedagoga
- wszczętych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

53
40
12
l
o

45
34
10
l
o

Liczba rodzin dotkniętych przemocą z problemem alkoholowym 32 37

Liczba zakończonych procedur "Niebieska Karta" 60 45

Źródło: Dane od Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku

Wśród zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie, zdecydowanie najczęściej
pokrzywdzonymi są kobiety.

Poradnia Leczenia Uzależnień - Poradnia Leczenia Uzależnień w Barlinku udziela

świadczenia terapeutycznego w zakresie leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych
oraz uzależnień behawioralnych. Pacjenci podejmujący leczenie realizują w toku
indywidualnych sesji psychoterapeutycznych podstawowy program terapii i/lub są kierowani
na leczenie stacjonarne do ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu. Poradnia udziela również
pomocy osobom współuzależnionym.

Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana" w Choszcznie świadczył nieodpłatną pomoc
w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla
mieszkańców gminy Barlinek, który w 2019 roku udzielił następujących świadczeń: porady
diagnostyczne - 20, porady kolejne - 43, sesje psychoterapii indywidualnej - 151.
W analizowanym roku przyjęto 3 pacjentów ze względu na szkodliwe używanie substancji,
14 pacjentów z zespołem uzależnienia i 6 pacjentów z zaburzeniami adaptacyjnymi
stanowiącymi wynik uwikłania w życie z osobą uzależnioną.

Prowadzona w gminie działalność profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie (w szczególności w funkcjonujących na jej terenie
placówkach oświatowych, wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz w świetlicach
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wiejskich) obejmuje m.in. udział, organizowanie i realizowanie kampanii, akcji i programów
profilaktycznych, jednorazowych prelekcji i pogadanek, spektakli profilaktycznych, festynów
i iimych imprez plenerowych, imprez sportowych, konkursów oraz szkoleń i warsztatów dla
rodziców, nauczycieli i wychowawców, pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć w placówce
wsparcia dziennego i świetlicach wiejskich oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2. Rynek napojów alkoholowych w gminie Barlinek
Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2019 r. póz. 2277 z późn. zm.), oraz przepisy prawa miejscowego, tj.:
l. Uchwała NR LV/463/2018 Rady Miejskiej W Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych;

2. Uchwała NR LV/464/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek.

W ramach przyjętej Uchwały NR LV/463/2018 ustalono, że:

maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo wynosi 90;

maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18
% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 80;

maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %
zawartości alkoholu wynosi 70;

maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 140;

maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 100.

Zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia do końca stycznia każdego roku

oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim, na podstawie których
naliczana jest wysokość opłaty, jaką przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść jednorazowo lub
w trzech równych ratach, tj. do 31 stycznia, 30 czerwca i 30 września.

3. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Prawidłowość korzystania z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole punktów
sprzedaży prowadzone przez członków Gmirmej Komisji Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych w Barlinku oraz Policję. Przedmiotem kontroli poza przestrzeganiem zasad
i warunków korzystania z zezwoleń określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim,
nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt i pod zastaw oraz przestrzeganie zakazu reklamy
i promocji napojów alkoholowych.

Tabela 8. Ilość kontroli przeprowadzonych przez Zespół Kontrolujący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barlinku w latach 2018 -2019

Rok 2018 Rok 2019

44 48

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powołana
Zarządzeniem Burmistrza i działa na podstawie regulaminu. W ramach Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Zespołu ds. Interwencji. Podczas
zaplanowanych 12 posiedzeń Zespół rozpatrywał wnioski dot. wszczęcia postępowania
w stosunku do osób nadużywających alkoholu.

Tabela 9. Ilość wniosków zgłoszonych do Komisji o zastosowanie leczenia odwykowego w latach 2018 -
2019

Rok 2018 2019

wpłynęło wniosków:
w tym nowych

69
28

71
19

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku

Z przedstawionych danych wynika, iż w roku 2019 do Komisji wpłynęło 71 wniosków

o zastosowanie leczenia odwykowego, to więcej o 2 wnioski w stosunku do roku 2018.

Ponadto w ramach prowadzonych działań informująca - edukacyjnych wśród mieszkańców
gminy, osoby uzależnione same podejmowały próby podjęcia leczenia, m.in. w Poradni
Leczenia Uzależnień w Bariinku i w Choszcznie.

W roku 2019 Przedstawiciel GKRPA uczestniczył w 85 grupach roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime.
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Tabela 10. Ilość wniosków złożonych przez rodziny. Policję i inne instytucje w latach 2018 -2019

Rok 2018 2019

z ogólnej liczby wniosków
z Komisariatu Policji

od członków rodziny
od kuratorów sądowych

od pracowników OPS

29
15
11
14

32
23
4
12

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku

Tabela 11. Ilość osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podtrzymania abstynencji
w latach 2018 -2019

Rok 2018 2019

na posiedzenia wezwano 119 131

zgłosiło się 71 85

nie zgłosiło się 48 46

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku

ROZDZIAŁ IV

Spójność Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 ze Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych gminy Barlinek na lata 2019 - 2023

l. Analiza SWOT dotycząca mocnych i słabych stron gminy Barlinek
Analiza SWOT jest heurystyczną techniką analityczną służącą uporządkowaniu

posiadanych informacji. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych
stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy
społecznej oraz szans i zagrożeń Jakie przed nim stoją.

Analizę SWOT przeprowadzono na zlecenie Gminy Barlinek i Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barlinku.
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY

upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych
miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego i
szkoleniach;
funkcjonowanie w gminie Ośrodka Szkolenia i
Wychowania przygotowującego młodzież do życia
praktycznego i edukującego w kilku zawodach;
funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej w
gminie;
diagnozowanie problemu bezdomności oraz
informowanie osób bezdomnych o przysługujących im
prawach oraz dostępnych formach pomocy;
zapewnianie osobom bezdomnym schronienia poza
gminą;
zapewnianie rodzinom dostępu do poradnictwa
specjalistycznego;
zapewnianie wsparcia ze strony asystenta rodziny
istnienie w gminie grup i ośrodków wsparcia dla rodzin
i osób samotnie wychowujących dzieci;
odpowiednia dostępność opieki przedszkolnej i szkół
podstawowych;
możliwość kontynuowania w gminie nauki na poziomie
ponadpodstawowym;
funkcjonowanie w gminie 2 żłobków;
działalność Barlinieckiego Ośrodka Kultury, Biblioteki
Publicznej, Muzeum Regionalnego, Ośrodka Kultury
i Kina oraz Europejskiego Centrum Spotkań;
bogata infrastruktura sportowo-rekreacyjna w gminie
rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna oraz
wypożyczalnie sprzętów wodnych;
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
funkcjonowanie w gminie Punktu Konsultacyjno-
Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie,
Barlineckiego Klubu Abstynenta (w tym grup
samopomocowych AA i Al-Anon), Poradni Leczenia
Uzależnień;

prowadzenie wśród dzieci, młodzieży, rodziców,
nauczycieli i sprzedawców napojów alkoholowych
działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjno-
szkoleniowych w zakresie uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
działalność Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku;
funkcjonowanie w gminie Środowiskowego Domu
Samopomocy;
odpowiednia liczba pracowników socjalnych
dobrze wykwalifikowana i podnosząca kwalifikacje
kadra OPS-u;
posiadanie wiedzy na temat problemów społecznych
występujących w gminie;
informowanie benefi ajentów systemu pomocy
społecznej o możliwościach uzyskania wsparcia
odpowiednia jakość obsługi klienta systemu pomocy
społecznej;
pozyskiwanie środków finansowych z funduszy
unijnych na realizację zadań z zakresu pomocy;
społecznej, w tym na aktywizację grup zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
istnienie w gminie organizacji pozarządowych
działających w obszarze polityki społecznej;
podejmowanie z nimi współpracy oraz z
przedstawicielami kościoła;

niska skala działań zachęcających inwestorów
do tworzenia w gminie nowych miejsc pracy;
brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych;
nieodpowiednie zasoby mieszkań komunalnych, w tym
socjalnych i mieszkań chronionych;
brak schroniska, noclegowni, ogrzewalni w gminie
niedostosowana do potrzeb i oczekiwań dzieci i
młodzieży oferta spędzania czasu wolnego;
zbyt wysoki dla rodziców koszt uczestnictwa dzieci w
zajęciach pozalekcyjnych;
nieodpowiednia dostępność opieki medycznej w gminie,
głównie specjalistycznej;
brak w gminie grupy wsparcia i miejsc pobytu dla ofiar
przemocy w rodzinie;
istnienie barier utrudniających niepełnosprawnym
codzienne życie, w tym architektonicznych;
niewystarczająco rozwinięta infrastruktura socjalna w
gminie;
brak opracowywanych indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności
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aktywny udział mieszkańców gminy w rozwiązywaniu
lokalnych problemów społecznych
funkcjonowanie w gminie wolontariatu

SZANSĘ ZAGROŻENIA

większy nacisk na edukację zawodową;
tworzenie nowych programów pomocy aktywnej, a nie
pasywnej;
aktywna promocja gminy i jej walorów;
dalszy rozwój różnych form turystyki, wypoczynku i
rekreacji;
promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy
możliwość pozyskiwania środków finansowych z
funduszy zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych
i ministerialnych;
dostęp do europejskich rynków pracy;
dalsza współpraca z placówkami świadczącymi
wsparcie osobom zagrożonym bezdomnością i
bezdomnym;
promowanie wartości prorodzinnych;
rozbudowa infrastruktury służącej spędzaniu czasu
wolnego;
promowanie zdrowego stylu życia;
udział w programach i projektach skierowanych do
rodzin, dzieci i młodzieży; możliwość pozyskania
na nie środków zewnętrznych;
rozwijanie usług opiekuńczych na obszarze wiejskim
gminy;
utworzenie placówki wsparcia dziennego dla seniorów
wzrost społecznej akceptacji osób starszych i
niepełnosprawnych;
rozwój sektora pozarządowego działającego w obszarze
polityki społecznej

zjawisko dziedziczenia bezrobocia;
niska aktywność osób bezrobotnych w poszukiwaniu
legalnej pracy; zatrudnienie „na czarno";
niezbyt duży potencjał inwestorów w regionie;
migracja zarobkowa osób w wieku produkcyjnym, w tym
ludzi młodych i wykształconych, do większych ośrodków
ograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia;
na lokalnym rynku pracy przez kończącą edukację
młodzież;
wzrost liczby osób bezdomnych;
kryzys funkcji rodziny i jej roli w życiu społecznym;
rozpad więzi rodzinnych;
obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej;
coraz większa dostępność napojów alkoholowych i
innych środków psychoaktywnych, np. dopalaczy
zwiększająca się liczba osób starszych;
zagrożenie rutyną i syndromem wypalenia zawodowego
wśród pracowników pomocy społecznej;
niskie zarobki w pomocy społecznej;
niewłaściwie finansowany system pomocy społecznej
wciąż niekorzystny wizerunek sektora pomocy
społecznej;
bierna i roszczeniowa postawa odbiorców pomocy
społecznej

Przeprowadzona w roku 2018 diagnoza sytuacji społecznej w gminie Bariinek

pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed którymi

w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na
kompetencje samorządu gminnego, posłużyły do sformułowania misji oraz wyznaczenia

celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań niezbędnych do podjęcia w latach

2019-2023. Wdrożenie zaplanowanych przedsięwzięć powinno przyczynić się do poprawy

jakości życia mieszkańców gminy, zinniejszenia skali występujących problemów społecznych

oraz zminimalizowania ich skutków społecznych w obszarze poprawy skuteczności wsparcia

w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz dostępności opieki
zdrowotnej poprzez udzielanie pomocy dotkniętym problemami uzależnień i przemocy

w rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej w tym zakresie, a także
zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
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2. Misja, cele i kierunki działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na

lata 2019-2023 w nawiązaniu do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii na rok 2020

Misją samorządu gminy Barlinek w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych na lata 2019-2023 jest wzmacnianie rodzin, skuteczniejsze aktywizowanie osób

zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie

społeczności lokalnej. Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia

wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań, które

uwzględniają realizatorów poszczególnych zapisów, źródła ich finansowania oraz prognozę

zmian. Strategia zakłada 5 celów szczegółowych, a cel strategiczny 3 dotyczy realizacji

działań w obszarze poprawy skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania

uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej.

Cel
strategiczny 3.

Poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w rodzinie oraz dostępności opieki zdrowotnej

Cele operacyjne
l. Udzielanie pomocy dotkniętym problemami uzależnień i przemocy w rodzinie oraz

prowadzenie działalności profilaktycznej w tym zakresie.
2. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.

Kierunki działań
do celu operacyjnego l.

l. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej,
prawnej i społecznej dla osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
w rodzinie, m.in. poprzez rozwijanie oferty działającego w gminie punktu
konsultacyjno-informacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz
zacieśnienie współpracy z placówkami leczenia uzależnień i ośrodkami wsparcia
świadczącymi pomoc w ww. zakresie.

2. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii
i przemocy w rodzinie, w szczególności kierowanej do dzieci i młodzieży, ich
rodziców oraz nauczycieli.

3. Wspieranie działań mających na celu utworzenie w gminie grupy wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie.

4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

5. Zintensyfikowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

6. W razie potrzeby zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia, a także kierowanie sprawców przemocy do udziału w programach
korekcyjno-edukacyjnych; nawiązywanie współpracy w tym zakresie z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu i działającym przy nim Punktem Interwencji
Kryzysowej.

7. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
w gminie.

8. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób dotkniętych problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Kierunki działań
do celu operacyjnego 2.

l.
2.

3.

4.

Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
Zwiększenie dostępu mieszkańcom do świadczeń zdrowotnych, głównie
specjalistycznych, w tym opieki geriatrycznej i rehabilitacji.
Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie i realizowanie programów
zdrowotnych.
Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zaznajomienie mieszkańców
z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.
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5. Upowszechnianie wśród mieszkańców gminy informacji na temat dostępności
i możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług medycznych, w tym wykonania
badań specjalistycznych,

6. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego.

Czas realizacji Lata 2019-2023

Realizatorzy

Burmistrz Barlinka, Rada Miejska, Urząd Miejski, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Barlinku, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, gminne publiczne placówki oświatowe i kulturalne,
jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Partnerzy w realizacji

Placówki ochrony zdrowia, niepubliczne placówki oświatowe, szkoły ponadpodstawowe,
placówki leczenia uzależnień, w tym Poradnia Leczenia Uzależnień w Barlinku i Ośrodek
Terapii Uzależnień „Zmiana" w Choszcznie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Punkt
Interwencji Kryzysowej w Myśliborzu, ośrodki wsparcia, specjaliści, grupy samopomocowe,
instytucje rządowe, policja, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje
pozarządowe, w tym organizacje udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie (w tym Barlinecki Klub
Abstynenta), Kościół, społeczność lokalna.

Źródła finansowania Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne Unii
Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni.

Prognoza zmian

większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy
w rodzinie,

lepszy dostęp do wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dotkniętych
przemocą w rodzinie,
obniżenie liczby przypadków przemocy w rodzinie,
większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz
zdrowego trybu życia,
lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej.

ROZDZIAŁ V

l. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia skupiają się na przeciwdziałaniu

najważniejszym czynnikom wpływającym na zdrowie, a ich realizacja ma pomóc poprawić

stan zdrowia i jakość życia zarówno całego społeczeństwa jak i szczególnie zagrożonych

grup. Różne rodzaje uzależnień mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Bez względu na to, czy

mówimy np. o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków czy papierosów, spotykamy się

z takim samym lub podobnym przebiegiem, czynnikami ryzyka oraz czynnikami

chroniącymi. Cel ten składa się z czterech zadań, które łączą strategie przeciwdziałania

poszczególnym uzależnieniom i obejmują:

przeciwdziałanie narkomanii;

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych;

zwalczanie następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów

powiązanych, także e-papierosów;

przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.
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W ramach tego celu operacyjnego zaplanowano działania, które mają ograniczyć

problemy ze zdrowiem, wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych,

m.in.: działania profilaktyczne i edukacyjne, udoskonalanie oferty i zwiększanie dostępności

do leczenia uzależnień. W celu tym mieszczą się dwa programy: Krajowy Program

Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

Cele i zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 zgodne są z:

l) Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 - 2020;

2) ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

3) ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Cel programu

Głównym celem Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub zażywania innych substancji

psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez

młodzież i dorosłych.

Cel główny realizowany będzie w obszarach:

a) profilaktyki uniwersalnej - adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Barlinek

(dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

b) profilaktyki selektywnej - adresowanej do gmp o podwyższonym ryzyku wystąpienia

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

c) profilaktyki wskazującej - adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne

symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie

spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód;

d) terapii - obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku

z uzależnieniem. Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych: program
podstawowy, program pogłębiony, program dla DDA, program dla współuzależnionych,

programy ograniczonego picia;

e) rehabilitacji - realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne
i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

Cele strategiczne w tym zakresie to:



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

a) wspieranie działań zapewniających utrzymanie abstynencji oraz działań związanych

z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu;

b) zwiększenie skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i interwencyjnych

w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;

c) zwiększenie oferty pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu, członków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową;

d) poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez

udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy Barlinek;

e) ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez

realizację działań profilaktycznych;

f) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat ryzyka zażywania środków

psychoaktywnych poprzez edukację publiczną;

g) podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawa dotyczącego reklamy, handlu i spożywania
alkoholu;

h) poszerzanie oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń

i osób fizycznych działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

i) wspieranie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;

j) podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, kuratorów Sądu Rejonowego, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy

Społecznej, dzielnicowych Policji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych osób

w zakresie oddziaływań profilaktycznych i znajomości obowiązujących przepisów prawa
poprzez organizację szkoleń, konferencji.

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia działania podejmowane

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 będą skupiać się na 3 obszarach, w ramach których
będą podejmowane:

ROZDZIAŁ VI
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l. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wynikające z ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania
narkomanii w 2020 roku

ZADANIE l
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz tytoniu oraz osób
zagrożonych ww. uzależnieniami

Działania:

l. Kontynuacja działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Uzależnień

i Przemocy w Rodzinie (ogólnodostępny Punkt dla mieszkańców gminy Barlinek)

w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strzeleckiej 29, w ramach którego dla

osób uzależnionych, współuzależnionych, osób doznających przemocy w rodzime i osób

stosujących przemoc, są podejmowane działania pomocowe: prowadzenie konsultacji oraz

interwencji kryzysowej, motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych

i współuzależnionych, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu

odwykowym, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. W ramach Punktu
odbywać się będą:

a. indywidualne i grupowe (rodzinne) spotkania z certyfikowanym przez Państwową

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalistą do spraw

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który będzie do dyspozycji mieszkańców
gminy Barlinek w wymiarze 10 godz. w miesiącu;

b. indywidualne i grupowe (rodzinne) spotkania z certyfikowanym z certyfikowanym

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalistą do

spraw uzależnień, który będzie do dyspozycji mieszkańców gminy Barlinek

w wymiarze l O godz. w miesiącu;

c. indywidualne i grupowe (rodzinne) spotkania z prawnikiem, który będzie

do dyspozycji mieszkańców Gminy Barlinek w wymiarze 10 godz. w miesiącu.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii.

Zakres finansowania działalności Punktów dotyczy:

a) wynagrodzenia osób pełniących dyżury w Punkcie wg jego harmonogramu i stawek

określonych w umowach z poszczególnymi specjalistami,
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b) wyposażenia Punktu w materiały profilaktyczne i biurowe.

2. Kontynuacja umowy z psychologiem dziecięcym - umawianie wizyty prowadzi

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Barlinku.

3. Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień "ZMIANA" w Choszcznie,

który świadczy nieodpłatną pomoc w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i innych

środków psychoaktywnych dla wszystkich mieszkańców gminy Barlinek.
4. Poradnia Leczenia Uzależnień - Poradnia Leczenia Uzależnień wBarlinku udziela

świadczenia terapeutycznego w zakresie leczenia uzależnień od środków

psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Świadczenia udzielane są pacjentom

ubezpieczonym bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pozostałe świadczenia psychologiczne nie są finansowane przez NFZ, w związku z czym

są całkowicie płatne. Poradnia ma swoją siedzibę w Barlinku przy ulicy Szpitalnej 11.

Pacjenci podejmujący leczenie realizują w toku indywidualnych sesji

psychoterapeutycznych podstawowy program terapii i/lub są kierowani na leczenie

stacjonarne do ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu. Poradnia udziela również

pomocy osobom współuzależnionym.

5. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna podobnie jak wiatach ubiegłych realizowana

będzie przez Barlinecki Klub Abstynenta, który działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej

wBarlinku poprzez: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (ogólnodostępny) dla osób

z problemem alkoholowym u siebie i w rodzinie, spotkania Klubowe oraz Grupy

Samopomocowe: - spotkania grupy wsparcia „Al-Anon" (dla współuzależnionych -

rodzin alkoholika) oraz spotkania grupy „AA " (anonimowi alkoholicy).

6. Podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

odwykowego.

7. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o chorobie alkoholowej poprzez zakup

i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych typu broszury, ulotki dla klientów

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz mieszkańców gminy Barlinek.

8. Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym

w Myśliborzu oraz specjalistycznymi placówkami lecznictwa odwykowego.

9. Prowadzenie bazy danych placówek terapeutycznych i lecznictwa odwykowego.

10. Umożliwienie podjęcia nieodpłatnego udziału w terapii dla osób uzależnionych

od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
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11. W miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji ww. zadania.
Wskaźniki realizacii zadania:

a. ilość odbytych spotkań i konsultacji indywidualnych w ramach przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;

b. liczba osób zgłaszających się do poszczególnych specjalistów, w tym mężczyzn
i kobiet;

c. liczba osób, które skorzystały z terapii;
d. liczba uczestników spotkań klubu AA;
e. liczba osób nadużywających alkohol i osób uzależnionych uczestniczących

w programach.

ZADANIE 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Działania:

l. Podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących osoby uzależnione

od alkoholu do podejmowania leczenia odwykowego.

2. Działalność edukacyjno-informacyjna związana z przeciwdziałaniem przemocy

domowej poprzez edukację publiczną, ulotki, broszury, plakaty.

3. Szkolenia i kursy specjalistyczne zwiększające kompetencje w zakresie pomagania

ofiarom przemocy w rodzinie.

4. Prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej

w rodzime alkoholowej.

5. Wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzime, współrealizacja procedury "Niebieska karta".

6. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości

przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy.

7. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

8. W miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji ww. zadania.

9. Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, co do których wszczęto

postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

10. Prowadzenie poradnictwa oraz pomocy psychologicznej dla członków rodzin

uzależnionych oraz nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla

osób doświadczających przemocy domowej w ramach Punktu Informacyjno -

Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

11. Zapewnienie dostępu do pomocy prawnej osobom uzależnionym i członkom ich

rodzin, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie.
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12. Utworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlicy opiekuńczo -
wychowawczej z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin alkoholowych.

13. Wspieranie i konsekwentne wdrażanie procedur interwencji członków GKRPA,
pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli służby zdrowia,
oświaty, kuratorów sądowych w przypadkach przemocy domowej - prowadzonej
procedury „Niebieskiej Karty".

14. Dofinansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi
z rodzin z problemem uzależnienia.

15. Organizowanie i dofinansowywanie szkoleń i kursów podnoszących kompetencje
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

16. Podnoszenie kompetencji wychowawców (opiekunów) świetlic wiejskich w zakresie
pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej.

17. Wydawanie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
18. W ramach wzmacniania zasobów i kompetencji zawodowych realizatorów Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
zaplanowano organizowanie szkoleń lub finansowanie udziału w szkoleniach
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów, pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej, asystentów rodzinnych, kuratorów, pedagogów,
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych osób uczestniczących w realizacji
zadań Programu.

19. Podejmowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu celem zmotywowania
ich do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego poprzez:

a. Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa
odwykowego wobec osób spełniających przesłanki art. 24 ustawy;

b. Opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
w stosunku do osób, które mają być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie;

c. Rozpowszechnienie i rozpropagowanie informacji o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, np. poprzez lokalne strony internetowe.

Wskaźniki realizacii zadania:
a. ilość wydanych postanowień w sprawie opinii odnośnie wydania zezwoleń na alkohol;
b. ilość posiedzeń odbytych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych;
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c. ilość przeprowadzonych kontroli (wskaźniki ujęte przy zadaniu „kontrole punktów
sprzedaży alkoholu);

d. ilość przeprowadzonych szkoleń i liczba osób, które zostały przeszkolone;
e. ilość wniosków zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych;
f. liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące;
g. ilość wniosków skierowanych do sądu;
h. ilość odbytych posiedzeń w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
i. liczba osób skierowanych na badania;
j. ilość opinii wydanych przez biegłych;
k. ilość wniosków skierowanych do sądu w sprawie skierowania na leczenie zamknięte;
l. liczba osób, które skorzystały z poradnictwa w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym;
m. ilość przepracowanych godzin przez poszczególnych specjalistów;
n. liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi.

ZADANIE 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.

Działania:

l. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

2. Prowadzenie działań interwencyjna - korekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży

eksperymentujących z środkami psychoaktywnymi.

3. Realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach placówek

opiekuńczo - wychowawczych.

4. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych odwołujących się do

strategii profilaktycznych.

5. Dofinansowanie letnich wyjazdów o charakterze profilaktycznym będących integralną

częścią realizowanych całorocznych programów profilaktycznych.

6. Wspieranie i inicjowanie różnych form profilaktyki rówieśniczej (programów

i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież oraz wspieranie

rozwoju i działalności wolontariatu).

7. Podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i pedagogów w zakresie

wdrażania skutecznych strategii profilaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
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8. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, w szczególności ze

środowisk zagrożonych uzależnieniami oraz organizowanie zdrowych i bezpiecznych

form spędzania czasu wolnego.

9. Wdrażanie programów dotyczących rozwoju umiejętności interpersonalnych

i indywidualnych nastolatków, realizowanie programów edukacyjna

profilaktycznych dla rodziców bazujących na rozwijaniu umiejętności

wychowawczych, wspieraniu abstynencji dziecka i kształceniu odpowiednich postaw

normatywnych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz

podejmowanie działań edukacyjnych dla rodziców, których dzieci piją i upijają się.

10. Wdrażanie programów dotyczących poprawy umiejętności wychowawczych

i sprawowania kontroli nad dziećmi przez rodziców.

11. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych oraz udział w ogólnopolskich

kampaniach społecznych związanych z profilaktyką uzależnień oraz organizowanie

lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzież - m.in. w ramach udziału

w kampaniach ogólnopolskich, tj. „Zachowaj Trzeźwy Umysł".

12. Edukacja publiczna społeczności lokalnych w zakresie problematyki alkoholowej

poprzez tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o ofercie pomocy

dostępnej na terenie gminy Barlinek w zakresie problematyki uzależnienia.

13. Prowadzenie stałego medialnego systemu informowania o działaniach

podejmowanych na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów

alkoholowych: umieszczanie informacji na stronach intemetowej

centrumwsparciarodziny.pl, www.barlinek.pl, oraz stronach lokalnych, wydawanie

ulotek informacyjnych oraz prowadzenie poradnictwa związanego z problematyką

alkoholową poprzez Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy.

14. Przeprowadzenie badań diagnostycznych w celu identyfikacji zachowań

problemowych, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez

młodzież oraz ewaluacją programów profilaktycznych.

15. Inicjowanie działań na rzecz systematycznego podejmowania interwencji przez

fimkcjonariuszy policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych

poprzez wypracowanie bliskiej współpracy służb, w celu wspólnego ustalenia strategii

zwiększającej skuteczność egzekucji prawa w zakresie zakazu spożywania napojów

alkoholowych w miejscach publicznych.

16. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu

wolnego dla dzieci i młodzieży - m.in. poprzez: zajęcia pozalekcyjne, turnieje
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i zawody sportowe, konkursy wyjazdy integracyjne i pikniki mające wyraźny cel

profilaktyczny eksponujący sportowy, aktywny i zdrowy styl życia.

17. Finansowanie, organizowanie na terenie placówek oświatowo-wychowawczych

warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki uzależnień

i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - program z zakresu profilaktyki

uzależnień, a w szczególności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia

życia w przypadku zatrucia substancjami psychoaktywnymi (np. alkoholem,

narkotykami, nikotyną).

18. Finansowanie, organizowanie na terenie placówek oświatowo-wychowawczych

programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej. Planowane jest przystąpienie do

kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". W ramach

realizacji kampanii przewidziane są ciekawe formy angażowania uczniów do różnych

sposobów spędzania wolnego czasu, tj. konkursy plastyczne, konkursy z wiedzy na

tematy związane z kampanią, zawody sportowe, a także działania skierowane do osób

dorosłych, np. akcja „Znicz", realizowana przez działania informacyjne skierowane do
kierowców.

19. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci

i młodzież, w tym dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci

i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z gmp ryzyka, połączonego

z programem profilaktycznym (kolonie, półkolonie).

20. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych w miejscach ich

sprzedaży bądź spożycia.

21. Organizowanie spotkań poświęconych problematyce uzależnień i przemocy

w rodzinie (zwłaszcza na terenach wiejskich).

22. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji pogadanek

i prelekcji realizowanych w szkołach, świetlicach i ogniskach wychowawczych.

23. Podnoszenie wiedzy mieszkańców gminy Barlinek na temat zagrożeń związanych

z piciem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty

pomocowej.

24. Udział w ogólnopolskich i regionalnych profilaktycznych kampaniach edukacyjnych,

uwzględniających problematykę uzależnień, poprzez częściowe pokrycie kosztów

organizacyjnych przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach posiadanych środków

finansowych.



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

25. Kontynuacja zatrudnienia „świetlicowych" na terenach wiejskich w ramach umów

zlecenia zawartych z gminą Barlinek, udział dzieci w zajęciach w świetlicy wiejskiej

możemy traktować jako jedną z form zagospodarowania czasu wolnego dzieciom

narażonym na wykluczenie społeczne.

26. Konkursy plastyczne - planuje się przeprowadzenie we wszystkich placówkach

oświatowych gminnego konkursu plastycznego na temat związany z profilaktyką

uzależnień i promocją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

27. Wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby

sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży oraz

dorosłych, promujących zdrowy, trzeźwy styl życia.

28. Szkolenia członków komisji i różnych grup społecznych realizujących programy

profilaktyczne, m.in. nauczycieli i sprzedawców alkoholu, konieczność uczestniczenia

w różnych szkoleniach i konferencjach wynika z obowiązku realizowania coraz to

nowych zadań nakładanych na gminy przez pojawiające się nowe przepisy.
Wskaźniki realizacii zadania:

a. liczba dzieci, którym przyznano dofinansowania;
b. liczba dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych;
c. ilość szkoleń skierowanych do osób realizujących programy;
d. liczba przeszkolonych osób;
e. liczba zgłoszonych dzieci do wyjazdu na kolonię letnią;
f. ilość przekazanych ulotek, broszur propagujących zdrowy tryb życia mieszkańców

gminy;
g. ilość wydrukowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych;
h. ilość dzieci uczęszczających do każdej ze świetlic w ciągu roku;
i. ilość placówek uczestniczących w konkursach (szkoły, przedszkola, ogniska,

świetlice);
j. liczba dzieci uczestniczących w konkursach;
k. liczba dzieci uczestniczących w festynie, spotkaniach w ramach zagospodarowania

czasu wolnego z dala od używek;
l. liczba przeszkolonych osób i przedstawicieli różnych grup społecznych zajmujących

się problematyką alkoholową i przemocą oraz liczba szkoleń, kursów itp.;
m. ilość przeszkolonych członków Gmiimej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych;
n. ilość rodzajów szkoleń (tematów);
o. liczba uczestników szkoleń i superwizji;
p. liczba dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców uczestniczących w programach

profilaktycznych;
q. liczba szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których prowadzone są

programy profilaktyczne;
r. liczba programów profilaktycznych zrealizowanych w szkołach i pozaszkolnych.

ZADANIE 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
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rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Działania:

l. Wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze abstynenckim i prozdrowotnym

poprzez finansowanie działalności rozrywkowej, artystycznej, sportowej,

turystycznej, integracyjnej, która kształtuje normy obyczajowe oraz styl życia

zgodnie z duchem trzeźwości podejmowanych przez różnego typu organizacje,
instytucje i stowarzyszenia.

2. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w ramach promocji zdrowego stylu

życia bez nałogów - wsparcie realizacji zadań zleconych w obszarze profilaktyki
uzależnień poprzez ogłoszone konkursy ofert.

Wskaźniki realizacii zadania:
a. liczba organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu ofert;
b. liczba organizacji pozarządowych, które realizowały zadanie publiczne;
c. kwota, jaka została przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych;
d. liczba podjętych działań przez organizacje pozarządowe w ramach promocji zdrowego

stylu życia.

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

Działania:

l. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w punktach sprzedaży alkoholu

ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim
i nietrzeźwym.

2. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego celem cofnięcia zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu tymi

napojami.

3. Współpraca z Policją w sprawach związanych z łamaniem przepisów prawa dot.

obrotu napojami alkoholowymi, reklamy i promocją napojów alkoholowych.

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
13 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
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5. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych w miejscach ich

sprzedaży bądź spożycia:

a. podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów

alkoholowych oraz działań kontrolnych mających na celu ograniczenie

dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu

osobom niepełnoletnim;

b. organizowanie i finansowanie szkoleń w szczególności dla sprzedawców

i właścicieli sklepów z asortymentem alkoholowym, "zakup kontrolowany"

w zakresie przestrzegania przepisów prawa;

c. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców -

przeprowadzanie akcji „Trzeźwy Poranek", edukacja "przyszłych kierowców".

Wskaźniki realizacii zadania:
l) ilość skontrolowanych punktów sprzedaży alkoholu;
2) ilość wystawionych mandatów;
3) ilość udzielonych pouczeń;
4) ilość stwierdzonych wykroczeń w związku ze sprzedażą alkoholu;
5) ilość stwierdzonych przestępstw w związku ze sprzedażą alkoholu;
6) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

w związku z zabranianiem sprzedaży alkoholu małoletnim;
7) ilość działań podjętych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

ZADANIE 6
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej

Celem Centmm Integracji Społecznej jest pomoc w procesie resocjalizacyjnym

osobom wykluczonym społecznie. W przypadku podjęcia przez powiat inicjatywy utworzenia

podobnej placówki przy współfinansowaniu gmin, środki finansowe zostaną

wygospodarowane w ramach realizacji Programu.

2. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 z uwzględnieniem

kierunków działań określonych w Narodowym Programie Zdrowia

Działania Wskaźniki
Realizacja kierunku działań

określonego
w Narodowym Programie Zdrowia

l. Realizacja programów edukacyjnych
oraz programów promocji zdrowia

- ilość realizowanych programów
edukacyjnych i promocji zdrowia;

2.1.1 Działania informacyjne
i edukacyjne
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w przedszkolach, szkołach oraz innych
placówkach oświatowych.

- ilość przedszkoli i szkół
realizujących program edukacyjny i
promocji zdrowia;
- liczba dzieci i młodzieży biorących
udział w programach edukacyjnych
i promocji zdrowia w placówkach
oświatowych i opiekuńczych;
- liczba rodziców i opiekunów
biorących udział w programach
edukacyjnych i promocji zdrowia
w placówkach oświatowych
i opiekuńczych

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna
3.1.1 Edukacja Zdrowotna
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna

2. Zapewnienie dzieciom pomocy
psychologicznej.

- ilość placówek, w których
realizowany jest program opiekuńczo
- wychowawczy;
- liczba uczestników zajęć

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna

3. Promowanie abstynencji i zdrowego
stylu życia, w szczególności poprzez:
- organizację kampanii edukacyjnych,
- organizację festynów;
- publikacje artykułów i informacji
prasowych.

- ilość artykułów prasowych
o tematyce uzależnień;
- ilość festynów, na których
realizowano działania edukacyjne

2.1.1 Działania informacyjne
i edukacyjne

3.1.1 Edukacj a Zdrowotna

4. Przygotowanie i przeprowadzenie
społecznych kampanii
przeciwdziatania uzależnieniom
i przemocy oraz współpraca z mediami
lokalnymi w zakresie promowania
życia bez nałogów.

- liczba przeprowadzonych kampanii
społecznych;
- ilość artykułów w mediach
lokalnych

2.1.1 Działania informacyjne
i edukacyjne
3.1.1 Edukacja Zdrowotna

5. Zakup i dystrybucja materiałów
edukacyjnych, informacyjnych
i profilaktycznych dotyczących
tematyki uzależnień i zachowań
ryzykownych.

- ilość zakupionych materiałów
informacyjnych oraz literatury
fachowej

2.1.1 Działania informacyjne
i edukacyjne
3.1.1 Edukacja Zdrowotna

6. Przygotowanie i realizacja szkoleń
i programów edukacyjno-
profilaktycznych dla różnych grup
zawodowych i wiekowych, w tym
w szczególności dla kobiet w ciąży,
pracowników systemu oświaty i
systemu opieki zdrowotnej.

- ilość realizowanych szkoleń
i programów;
- liczba uczestników

2.1.1 Działania informacyjne
i edukacyjne
3.1.1 Edukacja Zdrowotna

7. Organizacja i dofinansowanie
szkoleń dla sprzedawców napojów
alkoholowych.

ilość zrealizowanych szkoleń;
liczba uczestników

3. l.2 Szkolenie kadr
3. l .3 Zadania regulacyjne
i zapewnienie skutecznego
egzekwowania przepisów

8. Organizacja i dofinansowanie
szkoleń dla kierowców, kandydatów na
kierowców oraz osób. które
prowadziły pojazdy będąc pod
wpływem alkoholu.

ilość zrealizowanych szkoleń;
liczba uczestników

3.1.2 Szkolenie kadr
3.1.3 Zadania regulacyjne
i zapewnienie skutecznego
egzekwowania przepisów
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
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społeczna i zawodowa

9. Wspieranie działań edukacyjnych
realizowanych przez Policję.

- ilość realizowanych szkoleń
i programów;
- liczba uczestników

2.1.1 Działania informacyjne
i edukacyjne
3.1.1 Edukacja Zdrowotna

10. Ograniczanie dostępności do
napojów alkoholowych

- ilość przeprowadzonych kontroli
- ilość wszczętych i zakończonych
postępowań w sprawie cofnięcia
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

3.1.3 Zadania regulacyjne
i zapewnienie skutecznego
egzekwowania przepisów

11. Wspieranie programów wczesnej
interwencji o potwierdzonej
skuteczności.

- liczba placówek realizujących
programy wczesnej interwencji;
- liczba uczestników programów
wczesnej interwencji

2.3.2 Profilaktyka selektywna
2.3.3 Profilaktyka wskazująca
2.4.1 Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.2.2 Profilaktyka selektywna
3.2.3 Profilaktyka wskazująca

Działania Wskaźniki
Realizacja kierunku działań

określonego
w Narodowym Programie Zdrowia

11. Wspieranie programów wczesnej
interwencji o potwierdzonej
skuteczności.

- liczba placówek realizujących
programy wczesnej interwencji;
- liczba uczestników programów
wczesnej interwencji

2.3.2 Profilaktyka selektywna
2.3.3 Profilaktyka wskazująca
2.4.1 Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.2.2 Profilaktyka selektywna
3.2.3 Profilaktyka wskazująca
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

12. Wspieranie działań placówek
lecznictwa odwykowego przez m. in.; -
finansowanie programów
terapeutycznych uzupełniających
ofertę świadczeń zdrowotnych NFZ

- ilość placówek zdrowotnych
świadczących pomoc dla osób
uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem w systemie
ambulatoryjnym;
- liczba osób korzystających z pomocy
placówek ambulatoryjnych, w tym
osoby uzależnione i współuzależnione

2.4.1 Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

13. Wspieranie programów i działań
realizowanych przez stowarzyszenia
abstynenckie.

- ilość Klubów Abstynenta;
- liczba osób biorących udział
w programach wspierających, w tym
w stowarzyszeniach abstynenckich

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

14. Prowadzenie poradnictwa
w Punkcie Informacyjno -
Konsultacyjnym dla: uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, członków
ich rodzin oraz osób doświadczających
kryzysu w tym dla rodzin, w których
jest prowadzona procedura
„Niebieskiej Karty".

- liczba osób korzystających z porad
w Punkcie Informacyjno -
Konsultacyjnym;
- ilość wyświetleń strony
www.centrumwsparciarodziny.pl
- ilość udzielonych porad

2.4. l Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa
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15. Realizacja programów z udziałem
rodziców i opiekunów dzieci,
u których występuje problem
uzależnienia od alkoholu, narkotyków
lub innych substancji
psychoaktywnych

- liczba dzieci i młodzieży oraz
opiekunów korzystających
z programów

2.4. l Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

16. Przeciwdziałanie zjawisku
przemocy w rodzinie, w szczególności
poprzez: dofinansowanie szkoleń
i podnoszenie kwalifikacji dla służb
i instytucji zajmujących się

przeciwdziałaniem zjawisku przemocy
w rodzinie, finansowanie pomocy
psychologicznej dla ofiar przemocy

- liczba osób przeszkolonych
w zakresie przeciwdziałania zjawisku
przemocy
- ilość przeprowadzonych interwencji
z udziałem psychologa
- liczba sprawców przemocy, którzy
weszli do programu korekcyjno-
edukacyjnego

3.1.1. Edukacj a zdrowotna
3.1.2 Szkolenie kadr
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

17. Wspieranie programów wczesnej
interwencji

- liczba placówek realizujących
programy wczesnej interwencji;
- liczba uczestników programów
wczesnej interwencji

2.3.2 Profilaktyka selektywna
2.3.3 Profilaktyka wskazująca
2.4. l Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.2.2 Profilaktyka selektywna
3.2.3 Profilaktyka wskazująca
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

18. Wspieranie programów i działań
realizowanych przez stowarzyszenia
abstynenckie.

- ilość Klubów Abstynenta;
- liczba osób biorących udział w
programach wspierających, w tym
w stowarzyszeniach abstynenckich

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

19. Prowadzenie poradnictwa
w Punkcie dla: uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, członków
ich rodzin oraz osób doświadczających
kryzysu, w tym z zaburzeniami
psychicznymi

- liczba osób korzystających z porad
w Punkcie;
- liczba osób korzystających z telefonu
zaufania;
- ilość porad

2.4. l Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

20. Wspieranie programów wczesnej
interwencji o potwierdzonej
skuteczności

- liczba placówek realizujących
programy wczesnej interwencji
- liczba uczestników programów
wczesnej interwencji

2.3.2 Profilaktyka selektywna
2.3.3 Profilaktyka wskazująca
2.4. l Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.2.2 Profilaktyka selektywna
3.2.3 Profilaktyka wskazująca
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa
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21. Wspieranie programów i działań
realizowanych przez stowarzyszenia
abstynenckie

- ilość Klubów Abstynenta;
- liczba osób biorących udział
w programach wspierających, w tym
w stowarzyszeniach abstynenckich

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

22. Wspieranie programów
socjoterapeutycznych

- liczba dzieci i młodzieży objętych
programem socjoterapeutycznym

2.3.2 Profilaktyka selektywna
3.2.2 Profilaktyka selektywna

23. Realizacja programów terapii
rodzin z udziałem rodziców
i opiekunów dzieci, u których

występuje problem uzależnienia od
alkoholu, narkotyków lub innych
substancji psychoaktywnych

- liczba dzieci i młodzieży oraz
opiekunów korzystających
z programów

2.4.1 Zwiększenie dostępności do
opieki zdrowotnej i programów
podnoszących jakość życia osób
używających szkodliwie
i uzależnionych
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

Działania Wskaźniki
Realizacja kierunku działań

określonego
w Narodowym Programie Zdrowia

24. Przeciwdziałanie zjawisku
przemocy w rodzinie, w szczególności
poprzez: dofinansowanie szkoleń
i podnoszenie kwalifikacji dla służb
i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem zjawisku przemocy
w rodzinie, finansowanie pomocy
psychologicznej dla ofiar przemocy

- liczba osób przeszkolonych
w zakresie przeciwdziałania zjawisku
przemocy;
- liczba sprawców przemocy, którzy
weszli do programu korekcyjno-
edukacyjnego
- ilość programów realizowanych w
środowisku seniorów
- liczba uczestników programów
edukacyjno-profilaktycznych

3.1.1. Edukacja zdrowotna
3. l.2 Szkolenie kadr
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna,
społeczna i zawodowa

25. Organizacja i dofinansowanie
superwizji dla realizatorów Programu

- liczba osób korzystających
z superwizji

2.2 Rozwój kadr uczestniczących
w realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
3. l.2 Szkolenie kadr

26. Organizacja i dofinansowanie
szkoleń podnoszących kwalifikacje
realizatorów Programu, w tym
w szczególności dla pracowników
systemu oświaty zatrudnionych w
placówkach oświatowych

- liczba osób korzystających ze szkoleń 2.2 Rozwój kadr uczestniczących
w realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
3.1.2 Szkolenie kadr

27. Przeprowadzenie badań
społecznych dotyczących używania
alkoholu i narkotyków oraz
problematyki przemocy w populacji
mieszkańców gminy Barlinek

- ilość przeprowadzonych badań 2.5 monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej w zakresie
używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i Nowych
środków Psychoaktywnych oraz
postaw społecznych i reakcji
instytucjonalnych

28. Przeprowadzenie diagnozy w
zakresie występujących w szkołach

- ilość szkół, w których
przeprowadzono diagnozę

2.5 monitorowanie sytuacji
epidemiologicznej w zakresie
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i placówkach systemu oświaty
czynników ryzyka i czynników
chroniących, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i nowych
środków psychoaktywnych oraz
postaw społecznych i reakcji
instytucjonalnych
3.4 Diagnozowanie i badanie zjawisk
związanych z używaniem alkoholu

29. Utrzymanie systemu informacji
o realizowanych działaniach z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom
i zapobiegania przemocy oraz
o podmiotach realizujących ww.
zadania

- liczba podmiotów realizujących
działania;
- liczba publikacji zawierających
informacje o realizowanych
działaniach;
- liczba stron www zawierających
informacje o realizowanych
działaniach

2.1.1 Działania informacyjne
i edukacyjne
3.1.1. Edukacj a zdrowotna

30. Prowadzenie w środowisku
młodzieży pozaszkolnej działań
informacyjno-edukacyjnych oraz
zagospodarowania czasu wolnego i
profilaktykę uzależnień.

- liczba młodzieży biorącej udział
w różnych formach działalności
(warsztaty, konferencje, szkolenia,
koncerty, zajęcia sportowo-rekreacyje)

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna
2.3.2 Profilaktyka selektywna
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna
3.2.2 Proflaktyka selektywna

Działania Wskaźniki
Realizacja kierunku działań

określonego
w Narodowym Programie Zdrowia

31. Realizacja programów typu „street-
working".

- liczba osób biorących udział
w programach;
- ilość podmiotów realizujących
programy

2.3.2 Profilaktyka selektywna
2.3.3 Profilaktyka wskazująca
2.4.1 Zwiększenie dostępności do opieki
zdrowotnej i programów podnoszących
jakość życia osób używających
szkodliwie
i uzależnionych
3.2.2 Profilaktyka selektywna
3.2.3 Profilaktyka wskazująca

32. Realizacja działań
minimalizujących występowanie
ryzykownych zachowań wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych poprzez:
- realizację pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych oraz
zagospodarowanie czasu wolnego,
- organizację wypoczynku letniego
i zimowego.

- liczba osób biorących udział
w programach;
- ilość podmiotów realizujących
programy;
- liczba dzieci i młodzieży
uczestniczących w pozalekcyjnych
zajęciach sportowo-rekreacyjnych;
- liczba dzieci i młodzieży;
korzystających z wypoczynku
zimowego i letniego

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna
2.3.2 Profilaktyka selektywna
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna
3.2.2 Profilaktyka selektywna

33. Realizacja programów profilaktyki
uniwersalnej, w tym również
uwzględniających tematykę związaną
z uzależnieniem niestanowiącym
uzależnienia od substancji
psychoaktywnych ze szczególnym
uwzględnieniem programów
z Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego prowadzonego przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju

- ilość realizowanych programów
profilaktycznych;
- ilość podmiotów realizujących
programy profilaktyczne;
- liczba dzieci i młodzieży biorących
udział w programach
profi taktyczny ch;
- liczba rodziców i opiekunów
biorących udział w programach
profilaktycznych

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna
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Edukacji oraz Instytut Psychiatrii
i Neurologii.

34. Realizacja programów profilaktyki
selektywnej i wskazującej ze
szczególnym uwzględnieniem
programów z Systemu rekomendacji
programów profilaktycznych
i promocji zdrowia psychicznego
prowadzonego przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Ośrodek
Rozwoju Edukacji oraz Instytut
Psychiatrii i Neurologii.

ilość realizowanych programów
profilaktycznych;

ilość podmiotów realizujących
programy profilaktyczne;
- liczba dzieci i młodzieży biorących
udział w programach
profilaktycznych;

liczba rodziców i opiekunów
biorących udział w programach
profilaktycznych

2.3.2 Profilaktyka selektywna
2.3.3 Profilaktyka wskazująca
3.2.2 Profilaktyka selektywna
3.2.3 Profilaktyka wskazująca

35. Obsługa administracyjna
i kancelaryjna Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w tym:
a) ustalanie i wypłata wynagrodzenia
członków Komisji za realizację zadań
wynikających z Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
b) sporządzanie postanowień
związanych z opiniowaniem wniosków
przedsiębiorców ubiegających się o
wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
c) zawieranie i obsługa umów ze
specjalistami pracującymi na rzecz
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w tym
m.in. za wykonywanie badań oraz
wydawanie opinii przez biegłych
sądowych w przedmiocie uzależnienia,
d) szkolenia członków komisji
e) wyposażenie biura Komisji - liczba
przyjętych wniosków o objęcie
leczeniem odwykowym

- liczba przyjętych wniosków o
objęcie leczeniem odwykowym
- liczba osób, które uzyskały
informacje o możliwościach pomocy
osobom dotkniętym chorobą
alkoholową i ich rodzinom oraz
z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
- liczba osób, z którymi członkowie
Komisji przeprowadzili rozmowy
motywujące do podjęcia leczenia
w związku z nadużywaniem alkoholu
- liczba osób nadużywających
alkoholu które podjęły leczenie bez
kierowania sprawy do sądu, po
zastosowaniu przez członków Komisji
metody krótkiej interwencji
- liczba osób, wobec których Komisja
wystąpiła do sądu z wnioskiem
o wydanie postanowienia o
obowiązku podjęcia leczenia
odwykowego
- ilość wizji w terenie członków
Komisji
- ilość wydanych postanowień
GKPRA dot. zaopiniowania
wniosków przedsiębiorców o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
- liczba członków Komisji
korzystających ze szkoleń

ROZDZIAŁ VII

Zasady wynagradzania i obsługi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Barlinku

l. Ustala się członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Barlinku wynagrodzenie w wysokości 278,00 zł za udział w jednym posiedzeniu

Komisji, przy czym zakłada się, że w jednym miesiącu mogą być przeprowadzone max. 2

posiedzenia.
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2. Ustala się członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Barlinku wynagrodzenie w wysokości 69,50 zł za przeprowadzenie jednej kontroli

punktu sprzedaży alkoholu, przy czym zakłada się, że w jednym miesiącu mogą być
przeprowadzone max. 4 kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

3. Człoiikom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku nie

przysługuje wynagrodzenie za posiedzenia związane z opiniowaniem wniosków
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest: lista obecności z posiedzenia Komisji

podpisana przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę lub protokół z przeprowadzonej
kontroli punktów sprzedaży.

5. Finansowanie wydatków związanych z działalnością Komisji m.in.: koszty szkoleń,

podróży służbowych członków Komisji, zakup materiałów i urządzeń do pracy Komisji,

podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń, konferencji, seminariów, odbywać się będzie

ze środków pochodzących za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jak
i wniesionych opłat za korzystanie z nich w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

2020. Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje Burmistrz Barlinka.

ROZDZIAŁ VIII

Sposób realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

l. Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 są:

a) Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii;

b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku;

c) Ośrodek Pomocy Społecznej;

d) oraz instytucje pośrednio realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

rok 2020.

2. Realizacja zadań zawartych w programie odbywać się będzie poprzez:

a) konkursy ofert poprzez m.in. powierzenie realizacji zadań na mocy ustawy o zdrowiu

publicznym a stosowanie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie;
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b) porozumienia / umowy;

c) zrealizowane zadania będą rozliczane na podstawie faktur i rachunków.

3. Źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:

a) finansowanie realizacji zadań zawartych w niniejszym Programie będzie dokonywane

w ramach środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych jak i wniesionych opłat za korzystanie z nich;

b) powyższe środki gromadzone są w budżecie gminy Barlinek na realizację zadań
własnych gminy wynikające z ustawy ujęte w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii, rozdział 85154 - przeciwdziałanie
alkoholizmowi.;

c) planowana wysokość środków na realizację zadań wynikających z Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wynosi 410.000,00 zł.

Tabela 12. Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Barlinek na rok 2020.

problemów alkoholowych oraz

Układ planu
wydatków

w paragrafach Rozdz. 85153,85154

Dział 851

Rozdz.85153 Rozdz.85154

2820 Dotacje: 0,00 130.000,00

4110,4170 Umowy zlecenia wraz z pochodnymi

4110 GKRPA, świetlice 0,00 7.000,00

4170

GKRPA
Punkt Infonnacyjno-Konsultacyjny
świetlice wiejskie
Pełnomocnik Bunnistrza
trener Mini Basket Ligi

0,00 109.000,00

4190 Nagrody konkursowe 1.000,00 5.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 20.000,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 6.500,00

4300 Zakup usług pozostałych 29.700,00 90.000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00

4430 Różne opłaty i składki 0,00 200,00

4610 Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego 0,00 800,00
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4700 Szkolenia pracowników 1.500,00 4.000,00

SUMA 37.000,00 373.000,00

ŁĄCZNE WYDATKI 410.000,00

4. Monitoring, sposób kontroli i realizacji Gmiimego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:

a) Burmistrz Barlinka do 31 marca 2021 r. złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie
z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 przygotowane przez
Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w oparciu o dane pozyskane m.in.
od instytucji, organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań ujętych
w Programie;

b) po zakończeniu realizacji Programu podmioty go realizujące zobowiązane są
do przedstawienia sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań;

c) stały monitoring programu prowadzony jest przez Pełnomocnika Burmistrza
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii;

ROZDZIAŁ IX

Przewidywane efekty realizacji Programu

l. Zwiększanie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczaniem
alkoholizmu na terenie gminy.

2. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy wobec skutków nadużywania alkoholu.
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym
od alkoholu.

4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnienia
i współuzależnienia. W celu sprawdzenia, czy planowane efekty zostały osiągnięte, niezbędne
jest prowadzenie czynności monitorujących i prowadzenie działań korygujących.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 jest kolejnym dokumentem wykonawczym Gminy.
Program wskazuje jak wykorzystać pewne zasoby materialne i personalne aby móc
zrealizować cel nadrzędny. Rzeczywistość społeczna, dynamika zmian w mentalności
społeczeństwa, a także zmiany właściwych ustaw i innych aktów prawnych zweryfikują, które
założenia należy zmodyfikować i jak usprawnić realizację programu. Powyższy program
oparty jest na wiodącej i podmiotowej roli współpracujących z gminą Barlinek instytucji
pomocy profesjonalnej i organizacji pozarządowych oraz dobraniu specyficznych zalecanych
metod do rozwiązywania konkretnych problemów. Obejmuje swoim zasięgiem także
problemy związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania profilaktyczne,
korekcyjne i terapeutyczne związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych odgrywają
istotną rolę i przyczyniają się do uratowania życia wielu ludziom, wywołują pozytywną
zmianę z przezwyciężenia bezrobocia i ubóstwa tych osób i ich rodzin.

Działania podejmowane przez gminę na rzecz ograniczenia szkód powodowanych
przez alkohol adresowane są do wszystkich mieszkańców. Wypracowany przez lata system
współpracy pomiędzy wymienionymi we wstępie podmiotami sprzyja realizacji
zamierzonych celów.


