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Wprowadzenie:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2013
określa sposób realizacji zadań własnych Gminy wynikających z art. 41 ust.1 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z

późniejszymi zmianami). Polityka rozwiązywania

problemów alkoholowych na terenie Gminy Kórnik prowadzona jest zgodnie z kierunkami
określonymi w niniejszym programie, który jest kontynuacją działań w tym zakresie
prowadzonych w latach poprzednich.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany
jest w Gminie Kórnik – przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień i Członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jego realizacji uczestniczą osoby
fizyczne i prawne.
Priorytetem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów
tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie
z już istniejącymi problemami. Realizacja działań zawartych w programie ma charakter
długofalowy i nie odbiega w swej formie i treści od poprzednio przyjmowanych programów.
Warunkuje to w dużym stopniu skuteczność podejmowanych działań.

Główne cele i strategie, które stanowią ramy działania samorządów terytorialnych zostały
określone przez:
1. Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z poźn. zm.).
2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493).
3. Ustawę z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej.
4. Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie.
5. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.
6. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2011-2015.
7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kórnik na lata 2012-2017.

Dokumenty te stanowiły podstawę przy opracowywaniu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto przy opracowywaniu tego programu
posłużono się diagnozą potrzeb, jak również uwzględniono zasoby, jakimi dysponuje gmina
do realizacji poniższych zadań.
Gmina Kórnik jest gminą miejsko-wiejską powiatu poznańskiego. Obejmuje miasto i 30 wsi,
tym 26 soleckich zamieszkałych łącznie przez 21303 mieszkańców zameldowanych na stałe
oraz 474 mieszkańców zameldowanych czasowo, w tym w mieście Kórnik 7061
zameldowanych na stały pobyt oraz 191 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy.
Powierzchnia gminy wynosi 186 km2, w tym 27% ogółu gruntów stanowią nieużytki i tereny
leśne. Struktura gruntów wskazuje na rolniczy charakter gminy.
Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą
liczyć na wsparcie i pomoc bliskich. Pomoc musi nadejść z zewnątrz. W związku
z tym udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym powinno być jednym
z priorytetowych zadań, które podejmują samorządy lokalne w ramach realizacji gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dobrym rozwiązaniem
było utworzenie w naszej gminie interdyscyplinarnego zespołu, który opracowuje
i koordynuje realizację planów pomocy dziecku i rodzinie.
Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 1436 uczniów,
2 gimnazja kształcące 521 uczniów, 4 przedszkola obejmujące opieką 436 dzieci oraz punkty
przedszkolne z 44 dziećmi.
Na terenie gminy działa biblioteka gminna w Kórniku i Bninie, funkcjonują także Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kórnickie Centrum Rekreacji OAZA, Ochotnicze Straże Pożarne
i Straż Miejska.

I. Diagnoza problemów uzależnień:
− ogólnopolskie i wojewódzkie badania,
− lokalne badania,
− dane statystyczne dotyczące problemów alkoholowych, problemów przemocy
w rodzinie,
− diagnoza oparta na cyklicznych badaniach problemów i zjawisk związanych
z nadużywaniem alkoholu przez dzieci i młodzież oraz problemami agresji i przemocy
w szkole realizowanych przez szkoły w ramach obowiązkowego zadania, szkolnego
programu profilaktyki,
− dane o miejscach i formach pomocy udzielanej osobom z problemem alkoholowym,
− dane nt. stanu lecznictwa odwykowego,
− dane nt. liczby interwencji domowych,
− liczba sporządzonych Niebieskich Kart,
− liczba przestępstw związanych z spożyciem alkoholu,
− dane dotyczące przestępczości nieletnich oraz liczby wypadków drogowych
spowodowanych przez „nietrzeźwych” i ich ofiar uzyskane za pośrednictwem
Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Kórniku,
− inne możliwe lokalne dane.

II. Cele gminnego programu:
1. Cele globalne:
− zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
− zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów.
2. Cele szczegółowe:
− zmniejszenie indywidualnych zagrożeń wynikających z picia alkoholu,
− zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w związku
z używaniem alkoholu,
− zmniejszenie liczby nietrzeźwych kierowców,
− zwiększenie liczby osób z problemem alkoholowym korzystających z różnych form
pomocy,
− zwiększenie liczby osób leczonych w placówkach lecznictwa odwykowego,
− zwiększenie

liczby

przedsiębiorców

uczestniczących w szkoleniach.

handlujących

napojami

alkoholowymi

III. Zadania do realizacji gminnego programu:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu poprzez:
− utworzenie biura ds. uzależnień, które może świadczyć porady i usługi dla osób
borykających się z problemami alkoholowymi w pełnowymiarowych godzinach
urzędowania,
− współpracę z placówkami leczenia uzależnień, z których korzystają mieszkańcy
Gminy Kórnik,
− dofinansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych,
− dofinansowanie programów związanych z przemocą w rodzinie i kryzysami
rodzinnymi,
− dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym i przemocy w rodzinie w Kórniku, działającym w biurze ds. uzależnień.
2.

Udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
− finansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych
i innych struktur dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
− dofinansowanie wybranych programów terapeutycznych dla osób współuzależnionych
oraz dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym i problemem
przemocy,
− współdziałanie w zakresie procedury Niebieska Karta,
− dofinansowanie programów terapeutycznych dla dzieci – ofiar przemocy,
− uruchomienie miejsca bezpiecznych przesłuchań, przyjaznych dziecku, ofierze
przemocy, tzw. Niebieskiego Pokoju,
− - finansowanie wyjazdów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
i przemocy.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
− dofinansowanie realizacji przez nauczycieli programów profilaktycznych dla uczniów
w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach szkolnego programu profilaktyki,

− finansowanie programów i zajęć mających na celu kształtowanie właściwych postaw
dzieci i młodzieży wobec alkoholu, m.in. poprzez: promowanie zdrowego stylu życia,
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
− dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki selektywnej dla grup podwyższonego
ryzyka (dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą),
− wspieranie edukacji rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży
w utrzymaniu abstynencji oraz kształtowaniu atmosfery społecznej negującej
nadmierne używanie alkoholu,
− promowanie i wspieranie programów sportowych z elementami profilaktyki
w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, które stanowią alternatywę
wobec używania napojów alkoholowych w świetlicach

i szkołach na zajęciach

pozalekcyjnych,
− finansowanie interdyscyplinarnych szkoleń na temat przemocy w rodzinie
i współpracy służb,
− finansowanie szkoleń dla grup zawodowych realizujących zadania w zakresie przemocy
w rodzinie (pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, pracowników służby
zdrowia, sędziów, prokuratorów, policjantów, strażników miejskich),
− współpraca z lokalnymi mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień i przemocy w rodzinie,
− wspieranie kampanii i szkoleń na temat przeciwdziałania przemocy i agresji,
− finansowanie i organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców handlujących alkoholem,
− prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów
alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni np. trzeźwości,
światowego dnia FAS, debat w lokalnych mediach,
− działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa
w miejscach publicznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
− współpracę z instytucjami i podmiotami pozarządowymi, organizacjami sportowymi,
kulturalno-oświatowymi i innymi w zakresie realizacji zajęć z zakresu profilaktyki
uniwersalnej i selektywnej,
− wsparcie merytoryczne stowarzyszeń abstynenckich.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1]
i 15 ustawy (zakaz reklamy i sprzedaży alkoholu nieletnim) oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej. Wspieranie powstawania profesjonalnych ośrodków, centrów
integracyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne.
7. Zapewnienie warunków działania pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy
poprzez:
− zabezpieczenie lokalowe i finansowe pracy GKRPA,
− finansowanie szkoleń członków Komisji (obowiązek ustawowy).
IV. Współpraca z instytucjami w zakresie współrealizacji zadań wynikających
z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
− Urząd Marszałkowski,
− Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
− Komisariat Policji w Kórniku,
− Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku,
− szkoły i inne placówki oświatowe na terenie Gminy Kórnik,
− Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe,
− organizacje pozarządowe,
− inne.
V. Monitorowanie stanu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Kórnik poprzez:
− zbieranie

i

opracowywanie

danych

statystycznych

dotyczących

problemów

alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie - realizują GKRPA
i OPS,
− dokonanie diagnozy opartej na cyklicznych, rzetelnych badaniach problemów
i zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu przez dzieci, młodzież - realizują
podległe gminie szkoły w ramach szkolnego programu profilaktyki,
− gromadzenie bazy danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem
alkoholowym (zasoby na terenie Gminy Kórnik, na terenie Powiatu Poznańskiego
i Województwa Wielkopolskiego),
− pozyskiwanie danych nt. stanu lecznictwa odwykowego oraz ich ocena,
− pozyskiwanie za pośrednictwem Komisariatu Policji w Kórniku i Straży Miejskiej
danych nt. liczby interwencji domowych, liczby przestępstw, danych dotyczących

przestępczości nieletnich oraz liczby wypadków drogowych spowodowanych przez
nietrzeźwych oraz liczby ofiar,
− współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych w celu pozyskiwania przydatnych danych do diagnozy
problemów alkoholowych w gminie.
Wskaźniki monitoringu:
− liczba osób objętych leczeniem,
− liczba osób objętych działaniami pomocowymi - z grup ryzyka, osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym,
− liczba dzieci, młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi
i informacyjnymi,
− liczba rodziców uczestniczących w działaniach edukacyjnych, prowadzonych przez
szkoły i placówki oświatowe zwykle ok. 50% liczby uczniów w szkole,
− liczba osób korzystających z placówek interwencji kryzysowej, porad udzielanych
w punktach konsultacyjnych,
− liczba i efektywność kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
− liczba utworzonych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

VI. Sposoby realizacji zadań:
1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest koordynowana przez Pełnomocnika Burmistrza.
2. Zadania realizowane są przez:
− wydziały i jednostki dysponujące środkami finansowymi w ramach Programu,
− zlecanie zadań jednostkom gminnym, placówkom oświatowym w drodze konkursów ofert,
− zakupy i zlecenia zewnętrzne:
a) poprzez konkursy ofert,
b) poprzez zamówienia publiczne,
c) bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.
Obsługę administracyjną i prawną Komisji prowadzi Biuro ds. Uzależnień, które swoją
działalność rozpocznie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

VII. Finansowanie programu:
Gminny Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków
finansowych planowanych w budżecie Gminy Kórnik, pozyskiwanych zgodnie z art. 9 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Określa je preliminarz wydatków opracowany na dany
rok, zgodny z projektem budżetu gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Programu przesuwa się jako środki
niewygasające na realizację zadań wymagających kontynuacji w roku następnym
do momentu uprawomocnienia się nowego Gminnego Programu. Dopuszcza się możliwość
aneksowania umów na kolejny rok w celu kontynuacji zadania.
Zasady wynagradzania członków komisji:
1. Członek komisji otrzymuje za każdorazowe posiedzenie wynagrodzenie w wysokości
140,00 zł.
2. Przewodniczący,

sekretarz

otrzymuje za każdorazowe posiedzenie wynagrodzenie

w wysokości 180.00 zł.
3. Za każdy dyżur zespołu interwencyjnego jego członek otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 150,00 zł.
4. Za każde posiedzenie zespołu problemowego jego członek otrzymuje 120.00 zł.
5. Za każdorazowe reprezentowanie komisji w sądzie w sprawach inicjowanych
przez Komisję jej członek otrzymuje 120.00 zł.
6. Członkowie GKRPA nie będący pracownikami Urzędu otrzymują zwrot kosztów podróży
na zasadach obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

VIII. Sposób sprawozdawania:
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu jest integralną częścią
rocznego sprawozdania budżetowego, które Burmistrz przedstawia corocznie Radzie
Miejskiej w Kórniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak

