
Uchwala Nr 1741XVH/2019
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia l S grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekstjedn. Dz. U. z 2019 L, poz. 506 z późno zm.), art. 41 ust.1, ust.2 i ust.5 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst
jedno Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), art. 6 ust.2 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedno Dz. U. z 20J 5 L, poz. 1390 z późno zm.)
Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ l
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020
rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

,
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta iGminy Serock.

§2

§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem l stycznia 2020r.



Uzasadnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na 2020 rok.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na 2020 rok odnosi się do dwóch zagadnień ściśle ze sobą
powiązanych. Obowiązek uchwalenia tych programów, wynika z ustaw - ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w
zakresie uchwalania rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych (art. 41 ust. I) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie.
Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie w latach poprzednich. Określa
lokalne działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę i minimalizację
szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem
przemocy .

•
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Załqcznik do uchwały
Nr 174/XVII/2019

Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 20/9r.

GMINNY

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA 2020 ROK

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwany

dalej "Programem" obejmuje działania w zakresie zintegrowanego systemu

profilaktycznego, interwencyjnego i naprawczego wobec niekorzystnych zjawisk związanych

z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą w rodzinie.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w grmrue w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który

stanowi wykaz działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych

zagadnień, które realizowane będą w 2020 roku.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

należy do zadań własnych gminy, ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie

przez Radę Gminy. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na

lata 2016-2020, z uwzględnieniem zapewnienia dostępności zgodnie z koncepcją

projektowania uniwersalnego, określoną wart. 2 Konwencji o prawach osób

niepełnosprawnych. określa kierunki podejmowanych działań, wskazuje podmioty

odpowiedzialne za ich realizację oraz źródła finansowania.

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy to zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie. Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona

ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększanie dostępności i skuteczności profesjonalnej
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pomocy, Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na rozwój

systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w formie

Zespołu Interdyscyplinarnego,

I. Zadania Programu

l, Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu.

2, Udzielanie 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 zgodnie z kryteriami określonymi w Narodowym

Programie Zdrowia w formie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej,

4, Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

poprzez edukację zdrowotna.

5, Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art, 131 i

art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6, Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

II. Źródła finansowania Programu

Środki finansowe na realizację zadań zapisanych w Programie pochodzą z opłat za

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków własnych gminy.
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III. Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań

I.p. Nazwa podmiotu Zakres realizowanych zadań

Alkoholowych alkoholizmu i przemocy domowej;

2) wydawanie postanowień dotyczących opiniowania

wniosków na sprzedaż l podawanie napojów

alkoholowych;

3) podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia

przez sąd obowiązku poddania Się leczeniu

odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu;

4) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do

poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu i

terapii;

5) współpraca z dyrektorami szkół l pedagogami

odnośnie doboru I realizacji programów

l. Gminna Komisja

Rozwiązywania

Problemów

l) koordynowanie realizacji zadań Programu

określonych w rozdziale IV ust. 1-5 oraz inicjowania i

koordynowania polityki grruny wobec problemów

uwzględniających występujące

2. Ośrodek

Społecznej

profilaktycznych

problemy w danej placówce;

6) podejmowanie interwencji w przypadku

wystąpień ia naruszenia przepisów art. 131 I art.lS

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoho lizmowi

Pornocy l) udzielanie pomocy w formie finansowej, rzeczowe],

dożywiania, poradnictwa oraz pracy socjalnej osobom

uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom;

2) koordynacja obsługa pracy Zespołu

Interdyscyplinarnego w zakresie spraw związanych z

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochrony

ofiar przemocy w rodzinie;

3) działalność Gminnego Zespołu Świetlic

Środowiskowych w ramach profilaktyki selektywnej. W
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skład Zespolu wchodzą : Świetlica Środowiskowa w

Jadwisinie. Świetlica Środowiskowa w Wierzbicy l

Świetlica Środowiskowa w Woli Kiełpińskiej;

4) realizacja animacyjnych l integracyjnych zajęć dla

dzieci o charakterze otwartym na gminnych placach

zabaw.

3. Punkt Konsultacyjny ds. I) promocja zdrowia w zakresie profilaktyki l

Uzależnień rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez edukację

zdrowotną,

2) diagnoza, poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych

od alkoholu j ich rodzin,

3) program terapeutyczny dla osób uzależnionych od

alkoholu pozostających w abstynencji realizowany poprzez

grupę wsparcia.

4. Punkt Konsultacyjny dla J) porady prawne

Osób Krzywdzonych w
2) pomoc psychologiczna

Rodzinie

5. Klub

Społecznej

Aktywności aktywizacja spoleczna całej populacji w ramach

profilaktyki uniwersalnej

6. Zespół

Interdyscyplinarny

zadania określone w rozdziale IV ust. 6 Programu związane

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochrony

ofiar przemocy w rodzinie, które wynikają z ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

7. Urząd miasta i Gminy w

Serocku

l) lustracja obiektów handlowych i gastronomicznych

pod kątem realizacji zapisów ustawy zabraniających

reklamy j promocji napojów alkoholowych;

2) kontrola obiektów handlowych i gastronomicznych

w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży 1

podawania napojów alkoholowych osobom, których

zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie

nietrzeźwości, osobom do lat 18, jak również na

kredyt i pod zastaw
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8. Instruktorzy sportu l) feryjne, wakacyjne oraz pozalekcyjne zajęcia o

charakterze sportowo-rekreacyjnym;

2) aktywizacja sportowo-rekreacyjna dzieci l młodzieży

poprzez zajęcia ruchowe na obiektach sportowo-

rekreacyjnych

9. Centrum Kultury i zajęcia i imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży

Czytelnictwa

9. Inne podmioty, którym zadania określone w umowie lub zleceniu

będą zlecane zadania

IV. Sposoby realizacji zadań Programu

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom pijącym w

sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej. Działania realizowane w

ramach tego zadania będą miały ponadto na celu ograniczenie szkód zdrowotnych

wynikających ze szkodliwego picia alkoholu, poprawę stanu psychofizycznego i

funkcjonowania społecznego osób uzależnionych.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

l) finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, do zadań którego

należy:

a) diagnozowanie uzależnienia od alkoholu,

b) motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia odwykowego przez

osobę uzależnioną, jak i terapii osób wspóluzaleznionych,

c) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany

szkodliwego wzorca picia,

d) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, poprzez działania

grupy wsparcia,

e) współpracę z placówkami lecznictwa odwykowego z placówkami podstawowej opieki

zdrowotnej,



f) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych mIeJSC pomocy i kompetencji

poszczególnych służb i instytucji, które świadczą pomoc w zakresie lecznictwa odwykowego

i terapii odwykowej;

g) realizację programu terapeutycznego dla Grupy Wsparcia, który jest kierowany do osób

uzależnionych od alkoholu pozostających w abstynencji;

2) finansowanie udziału w programach terapeutycznych osób uzależnionych od alkoholu i

osób współuzależnionych organizowanych przez wyspecjalizowane podmioty.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom, w których

występują problemy alkoholowe lub związane z przemocą - w fonnie poradnictwa, edukacji,

pomocy specjalistycznej oraz terapii. Zadanie ma na celu podejmowanie działań

sprzyjających poprawie funkcjonowania członków rodzin osób pijących alkohol ryzykownie i

szkodliwie. Rozwój działań i doskonalenie jakości pomocy udzielanej dzieciom z rodzin z

problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem.

Dostępność do profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność wszystkich

innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich

rodzin.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi w art. 21

zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z tym

przepisem wszelkie odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy. Jednym z wyjątków

od zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego uregulowana

w art.24-36 ustawy.

Realizacja tego zadania będzie odbywala się poprzez:

1) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy

postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w

związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację

małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój i porządek

publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej
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podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz stanowi temu

towarzyszyć muszą także określone negatywne zachowania w sferze społecznej.

O zastosowaniu procedury zobowiązania do leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej

stanowi sąd rejonowy właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania takiej osoby.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań

wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego należy:

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym

wystąpieniem przesłanek z art, 24 ustawy,

b) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie Jej o

konieczności zaprzestania działań wymienionych wart. 24 ustawy i poddania się

dobrowolnemu leczeniu odwykowemu,

c) jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności

przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, uzasadnione jest

skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę), w celu wydania

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,

e) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym, co

oznacza, że w przeciwieństwie do postępowania procesowego, nie występują w rum

przeciwstawne sobie strony, lecz uczestnicy, których udział w sprawie uzależniony jest od

faktu, że mają oni interes prawny w sposobie rozstrzygnięcia sprawy. O uzyskaniu statusu

uczestnika orzeka sąd w drodze postanowienia.

Psychoterapia uzależnień od alkoholu w zakładach stacjonarnych trwa od sześciu do ośmiu

tygodni, natomiast w placówkach ambulatoryjnych od roku do dwóch lat;

2) finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie

w zakresie:

a) opłacania wynagrodzenia dla prawnika udzielającego porad prawnych dla osób mających

problemy związane z przemocą w rodzinie, al koholizmem, wychowawcze i rodzinne,

b) opłacania wynagrodzenia dla psychologa udzielającego pomocy psychologicznej dla osób

znajdujących się w trudnych warunkach życiowych spowodowanych przede wszystkim

przemocą domową.



3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych 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 zgodnie z kryteriami określonymi w Narodowym Programie

Zdrowia w formie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej

Celem zadania jest upowszechnienie, wdrażanie oraz poszerzanie oferty profilaktycznej

opartej na skutecznych metodach oddziaływań, która będzie uwzględniała działania

informacyjno-edukacyjne adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień

indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z uzależnieniami, Działania

uniwersalne będą realizowane wśród populacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Natomiast działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na

swoją działalność społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są

narażone na większe od przeciętnego ryzyka wystąpienia problemów alkoholowych

realizowane będą w formie profilaktyki selektywnej.

Zadanie to będzie realizowane w formach:

3.1 Profilaktyki uniwersalnej poprzez działania:
1) organizowanie i finansowanie w szkołach programów edukacyjno-profilaktycznych i

spotkań tematycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu skierowanych do

dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, które będą zawierały następujące treści:

a) promowanie postawy trzeźwości wśród młodzieży,

b) kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu,

c) uświadamianie natychmiastowych i dalszych konsekwencji spożywania alkoholu,

d) wzmacnianie relacji międzyludzkich jako czynnika chroniącego przed wchodzeniem

w ryzykowne sytuacje,

e) prowadzenia zajęć profilaktycznych przez nauczycieli i pedagogów z uczruanu,

f) współpraca z rodzicami jako formy zapobiegania zachowaniom ryzykownym u dzieci

imłodzieży,

g) ukazywanie sposobów ochrony przed przemocą i agresją;

2) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,

których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do
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podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem

substancji psychoaktywnych;

3) organizowanie pozalekcyjnych zajęć i rozgrywek sportowych, rekreacyjnych

rozwijających zainteresowania artystyczne;

4) realizację feryjnych, wakacyjnych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych

i o charakterze kulturalnym prowadzonych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

służących zagospodarowaniu czasu wolnego;

5) finansowanie Klubu Aktywności Społecznej, który pełni funkcję integracyjną

rozwijania aktywności społecznej całej populacji. Jest to miejsce, które służy do

prowadzenia różnorakiej działalności społecznej wielu grup mieszkańców - osób

starszych, dzieci i młodzieży, organizacji pozarządowych, grup samopomocowych

przy uwzględnieniu koncepcji dostępności projektowania uniwersalnego.

3.2 Profilaktyki selektywnej poprzez działaniu:

l) finansowanie działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych będącego w

strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) realizacja zajęć wychowawczych socjoterapeutycznych w Świetlicach

Środowiskowych w Jadwisinie i w Woli Kielpińskiej we współpracy z dyrektorami

szkół, na terenie których działają świetlice.

Do podstawowych zadań Zespołu Gminnych Świetlic Środowiskowych należy w

szczegó Iności:

a) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, wspierających,

wyrównawczych i socjoterapeutycznych zgodnie z programem pracy świetlicy,

b) prowadzenie dokumentacji pracy wychowawczej z wychowankami świetlic,

c) kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków świetlic,

f) zapewnienie jednego posiłku w ciągu dnia;

3) finansowanie pozalekcyjnych programów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz

finansowanie dożywiania dzieciom uczestniczącym w tych programach i zajęciach;

4) finansowanie modernizacji i zagospodarowania terenu przy Świetlicy Środowiskowej

w Wierzbicy;

5) realizacja zorganizowanych form wypoczynku podczas ferii zimowych wakacji

letnich;

6) realizacja animacyjnych i integracyjnych zajęć o charakterze otwartym na gminnych

placach zabaw adresowanych do dzieci.
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4. Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki

alkoholowych poprzez edukację zdrowotną

rozwiązywania problemów

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych,

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich

otoczenia przez:

l) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień;

2) Kluby Seniora i instytucje działające na rzecz seniorów;

3) Programy profilaktyczne kierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli prowadzone w

placówkach oświatowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w

art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

l) lustracja obiektów handlowych i gastronomicznych pod kątem realizacji zapisów

ustawy zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych;

2) kontrola obiektów handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zakazu

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie

wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, jak również na

kredyt i pod zastaw;

3) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych

związanych z nieprzestrzeganiem art. l J I i 15 ustawy o wychowani u w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6. Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie

Przemoc domowa zwana też przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę

sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste

powodując cierpienie i szkody.

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w

rodzinie będą realizowane poprzez:

1) Zespół Interdyscyplinarny z następującym zakresem zadań:

a) realizacja procedury "Niebieska Karta",



b) analiza wniosków skladanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych o leczenie odwykowe i wywiadów środowiskowych pod kątem informacji o

przemocy domowej,

c) przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej uruchamianie procedur

mających na celu powstrzymanie przemocy,

d) występowanie do odpowiednich jednostek organizacyjnych i służb z wnioskami o podjęcie

działań interwencyjnych lub prewencyjnych, \V sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie

przemocą w rodzinie,

e) motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do WZIęCIa udziału w kompleksowym

programie korekcyjnym dla sprawców przemocy (lamowej,

t) inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących przemoc,

g) efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie

zaistnialego problemu,

h) monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

i) prowadzenie całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej,

j) powoływanie i rozwiązywanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzi nic w indywidualnych przypadkach, w składzie

ustalanym w zależności od potrzeb.:

2) Punkt Konsultacyjny dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie, w którym udzielane są:

a) porady prawne ofiarom przemocy domowej.

b) pomoc psychologiczna ofiarom przemocy domowej.

3) Współpraca z instytucjami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

4) Zawiadamianie Policji lub Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem

przemocy wobec członków rodziny. Zawiadomienie takie może być składane przez Gminną

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki

oświatowe, służbę zdrowia oraz inne podmioty, które 7. racji wykonywanych obowiązków

służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec

członków rodziny.
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v. Zasady wynagradza nia członków Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizacje zadań wynikających z rumejszego

Programu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

otrzymują miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:

I) przewodniczący - 20% przeciętnego wynagrodzenia za [II kwartał roku poprzedzającego,

ogłoszonego przez GUS w Monitorze Polsk im:

2) członkowie - J 3% przeciętnego wynagrodzenia za III kwarta! roku poprzedzającego,

ogłoszonego przez GUS w Monitorze Polskim.

Szczegółowy tryb pracy członków Komisji i wypłaty wynagrodzenia określa umowa zawarta

przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock z każdym z członków Komisji.

~.
,
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