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Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr IV/24/2003


GMINNY  PROGRAM
PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w gminie Korfantów na rok 2003

Rada Miejska  analizując problemy wynikające z nadużywania alkoholu decyduje o podjęciu działań na rzecz zdrowia publicznego w szczególności przez:

	Zapobieganie powstawaniu nowych  problemów alkoholowych  oraz 

zmniejszanie  rozmiarów  aktualnie  występujących. 
	Tworzenie  lokalnych  koalicji  i  systemu  działań   profilaktycznych 

zmniejszających  zagrożenia  młodzieży. 
3.  Rozwój profesjonalnych form  pomocy  socjoterapeutycznej dla dzieci 
     z  rodzin  alkoholowych.
4	.  Doskonalenie  kontroli nad rynkiem alkoholowym, a  w  szczególności 
przeciwdziałanie  sprzedaży  alkoholu  osobom  nieletnim.
5.  Budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach 
     alkoholowych.
6.	Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych ,
      służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


Podejmowane działania mają na celu :
- zmniejszanie  zagrożeń  zdrowotnych  i  ekonomicznych  wynikających 
   z picia alkoholu,
-  zwiększanie  stabilności  i  bezpieczeństwa  środowiska  rodzinnego.

Wymienione działania Rada Miejska prowadzić będzie przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  Pełnomocnika  Burmistrza  ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
      
                                                                                              






         I         DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH             
                                     W GMINIE KORFANTÓW


      Gmina  liczy ogółem 10.050  ludności, w tym w mieście Korfantów jest 1990 mieszkańców. Na terenie gminy funkcjonuje 35 punktów detalicznej sprzedaży alkoholu, w tym 
- :35 punktów   w których sprzedaje się alkohol     do 4,5 %
-  34 punkty           “               “                  “             do 18 %
-   8  punktów        “               “                  “        ponad 18 %
oraz  9 lokali gastronomicznych, z których:
-    9  prowadzi  sprzedaż  alkoholu     do 4,5 %
-    8      “                 “              “             do 18 %
-     7      “                 “              “      ponad 18 %
Większość właścicieli i sprzedawców prowadzących sklepy i bary została            w ciągu ostatnich 3 lat przeszkolona  w zakresie   przestrzegania przepisów ustawy   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawą najbardziej akcentowaną  w programie szkolenia jest zrozumienie wagi zakazu sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży do lat 18.   Stosowanie tego zakazu jest może być utrudnieniem możliwości zakupu napojów alkoholowych.           W tym  zakresie widać pewną poprawę , co potwierdzają zarówno rodzice jak      i dzieci. Ważnym czynnikiem / oprócz szkoleń właścicieli sklepów/ zmian postaw w tym względzie, wydają się inicjatywy uczniowskie, akcje i konkursy,    z których materiały dostarczano do sklepów, co można odczytać jako swoistą kampanię antyalkoholową.  
      Od kilku lat zjawisko nadużywania alkoholu związane jest ściśle                   z nabrzmiałą problematyką społeczną,  bezrobocia, ubożenia rodzin, braku perspektyw na lepszą przyszłość. Są to okoliczności znacznie utrudniające działania tym, którzy próbują zagrożenia alkoholowe zatrzymać, łagodzić czy skutecznie rozwiązywać. I chociaż w minionych latach udało się wprowadzić szereg profesjonalnych form pomocy grupom najbardziej zagrożonym, to  działania te muszą być przejmowane przez coraz szersze grupy osób.. Aby podnieść skuteczność zadań ważne jest zrozumienie i współdziałanie wszystkich  którzy spotykają się z tym problemem. Postrzega się ,że coraz rzadziej występują przypadki negatywnej postawy, zdecydowanej odmowy , czy bagatelizowania problemu. Jednak nie wszyscy wiedzą  jak konstruktywnie działać wobec występujących zagrożeń. Cykliczne spotkania                                z przedstawicielami różnych instytucji w celu wymiany informacji i doświadczeń oraz wypracowania formuły stałych kontaktów roboczych mogą przynosić pożądane efekty. 
Dla diagnozy problematyki alkoholizmu poszczególne instytucje współpracujące z Gminną Komisją  RPA przygotowały swoje raporty. 
                                                                                                                                                                               

             Ze sprawozdania Posterunku Policji wynika, że stale rośnie liczba interwencji i zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych. W roku 2002 /do 12 grudnia/ przeprowadzono 137 interwencji domowych / 2001 r. – 96/                  W 99 sytuacjach istniało zagrożenia zdrowia lub życia.. Łączna ilość osób zagrożonych przemocą – 152, w tym 8 młodocianych /od 13 do 18 r.ż./                i 5 młodszych dzieci. Policja interweniowała także w miejscach publicznych,          w dyskotekach – 14 razy, w barach i kawiarniach 16 razy, 1 raz w sklepie,             w innych miejscach publicznych – 12 razy. Na prośbę właścicieli sklepów          i barów oraz mieszkańców sąsiednich posesji interweniowano w 12 przypadkach zakłócenia spokoju publicznego. Na przestrzeni ostatnich 2 lat  podwoiły się przestępstwa drogowe związane z kierowaniem w stanie nietrzeźwym. W roku 2002 przeprowadzono łącznie 265 kontroli kierowców,      w których zatrzymano 12 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi . w ub. roku 11/  oraz 19 pijanych rowerzystów. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 12 wypadków  i kolizji drogowych.
Z ogółu wszystkich interwencji do wytrzeźwienia zatrzymano łącznie 57 osób, w tym 43 z interwencji domowych. Do sądu skierowano ogółem 48 spraw za wykroczenia pod wpływem alkoholu. Najczęściej są to sprawy /31 przypadków/ dotyczące znęcania się nad członkami rodziny i stosowania  przemocy.              O objęcie nakazem leczenia odwykowego do sądu skierowano 12 wniosków.      W trakcie służby kontrolowano punkty sprzedaży alkoholu, sklepy /27 razy/       i bary /35/.

Z informacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie wynika, że niemal co 4 rodzina korzystająca z pomocy finansowej ma problemy alkoholowe.            Na ogólną liczbę 647 rodzin objętych opieką w 144 stwierdza się nadużywanie alkoholu /od roku 98 jest to niemal trzykrotny wzrost/.  Ośrodek informuje , że w rodzinach tych jest 128 pijących mężczyzn i 16 kobiet. W domach tych rodzin wychowuje się 124 dzieci. Opieka społeczna zarejestrowała w 18 rodzinach fakty przemocy, głównie względem kobiet i dzieci.  Podczas prowadzonych  przez pracowników opieki  wywiadów środowiskowych  wśród osób nadużywających alkoholu sprawdza się, czy osoby te są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz, czy osoby te poszukują zatrudnienia.            W ub. roku w ramach robót publicznych na terenie gminy pracę otrzymało 20 osób.   OPS  w ramach pomocy dla członków tych rodzin udziela  zasiłków pieniężnych na zakup żywności, opłatę energii, zakup opału, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia. Dzieci z rodzin alkoholowych objęte są dożywianiem w szkołach.

Trudno oszacować straty zdrowotne powstałe na skutek nadużywania alkoholu, gdyż należy pamiętać, że przy ich ocenie nie można brać wyłącznie pacjentów ze stwierdzoną chorobą alkoholową. Szkody zdrowotne występujące u osób pijących obejmują także choroby układu trawiennego, krążenia oraz nerwowego   a także urazy doznane w wyniku wypadków. Przewlekły alkoholizm powoduje degradację psychiki oraz nieodwracalne zmiany w mózgu. Pracownicy Ośrodków Zdrowia  - lekarze i pielęgniarki coraz częściej informują swoich pacjentów o niebezpieczeństwach związanych z postępującym samozniszczeniem  na wskutek nadużywania alkoholu. Z ośrodków zdrowia kieruje się do punktu konsultacyjnego coraz więcej osób znerwicowanych na wskutek stresów towarzyszących stale członkom rodzin alkoholowych. Pielęgniarki zgłaszają także przypadki zaniedbań podstawowej opieki nad dziećmi w tych rodzinach.

W szkołach na terenie gminy od kilku lat prowadzone są systematycznie programy profilaktyczne. Każdego roku wprowadza  się dodatkowo nowe programy, aby ich zasięg objął jak największą ilość uczniów. Z reguły  po  zajęciach z  dziećmi i młodzieżą odbywają się także spotkania z rodzicami.  Celem tych programów jest :
-dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz                       o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
-wskazania możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie             z nimi,
-pokazanie perspektywy zdrowego życia  i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych środków uzależniających.
Jeden z programów przeznaczony dla 13- latków zawiera ankietę, która informuje na  stanie spożycia alkoholu w tej grupie  młodzieży. Ankietę przeprowadzono wśród 127 uczniów na terenie gminy .
Dane uzyskane z badań są podobne do tych z roku ubiegłego. Wynika z nich, że 46 % uczniów w tym wieku w ciągu ostatnich 30 dni wypiło jakiś napój alkoholowy. Średnio młodzież w tym wieku wypija około 1 litra piwa i 0,20 litra innego alkoholu miesięcznie. Dane te muszą kierunkować szkoły na prowadzenie działań profilaktycznych już w klasach młodszych.

W Korfantowie od 1998 roku działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. W roku ubiegłym zarejestrowano 26 nowych pacjentów uzależnionych od alkoholu. W ciągu 4 lat prowadzono sprawy ok. 130 pacjentów. W punkcie odbywają się także  spotkania z członkami rodzin alkoholików , są to zazwyczaj współmażonkowie, rodzice lub dzieci  tych osób.
 Problem każdej z tych rodzin wydaje się podobny , jednak wymaga indywidualnego rozważenia i podjęcia określonych środków zaradczych. Szczególnej pomocy wymagają dzieci pochodzące z tych rodzin, dlatego krąg osób troszczących się o ich dobro  musi się stale rozszerzać. W Korfantowie działa Świetlica Sosjoterapeutyczna,  która otacza swym działaniem 18 dzieci.
                                                                                                                         



II. Zasady  wynagradzania członków Gminnej Komisji RPA.

1.	Członkom Gminnej Komisji RPA w gminie Korfantów za udział                  w posiedzeniach przysługują diety w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2.	Podstawę do wynagrodzenia stanowi obecność potwierdzona podpisem 
członka komisji na listach obecności z odbytych posiedzeń w danym miesiącu.
3.	Wypłata diety następuje w terminie wypłaty wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim. 

Przewodniczący
Jan Oleksów

