UCHWAŁA NR XXIX/260/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy
Gogolin na 2017 rok ”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 i 1579) oraz art. 41 ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 i 1893) Rada Miejska w Gogolinie uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin
na 2017 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/260/2017
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2017 rok

Gogolin, styczeń 2017 r.
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Wprowadzenie
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na rok 2017 określa
lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z używania alkoholu. Jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach ubiegłych. Jego celem jest
stworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do zmniejszenia tych
problemów alkoholowych, które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie
z nimi.
Program uwzględnia rekomendacje zawarte w następujących dokumentach krajowych:
1) Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020;
2) Krajowym Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 przyjętym Uchwałą
Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Uwzględnione zostały również wskazówki wynikające z rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa również źródła finansowania tych
zadań, przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zadania gmin:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
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;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Zadania i sposoby realizacji programu zostały dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości prowadzenia
określonych form pomocy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.
Działania programu realizowane będą w oparciu o zasadę pomocniczości a adresowane będą do osób fizycznych
i prawnych, realizujących zadania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz wszystkich mieszkańców Gminy
Gogolin.
W szczególności program skierowany jest do osób uzależnionych i ich rodzin, dzieci i młodzieży, w tym m.in.
z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk zagrożonych z powodu dysfunkcji lub sytuacji społeczno –
psychologicznej, a także ich rodziców, grup samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin, osób zawodowo
zajmujących się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie, ofiar i sprawców przemocy domowej.
Program winien być realizowany przy współpracy różnych podmiotów, począwszy od pomocy społecznej,
poprzez placówki oświatowe, służby zdrowia, instytucje strzegące porządku publicznego i przestrzegania prawa,
organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne, które w oparciu o swoje doświadczenia stanowią nieodłączną
część systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
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Diagnoza
Z przytoczonego w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2011 - 2015 Raportu Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. Śmiertelność
i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” alkohol znajduje się
na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów
ma związek z alkoholem. Konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi
regionami świata i wynosi 11 litrów czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego dorosłego mieszkańca.
Przyjmując, że w Europie ok. 5 % dorosłych mężczyzn i 1 % dorosłych kobiet uzależnia się od alkoholu, liczbę
osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 700 – 900 tys.
W 2016 r. do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 18 wniosków
o wszczęcie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu (w 2013 r. – 31 wniosków, w 2014 r. –
37 wniosków, w 2015 r. - 31), w tym:
0 – z Policji (w 2013 r. – 8, w 2014 r.- 6, w 2015 r. - 0)
5 – z OPS w Gogolinie (w 2013 r. – 9, w 2014 r. - 16, w 2015 r. - 8)
11 – z Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gogolin (w 2013 r. – 10, w 2014 r. - 13, w 2015 r. - 19)
2 – od członków rodzin (w 2013 r. – 4, w 2014 r. - 2, w 2015 r. - 4)
W 2016r. na badanie stopnia uzależnienia Komisja skierowała 15 osób (w 2013 r. – 20 osób, w 2014 r. –
28 osób, w 2015 r. - 23 osoby).
Do Sądu skierowano 8 wniosków (w 2013 r. – 8 wniosków, w 2014 r. – 20 wniosków, w 2015 r. - 16).
Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, w stosunku do roku 2013 nastąpił spadek liczby wniosków
kierowanych do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie
postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, nadal największa liczba wniosków wpływa
od Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gogolin. Jednocześnie w stosunku do 2013 r. zaobserwowano również
spadek liczby osób, które Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała
na badanie stopnia uzależnienia, oraz liczby wniosków skierowanych do Sądu.
Na podstawie danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie alkoholizm jest jedną
z głównych przyczyn ubóstwa a tym samym ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. W 2016 r. podobnie
jak w latach poprzednich udzielono pomocy finansowej osobom - rodzinom między innymi ze względu
na problem uzależnienia.
Zasadnicze problemy spowodowane nadmiernym piciem alkoholu w naszej gminie są takie same, jak w całym
społeczeństwie. Należą do nich przede wszystkim problemy zdrowotne osób pijących i członków ich rodzin. Chore
są nie tylko osoby nadmiernie pijące, ale i członkowie ich rodzin. Małżonkowie alkoholików cierpią na nerwice
i depresje. Dzieci z takich rodzin bardzo często są wystraszone, znerwicowane, mają niską samoocenę
lub przeciwnie: w szkole i w domu demonstrują postawy buntownicze i agresywne. Częściej niż ich rówieśnicy
z domów wolnych od uzależnień, sprawiają kłopoty wychowawcze, sięgają po używki: papierosy, alkohol
i narkotyki. W rodzinach z problemem alkoholowych nierzadko dochodzi do awantur i aktów przemocy wobec
małżonka, starszych rodziców lub dzieci. Uzależnienie powoduje dezorganizację życia społecznego osób nim
dotkniętych i ich rodzin. Istnieje wysoka zależność między uzależnieniem od alkoholu a bezrobociem, niższym
statusem socjoekonomicznym, wypadkami i przemocą.
W obecnej dobie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać osobom, rodzinom z problemem alkoholowym
a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to zrobić szybciej, skuteczniej
i efektywniej. Pomagać tzn. minimalizować skutki alkoholizmu, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać,
czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie
z sytuacją trudną czy konfliktową, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać
to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było
potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy
młody człowiek jest poddany presji otoczenia.
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Analiza dostępności alkoholu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Gogolin wg. stanu na dzień 05.01.2017 r.
Punkty sprzedaży napojów alkoholowych
Lp.

Miejscowość

Detal

Gastronomia

Ogółem

A

B

C

Ogółem

A

B

C

1.

Chorula

1

1

1

1

1

1

0

1

2.

Dąbrówka

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Gogolin

7

7

7

7

10

10

6

8

4.

Górażdże

2

2

1

2

1

1

1

1

5.

Kamień Śl.

3

3

2

3

6

6

6

4

6.

Kamionek

1

1

0

1

2

2

1

1

7.

Malnia

1

1

1

1

2

2

2

2

8.

Obrowiec

1

1

0

1

2

2

0

1

9.

Odrowąż

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Zakrzów

1

1

1

1

1

1

1

1

17

13

17

25

25

17

19

17

17

12

17

25

24

15

19

17

17

12

16

28

27

17

19

Razem:
Wg stanu
na 14.01. 2015 r.
Wg stanu
na 11.01. 2016 r.

17

Wg. stanu na 05.01.2017 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zarówno w detalu,
jak i w gastronomii przedstawia się następująco.
A (do 4,5 % oraz piwo) – 42 (wg. stanu na 11.01.2016 r. – 44)
B (od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa) – 30 (wg. stanu na 11.01.2016 r. – 29)
C (powyżej 18 %) – 36 (wg. stanu na - 11.01.2016 r. – 36)
Tym samym wg stanu na 05.01.2017 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 42 w tym 17 –
detal i 25 gastronomia.
Cele programu na 2017 rok
Cele programu na 2017 rok, to:
1) rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie gminy oraz potrzeb lokalnego środowiska
w zakresie pomocy w ich rozwiązaniu;
2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych;
3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy;
4) ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego będących skutkiem nadużywania alkoholu i innych
środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy;
5) edukacja publiczna w zakresie informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu i innych używek;
6) promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji;
7) wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki, kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;
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8) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się
od spożywania alkoholu poprzez działalność wychowawczą i informacyjną;
9) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;
10) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Mając na uwadze powyższe cele oraz obowiązki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina Gogolin podejmuje się realizacji następujących zadań opisanych
w poniższych rozdziałach.
Rozdział 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
W ramach zadania: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu, realizowana może być następująca działalność:
1) wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu poprzez finansowanie:
a) programów psychoterapii lub terapii uzależnienia od alkoholu,
b) indywidualnej i/lub grupowej psychoterapii lub terapii osób uzależnionych,
c) zakupu materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce;
2) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (konsultacje psychologiczne).
Rozdział 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
W ramach zadania: udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowana może być następująca działalność:
1) finansowanie programów psychoterapii i terapii współuzależnienia;
2) udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
a) finansowanie zajęć i programów psychokorekcyjnych lub opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym,
b) finansowanie obozów (kolonii) psychokorekcyjnych lub profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
c) finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach udzielających pomocy dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym,
d) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem
alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychokorekcyjnych,
e) organizowanie i finansowanie superwizji lub konsultacji dla osób udzielających pomocy psychologicznej
dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
f) tworzenie i finansowanie bieżącej działalności placówek, w których prowadzona jest praca z dziećmi z rodzin
z problemem alkoholowym,
g) finansowanie bieżącej działalności Świetlic Środowiskowych w Gogolinie i Obrowcu,
h) finansowanie dożywiania dzieci
wychowawczych i psychokorekcyjnych,

uczestniczących

w pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo-

i) finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie, których efektem będzie między innymi
zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,
j) organizowanie i finansowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie profilaktyki i wdrażania
systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym, uzależnień, przemocy itp.;
4) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez:
a) zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
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b) zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu
zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy.
Rozdział 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
W ramach zadania: 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, realizowana może być
następująca działalność:
1) podejmowanie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży poprzez:
a) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
c) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych,
d) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
e) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej osiemnastego roku życia,
f) prowadzenie i finansowanie badań związanych zwłaszcza z diagnozą zachowań problemowych/używaniem
substancji psychoaktywnych podejmowanych przez dzieci lub młodzież oraz ewaluacją programów
profilaktycznych,
g) realizacja i dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
h) organizacja
środowiskowych;

dożywiania

dla

dzieci

uczestniczących

w zajęciach

organizowanych

w świetlicach

2) edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień poprzez:
a) prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych,
b) wspieranie edukacji,
c) aktywną współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami,
d) promowanie działań gminy;
3) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, realizowane poprzez:
a) kampanie społeczne,
b) edukację w szkołach średnich,
c) współpracę na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych
przedstawicieli służb kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi.
Rozdział 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
W ramach zadania: wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, realizowana może być następująca działalność:
1) wsparcie finansowe realizacji programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie wytrzeźwień,
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2) wspomaganie lokalnych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom
w Gminie Gogolin.
Rozdział 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
W ramach zadania: podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, realizowane mogą być
następujące działania:
1) prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu w zakresie posiadania aktualnych
zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) podejmowanie działań interwencyjnych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego wobec podmiotów łamiących zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i nietrzeźwym, prowadzących
sprzedaż pod zastaw i na kredyt oraz łamiących zakaz promocji i reklamy napojów alkoholowych;
3) podnoszenie wiedzy właścicieli punktów sprzedaży alkoholu na temat aktualnych przepisów dotyczących
zasad obrotu alkoholem.
Rozdział 6
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
W 2017 r. w Gminie Gogolin nie przewiduje się wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finasowanie centrum integracji społecznej.
Rozdział 7
Realizatorzy programu
Na terenie Gminy Gogolin istnieje wiele instytucji i organizacji, które realizują zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie;
3) świetlice środowiskowe w Gogolinie i Obrowcu;
4) Zespół Interdyscyplinarny Gminy Gogolin;
5) Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie;
6) Urząd Miejski w Gogolinie;
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
8) grupy samopomocowe;
9) Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach;
10) placówki oświatowe, kulturalne i sportowo- rekreacyjne;
11) inne podmioty realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień posiadające
w swoich statutach zapisy umożliwiające realizację tych zadań.
Rozdział 8
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji oraz działaniach
kontrolnych w wysokości odpowiednio:
a) przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności osoba zastępująca – 150 zł (brutto),
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b) sekretarz Komisji – 120 zł (brutto),
c) inni Członkowie Komisji – 100 zł (brutto);
2) wynagrodzenie przysługuje jeżeli członek Komisji uczestniczy w całym posiedzeniu od otwarcia
do zamknięcia przez przewodniczącego;
3) podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej
do protokołu.
Rozdział 9
Źródła i zasady finansowania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) określone w uchwale
budżetowej na 2017 r. Zadania mogą być również realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
Rozdział 10
Monitoring Programu
1. Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana. Monitoring umożliwi wgląd w realizację
podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje
pozwolą na planowanie działań, rozwijanie programu w przyszłości. Monitorowanie programu będzie prowadzone
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu.
Ostateczne efekty podsumowane zostaną w raporcie po zakończeniu jego realizacji.
2. Wybrane wskaźniki efektywności Programu:
1) liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu;
2) liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny i które zostały
skierowane do GKPiRPA o zobowiązanie do leczenia w placówce lecznictwa odwykowego;
3) liczba osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień;
4) liczba uczniów biorących udział w programach profilaktycznych;
5) liczba dzieci korzystających z zajęć w świetlicach środowiskowych;
6) liczba zorganizowanych narad, konferencji itp.
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