UCHWAŁA Nr XI.64.19
RADY GMINY KALINOWO
z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2020 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Głębocki

Załącznik do Uchwały Nr XI.64.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 11 grudnia 2019 roku.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2020
KALINOWO
I. WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 jest
realizowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawiera on zadania, które będą realizowane przez gminny
samorząd. Forma tych działań dostosowywana jest do aktualnych potrzeb lokalnych przy
wykorzystaniu zasobów posiadanych przez gminę - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów wynikających z uzależnień.
Niniejszy Program wyznacza obszary, w których władze gminne zamierzają podejmować
określone działania, jak również opracowują lokalną strategię w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kalinowo. Program w swych założeniach
obejmuje także kontynuację szeregu działań, zgodnych zarówno z kierunkami, które spójne są z
kluczowymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dokumentami strategicznymi.
Działania zawarte w niniejszym Programie ukierunkowane są w szczególności
na ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu,
permanentny rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
wzrost społecznej świadomości dotyczący tej tematyki, a także doskonalenie współpracy pomiędzy
osobami i instytucjami.
Nadużywanie alkoholu jest problemem nie tylko zdrowotnym, ale również społecznym. Osoby
uzależnione bardzo często są sprawcami przemocy domowej, czy też mają konflikty
z prawem. Alkohol towarzyszy demoralizacji dzieci i młodzieży. Negatywne konsekwencje spożywania
alkoholu widoczne są niemalże w każdej dziedzinie życia. Według Światowej Organizacja Zdrowia
alkohol znajduję się w czołówce listy zagrożeń dla zdrowia populacji.
Ważnym obszarem polityki społecznej i zdrowotnej staje się zapobieganie, ograniczanie
i rozwiązywanie problemów wynikających ze szkodliwego spożywania alkoholu.
Do gminy Kalinowo skierowane są przede wszystkim działania o charakterze profilaktyczno –
konsultacyjnym mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę negatywnych postaw.
Wykorzystywane są do tego sprawdzone programy profilaktyczne, w tym rekomendowane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten zakłada także realizację
zadań wchodzących w zakres profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Ponadto
uwzględnia system działań pomocowych, skierowanych do osób uzależnionych, osób spożywających
alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, jak również do ich rodzin.
W celu zapewnienia skuteczności i efektywności wyżej wymienionych działań, należy

uwzględnić, iż mają one charakter długofalowy i stanowią kontynuację konsekwentnych oraz
systematycznych działań realizowanych na terenie naszej gminy.

1.1 Postanowienia ogólne
Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
gminy mają obowiązek realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Odwołując się do zapisu art. 41 przywołanej ustawy „prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”.
Kluczowymi ustawami obligującymi gminy do podjęcia aktywności w obszarze
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz umożliwiającymi podjęcie działań w niniejszymi zakresie są:
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku,
- Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020,
-Uchwała Nr XIV.106.12.Rady z dnia Gminy Kalinowo. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata2012-2020
W związku z powyższym, podkreślić należy, iż Gminny Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zgodny z założeniami dokumentów krajowych
podejmujących kwestie choroby alkoholowej, wśród których najważniejszym pozostaje Narodowy
Program Zdrowia na lata 2016-2020.
Główne działania zapisane w Narodowym Programie Zdrowia wynikają z Celu operacyjnego
nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi..

I. GŁÓWNY PROBLEM
Problem spożywania alkoholu dotyczy nie tylko osób uzależnionych. Konsekwencje jego
nadużywania ponoszą również osoby z najbliższego otoczenia. Można prognozować,
iż szkodliwe skutki picia alkoholu w przyszłości będą dotyczyły także osób, które piją alkohol
w nadmiernych ilościach, co nierozerwalnie związane jest z modelem picia alkoholu, który niestety
wciąż jeszcze wymaga intensywnej pracy nad jego zmianą1.
Z przeprowadzonej w 2017 r. diagnozy problemów społecznych wynika, iż obniża się wiek
inicjacji alkoholowej, a skala problemu wśród dorosłej części lokalnej społeczności w dalszym ciągu
stanowi istotny problem, który odzwierciedla ostatnie, a zarazem najbardziej aktualne wyniki badań
CBOS z 2010 r.
Poniższa tabela obrazuje skalę problemu w kwestii spożywania alkoholu. Badania zostały
przeprowadzone przez CBOS w 2010 roku, wśród dorosłych Polaków.
Tabela 1. Osoby pijące alkohol (w %)
wiek mężczyźni kobiety
18-24 98 79
25-34 83 91
35-44 90 78

45-54 85 77
55-64 78 67
65+ 73 35
Źródło: CBOS, Postawy wobec alkoholu 2010.
Analizując przedstawione powyżej dane, dostrzega się, iż największy odsetek osób pijących
stanowią młodzi mężczyźni (98%). W grupie osób 25-34 lata - to w większości kobiety deklarują
częstsze spożywanie alkoholu niż mężczyźni. Ponadto zaobserwować można, iż niemalże w każdej
grupie wiekowej ponad 70% respondentów przyznaje się do spożywania alkoholu.
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz diagnozy problemów społecznych jako problem
główny niniejszego Programu określa się:
Nadmierne spożywanie napojów alkoholowych na terenie gminy Kalinowo oraz skutków
związanych z jego nadużywaniem.

II. GŁÓWNY CEL PROGRAMU
Na podstawie postawionego wyżej problemu głównego sformułowano cel niniejszego
Programu, który brzmi następująco:
1 Red. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rekomendacje do
realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r., Warszawa 2015, s. 54.
Zmniejszenie rozmiaru problemów wynikających ze spożywania alkoholu na terenie gminy
Kalinowo oraz przez skuteczną profilaktykę, redukcję szkód i radzenie sobie z istniejącymi
problemami.
III. CELE STRATEGICZNE
1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz prowadzenie procedur zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego.

IV. SPOSOBY REALIZACJI I WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELÓW
1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin.
1.1. Cele szczegółowe:
a) zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia
uzależnienia od alkoholu i innych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
b) organizowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży pochodzącej z domów
z problemem alkoholowym,
c) zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób
uzależnionych od alkoholu lub zwiększenie dostępności do innych form wsparcia,

d) zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów,
e) wsparcie dla osób współuzależnionych.
1.2. Sposób realizacji,
a) umożliwienie korzystania osobom uzależnionym i współuzależnionym z różnych form pomocy,
także po zakończonej terapii
b) działania wspierające skierowane do dzieci z FASD oraz ich opiekunów, m.in. poradnictwo, grupy
wsparcia,
c) inne zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin, wynikłe w trakcie roku.

1.3. Wskaźniki osiągania celów:
a) liczba pacjentów, którzy skorzystali z terapii uzależnienia od alkoholu w systemie lecznictwa
otwartego i zamkniętego
b) liczba osób współuzależnionych korzystających z różnych form pomocy
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
Zadania w większości realizowane są w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020. Realizatorem działań jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie..Niemniej z uwagi na kompatybilność GPPiRPA
oraz GPPP, w ramach niniejszego celu określa się następujące działania, które prowadzone będą w
zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi:

2.1. Cele szczegółowe:
a) udzielanie osobom doznającym przemocy, pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego,
prawnego, pedagogicznego, specjalistycznego w ramach konsultacji dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie
b) wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych obejmujących działania z zakresu
profilaktyki przeciwdziałania przemocy w szkołach.

2.2. Sposób realizacji:
a) prowadzenie konsultacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w K alinowie oraz udzielanie im wskazanej wyżej pomocy,
b) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych obejmujących działania z zakresu
profilaktyki przeciwdziałania przemocy w szkołach.

2.3. Wskaźniki osiągania cel
a) liczba osób i porad udzielonych przez poszczególnych specjalistów,
b) liczba zrealizowanych programów oraz liczba osób w nich uczestniczących.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywani
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.

3.1. Cele szczegółowe:
a) poszerzanie i udoskonalanie oferty, rozpowszechnianie oraz wdrażanie programów

profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych
i promocji zdrowia psychicznego, w tym: programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej
i selektywnej (obejmujących także uzależnienia od nikotyny), skierowanych m.in: do dorosłych, dzieci,
młodzieży, rodziców w szczególności, w miejscu nauki i pracy
b) rozpowszechnianie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia,
c) podnoszenie umiejętności nauczycieli, pedagogów szkolnych w kierunku kreowania
nowoczesnych systemów wspomagania uczniów, programów rozwijających kompetencje
wychowawcze i sprzyjające kształtowaniu postaw zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
d) edukacja i informowanie mieszkańców na temat ryzyka szkód wynikających ze spożywania
alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia,
e) edukacja dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz
rozpoznawania problemów u swoich dzieci. Udzielanie specjalistycznej pomocy,
f) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących
ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich rodzin,
g) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu
przez dzieci i młodzież,
h) kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia
i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykowanie i szkodliwie ( wczesne
rozpoznawanie i krótka interwencja ),
i) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
j) rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej
specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień,
k) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych
oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym,
l) szkolenie profesjonalistów na temat FASD.

3.2. Sposób realizacji:
3.2.1. Profilaktyka w szkole:
a) wspieranie działań i realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych kierowanych do
dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej,
b) wdrażanie i realizowanie innych form oddziaływań profilaktycznych np. debaty szkolne,
spektakle, profilaktyczne programy autorskie,
c) organizowanie szkoleń dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, tzw.
wywiadówek profilaktycznych,
d) organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pracowników placówek oświatowo – wychowawczych,
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień, a także udzielania pomocy
dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
e) inne zadania z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności w szkołach wynikłe
w trakcie roku.

3.2.2. Profilaktyka pozaszkolna:
a)organizacja i wspieranie imprez profilaktycznych, kampanii społecznych, edukacyjnych promujących
zdrowy styl życia – wolny od uzależnień i skierowanych do dzieci oraz młodzieży,
b) inne zadania z zakresu prowadzenia profilaktyki pozaszkolnej wynikłe w trakcie roku.

3.2.3. Edukacja publiczna:
a) współpraca z radiem, telewizją, prasą, korzystanie z socialmediów w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
d) organizacja imprez adresowanych do mieszkańców gminy o charakterze profilaktycznym
i prorodzinnym w formie: festynów, pikników, kampanii społecznych, edukacyjnych i innych, w tym
także skierowanych do nietrzeźwych kierowców,
e) organizacja szkoleń dla grup zawodowych, które podczas wykonywania obowiązków służbowych
stykają się z problemem uzależnień:
- organizacja szkolenia dla personelu medycznego z zakresu profilaktyki uzależnień z uwzględnieniem
pacjentów pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy,
- organizacja szkolenia z zakresu FASD dla osób udzielających profesjonalnej pomocy w zakresie
profilaktyki leczenia uzależnień,
f) inne zadania służące propagowaniu profilaktyki alkoholowej wynikłe w trakcie roku.

3.3. Wskaźniki osiągania celów:
3.3.1. Profilaktyka w szkole:
a) liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych w ełckich szkołach,
b) liczba dzieci i młodzieży biorących udział w programach profilaktycznych,
c) liczba zrealizowanych innych form oddziaływań profilaktycznych,
d) liczba osób objętych innymi formami oddziaływań profilaktycznych,
e) liczba szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu skierowanych do rodziców,
f) liczba rodziców biorących udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień,
g) liczba szkoleń zorganizowanych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki
uzależnień (w tym: nauczycieli, pracowników oświaty),
h) liczba osób biorących udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień ( w tym: nauczycieli,
pracowników oświaty).

3.3.2. Profilaktyka pozaszkolna:
a) liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami terapeutycznymi
b) liczba zorganizowanych imprez profilaktycznych festynów, pikników, kampanii społecznych,
edukacyjnych i innych, w tym także skierowanych do nietrzeźwych kierowców
c)liczba dzieci biorących udział w zajęciach o charakterze sportowym.

3.3.3. Edukacja publiczna
a) liczba zorganizowanych imprez profilaktycznych festynów, pikników, kampanii społecznych,
edukacyjnych i innych, w tym także skierowanych do nietrzeźwych kierowców,
b) liczba zorganizowanych szkoleń dla grup zawodowych:
- liczba zorganizowanych szkoleń dla personelu medycznego,
- liczba zorganizowanych szkoleń dla specjalistów z zakresu FASD,
- liczba zorganizowanych szkoleń dla przedstawicieli służb mundurowych, wymiaru
sprawiedliwości, kuratorów,
- liczba zorganizowanych szkoleń dla nauczycieli , pracowników placówek oświatowo –
wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień, a także udzielania pomocy dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym,

c) liczba osób biorących udział we wskazanych wyżej szkoleniach i programach.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

4.1. Cele szczegółowe:
a) aktywizacja organizacji pozarządowych do realizacji zadań GPPiRPA,
b) wspieranie działalności ruchów trzeźwościowych i środowisk abstynenckich,
c) wspieranie i współpraca na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie w zakresie aktywizacji
zawodowej oraz przywracania tych osób do pełnienia ról społecznych na rynku pracy
d) inne zadania wynikłe w trakcie realizacji Programu.

4.2. Sposób realizacji:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu zapobiegania
uzależnieniom oraz dofinansowanie projektów przez nich stworzonych dotyczących pracy
z rodzinami zagrożonymi alkoholizmem.
b) współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych.
c) wspomaganie grup, stowarzyszeń, fundacji poprzez pomoc we wzmacnianiu procesu zdrowienia
(imprezy bezalkoholowe, obozy terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe).

4.3. Wskaźniki osiągania celów:
a) liczba grup samopomocowych w gminie
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz prowadzenie procedur zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku
poddania
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

5.1. Cele szczegółowe:
a) zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu,
b) kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.2. Sposób realizacji:
a) kontrolowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia, w miarę możliwości z przedstawicielami organów porządku
publicznego,
b) wizytowanie placówek co do których zostały złożone wnioski o wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie lokalizacji,
c) wnioskowanie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego celem cofnięcia zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
d) edukacja właścicieli i sprzedawców placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
e) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
f) inne zadania związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wynikłe w trakcie roku.

5.3. Wskaźniki osiągania celów:
a) liczba kontroli przeprowadzonych w placówkach handlowych i gastronomicznych przez GKRPA,

b) liczba wszczętych postępowań wyjaśniających,
c) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z naruszeniem
warunków sprzedaży określonych w ustawie,
d) liczba wydanych opinii (postanowień),
e) liczba prowadzonych postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
f) liczba osób skierowanych do lekarzy biegłych,
g) liczba osób, które podjęły leczenie dobrowolnie.

I. PODMIOTY REALIZUJĄCE MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Pełnomocnik W,ojta Gminy Kalinowo ds. Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kalinowie
Przychodnia Leczenia Uzależnień wchodząca w skład struktur „PRO – MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. w
zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych i osób
współuzależnionych
Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie
Komenda Powiatowej Policji w Ełku
Sąd Rejonowy w Ełku
Instytucje, organizacje, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Profesjonalnie przygotowani realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych
ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Źródłem finansowania zadań GPPiRPA w Kalinowie są środki finansowe znajdujące się
w budżecie gminy Kalinowo na 2020 rok (Dział 851 Rozdział 85154) pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nie mogą być wykorzystane na inny
cel.
Ponadto, działania mogą być współfinansowane ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
Należy pamiętać, że podczas realizacji niniejszego Programu, gmina zobowiązana jest do
przestrzegania ustawowego wymogu, aby każde zadanie finansowane w jego zakresie miało
rzeczywisty związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. Finansowanie
Programu zostało ujęte w budżecie gminy Kalinowo na 2020 rok.
IX. DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Charakterystyka działań oraz organizacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
Zgodnie z art. 41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, do zadań
własnych gminy należy powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kalinowie- z uwagi na małą
liczbę członków nie jest podzielona na zespoły, zadania są wykonywane przez wszystkich
członków Komisji.
2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Ustala się wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości:
15% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
Komisji.
10% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla pozostałych członków Komisji.
Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie podpisu złożonego na liście obecności
na posiedzeniu komisji lub jej zespołów.
X. EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Ewaluacja służy ocenie skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji Programu.
Stanowi również podstawę jego modyfikacji. Ewaluacja jest współczesnym wymogiem realizacji
każdego programu profilaktyki. Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez badania w zakresie:
pełnego rozpoznania potrzeb populacji osób mających problemy alkoholowe
w celu określenia priorytetu działań,
monitoringu, dostępności, skuteczności, jakości oraz efektywności ekonomicznej różnych kategorii
działań,
monitoringu potrzeb i skuteczności działań profilaktyczno-terapeutycznych wśród dzieci
i młodzieży oraz monitoringu szkolnych programów profilaktyki.
XI. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU
Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok koordynowana będzie przez Pełnomocnika oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawozdanie z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłożone zostanie Radzie Gminy Kalinowo
w terminie do 31 marca roku następnego.
Skoordynowanie i zintegrowanie działań lokalnych podmiotów na rzecz rodziny zwiększają
skuteczność podejmowanych rozwiązań. Szerokie działania profilaktyczne, podejmowane od
najmłodszych lat mogą być szansą uniknięcia w przyszłości uzależnień.

