GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY TRZEBIELINO
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do
corocznego uchwalania i realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, co wynika z art.4¹ ustawy z dnia26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (( Dz.U. 2012.1356 z późn. zmianami), stanowiącego, że do zadań
własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz łagodzenie skutków społecznych uzależnienia.
Działalność Komisji charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim określone
stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich.
Celem głównym działalności jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie
zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. W tym w szczególności:
1. Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i
innych środków psychoaktywnych.
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem,
3. Rozpowszechnianie działań profilaktycznych skierowanych do wszystkich grup społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
4. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.
5. Zwiększenie skali działalności informacyjnej.
6. Zmniejszenie rozmiarów nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego.
7. Promowanie właściwych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkotykowych.
8. Przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom prawa związanych ze sprzedażą napojów
alkoholowych.
Od 2014 roku Komisja działa w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
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Władysława Lipka
4. Paweł Wrycza

Do zadań Komisji należy również:
* kontrola przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i punktach
gastronomicznych na terenie gminy Trzebielino; kontrole przeprowadzane są zgodnie z
programem Komisji;
* wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami rady
gminy, będącymi podstawą do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

* współdziałanie z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami
społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
podejmowaniu działań zmierzających do objęcia leczenia i rehabilitacją osób uzależnionych i
współuzależnionych
od
alkoholu
oraz
wyjednywanie
pomocy
tym
osobom.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino prowadzi
działania wspierające trzeźwość poprzez stworzenie warunków do funkcjonowania grupy
samopomocowej i koordynację jej funkcjonowania. Spotkania odbywają się raz w tygodniu
( w środę) w godzinach 14-16. Zajęcia są prowadzone przez terapeutkę Urszulę Zając.

GKRPA prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz
innych, wymagających wsparcia psychologicznego. Psycholog przyjmuje 1 raz w miesiącu.
Zapisy i szczegółowe informacje w GOPS nr tel. 59 85 80 255.
Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera środowiskowe programy
profilaktyczne.
Wsparcie dotyczy środowiskowych programów i przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do
dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem:
 programów realizowanych przez świetlice gminne w okresie ferii zimowych lub letnich.
 Preferowane będą programy profilaktyczne rozwojowe ( np. plastyczne, teatralne, muzyczne,
taneczne, sportowe) realizowane w sposób ciągły złożone na druku rekomendowanym przez
GKRPA.. Programy te powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych
zajęć zaplanowanych do realizacji. Nie planuje się dofinansowywania programów
okolicznościowych tj. np. festyn z okazji Dnia Dziecka.
Druki wniosków są do pobrania w GOPS.

Opracowanie: Grażyna Bodar
czerwiec 2015 roku

