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UCHWAŁA NR XXII/196/2017
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.:
Dz. U.2016.446 ze zm.) oraz art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U.2016.487 ze zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U.2016.224 ze zm.) Rada Gminy w Łopusznie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Na realizację zadań wynikających z Programu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się środki
finansowe w kwocie 90.000,00zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisława Zimna
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ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY Nr XXII/196/2017
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łopuszno
na rok 2017
I. WPROWADZENIE
Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, jak także stosowania środków uzależniających
oraz stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych.
Takie zjawiska mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia,
zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne w
środowisku rodzinnym. Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody

zdrowotne i społeczne. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację
jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga
występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koniecznym staje

się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczania popytu i podaży tych
środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych
wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Koszty ponoszone przez
społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu i środków uzależniających dotyczą
zarówno sfery społecznej jak i materialnej. Problemy związane z alkoholem powodują

także wysokie koszty ekonomiczne ponoszone przez państwo. Szczególnie istotne jest,
aby działania takie podejmowane były już na poziomie lokalnym.
Gminny
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Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych
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Przeciwdziałania Narkomanii oparty jest na uznaniu, że trzeźwość obywateli oraz
przeciwdziałanie narkomanii stanowi niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra
narodu, w tym szczególnie tej jego części, którą stanowi społeczność lokalna gminy
Łopuszno. Stanowi prawną podstawę podejmowanych działań i stanowi część Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łopuszno.
Jednostką realizującą ten program jest Urząd Gminy w Łopusznie.
Realizacja zadań programu jest finansowana w sposób ciągły zgodnie z art. 182 ze środków
pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
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alkoholowych wydawanych przez Wójta Gminy Łopuszno zgodnie z art. 18 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Gminny

Program
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Rozwiązywania
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Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, będzie koncentrował się na realizacji zadań
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności:
• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do
powstrzymania się od spożywania wszelkiego rodzaju używek tj. alkoholu, narkotyków,
dopalaczy itp;
• działalność wychowawczą i informacyjną;
• ograniczanie dostępności środków odurzających;
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania środków odurzających i ich
eliminowanie.
Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę, dlatego że problemy związane
z alkoholem należą do tej grupy problemów społecznych, które przybierają bardzo duże
rozmiary i powodują szkody zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. W związku
z powyższym, celem działań podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie różnych
problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie
podwyższonego ryzyka, ponieważ na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy
mieszkaniec gminy, niezależnie od tego czy pije w nadmiarze alkohol, bądź toleruje picie lub
jest biernym obserwatorem.
Gminny Program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki
narkomanii wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Narkomania to drugi problem, na którym należy skupić szczególną uwagę, ponieważ
powszechność narkotyków wcześniej była problemem głównie dużych miast, dzisiaj są one
obecne w miasteczkach oraz na wsiach.
Przemiany jakie zachodzą w Polsce od końca lat dziewięćdziesiątych oprócz niewątpliwych
korzyści przyniosły szereg niebezpieczeństw. Nasiliły się niekorzystne zjawiska: trudna
sytuacja ekonomiczna polskiej rodziny, brak pracy, niezdrowa rywalizacja pośpiech, stres
i depresje. W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości trudno jest zachować zdrowie
i komfort psychiczny osobie dorosłej a jeszcze trudniej dziecku. Napięcia i konflikty młodzież
coraz częściej próbuje rozładować stosując środki psychoaktywne. O ile dorośli częściej
sięgają po alkohol, papierosy, to młodzież wybiera drogę „na skróty”. W poszukiwaniu
mocnych wrażeń i szybkich rozwiązań coraz więcej dzieci i młodzieży sięga po narkotyki czy
dopalacze. Otwarte granice sprzyjają dilerom, zwiększyła się „podaż” i różnorodność
narkotyków i dopalaczy, znacznie spadła ich cena i każdy bez problemu może je kupić.
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Zażywanie narkotyków oraz dopalaczy niesie szereg problemów rodzinnych, szkolnych,
zdrowotnych a także prawnych. Mimo licznych publikacji i powszechnej dyskusji ciągle jest
brak skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii. To niepokojące
zjawisko ma tendencje rosnące, dotyczy coraz to młodszych dzieci i jest jednym
z największych zagrożeń współczesnej młodzieży.
W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1286.) oraz Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 nr 124) stanowi on spis
działań podejmowanych na terenie gminy gdyż „prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin” również „przeciwdziałanie
narkomanii należy do zadań własnych gmin”. Określa on działania w zakresie profilaktyki,
promocji zdrowia i minimalizacji szkód związanych z uzależnieniami mieszkańców gminy.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łopuszno na 2017 rok jest kontynuacją działań
zainicjowanych i realizowanych w latach poprzednich. Jego głównym celem jest tworzenie
spójnego i zintegrowanego systemu działań profilaktycznych i naprawczych w gminie.
Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne, w szczególności o:
Ustawy:
1. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),
2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z
późn. zm.),
3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390),
4. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z
późn. zm.).

Gmina Łopuszno realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz narkomanii przy współpracy m. in. z:
1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie,
2. Urzędem Gminy w Łopusznie,
3. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie,
4.Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Łopusznie,
5. Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym w Łopusznie,
6. Placówkami służby zdrowia,
7. Poradnią Leczenia Uzależnień w Morawicy,
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8. Szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi działającymi na terenie
gminy Łopuszno,
9. Sądem (kuratorami działającymi na terenie gminy),
10. Komisariatem Policji w Strawczynie,
12. Kościołem,
13. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
14. Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych, w tym
realizującymi działania związane z przemocą w rodzinie.
II. DIAGNOZA
Ukazały się wstępne wyniki badania ESPAD („European School Survey Project on Alcohol
and Drugs”) z 2015 r., których celem było monitorowanie natężenia problemu używania
przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, narkotyki,
dopalacze”).
W Polsce badania ESPAD prowadzone są od 1995 roku, cyklicznie, co 4 lata.
Badanie ankietowe przeprowadzono wśród uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek:
15 -16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat). Zostało ono
zrealizowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy współpracy Instytutu Psychiatrii i
Neurologii.
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Zaprezentowane wyniki wskazują, między innymi, że spośród różnych substancji
psychoaktywnych, młodzież najczęściej sięga po piwo, rzadziej są to mocniejsze napoje
alkoholowe typu wódka czy wino. Niepokojący jest natomiast fakt upijania się przez
młodzież. 13% uczniów młodszych oraz 20% starszych przyznało, że przynajmniej raz w
życiu upiło się do takiego stopnia, że wystąpiły zaburzenia równowagi, mowy lub nie
pamiętało co się z nimi działo.
W przypadku nielegalnych substancji psychoaktywnych (narkotyki, „dopalacze”), większość
badanej młodzieży nigdy nie sięgała po nie. Z kolei wśród tych młodych osób, które
kiedykolwiek w życiu próbowały narkotyków, większość stanowią osoby eksperymentujące z
marihuaną lub haszyszem. Na drugim miejscu rozpowszechnienia substancji nielegalnych jest
amfetamina.
Ogólne wnioski z badania sugerują pewne sukcesy w ograniczaniu dostępności alkoholu dla
nieletnich. Obserwuje się brak wzrostu rozpowszechnienia używania tzw. dopalaczy oraz
zahamowanie niekorzystnych tendencji w zakresie używania przetworów konopi.
Źródło: opracowanie wyników ESPAD 2015 Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii.
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Problem alkoholowy w Polsce.
Polacy najczęściej uzależniają się od alkoholu, narkotyków, papierosów, zakupów, pracy,
internetu i hazardu. I przeważnie się do tego nie przyznają albo w ogóle nie dostrzegają
problemu.
Polacy coraz częściej sięgają po mocne alkohole. Od kilku lat wzrasta udział napojów
spirytusowych w strukturze spożycia. Już ponad 1/3 konsumpcji alkoholu przypada na napoje
spirytusowe i udział ten stale rośnie(jak podaje z-ca dyrektora PARPA Katarzyna
Łukowska).W 1998r za średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce można było kupić 56
butelek wódki, w 2007r. 149 natomiast w 2013r. 179. Większość konsumentów spożywa
alkohol w sposób bezpieczny, jednak 11,9% dorosłych Polaków nadużywa go , tzn. pije,
powodując szkody zdrowotne i społeczne .Z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika,
że liczbę osób pijących szkodliwie można szacować na ok.2,5 mln.. Osób uzależnionych jest
ok.600tys. badania IPiN wykazały, że z problemami alkoholowymi zdecydowanie częściej
borykają się mężczyźni(20,4%). Ten typ problemów dotyka tylko 3,5% kobiet. Niemal
połowę alkoholu wypijanego rocznie przez Polaków(46,1%) spożywają osoby pijące
najwięcej, czyli powyżej 12 litrów czystego, stuprocentowego alkoholu. Osoby te stanowią
7,3% wszystkich konsumentów alkoholowych. Pozostałą część alkoholu w Polsce spożywają
osoby pijące do 1,2 litra rocznie. Dane GUS pokazują, że podnoszenie podatku akcyzowego
nie ma znaczącego wpływu na konsumpcję alkoholu. Każdorazowe zwiększenie podatku
wywołuje jedynie krótkotrwały spadek spożycia- ze względu na relatywnie szybko, w
stosunku do średniej płacy, taniejący alkohol.
Również problem narkotykowy stał się znacznie bardziej złożony:
- Co druga osoba w Polsce zgłasza się na leczenie z powodu zażywania marihuany albo
haszyszu. Powodem może być też to, że obecnie marihuana zawiera więcej substancji
uzależniających; kiedyś to było 3 proc. THC, czyli substancji uzależniających. Teraz jest
ponad 10 proc. Rozprowadzane w Europie jak i w Polsce narkotyki są coraz czystsze i coraz
silniejsze. Prawdopodobnych przyczyn takiej sytuacji upatruje się w innowacjach
technicznych i konkurencji na rynku. (źródło: informator dla radnych PARPA)
2. Problem alkoholowy w Gminie Łopuszno
Skalę problemów alkoholowych na terenie Gminy Łopuszno ilustrują dane z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, szkół.
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Z poniższej (Tabela 1) wynika, że z roku na rok znacząco wzrosła liczba porad udzielonych
przez terapeutę uzależnień , który również motywuje do dobrowolnego poddania się leczeniu
odwykowemu w stacjonarnym zakładzie uzależnień.
Tabela 1. Porady udzielone w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w latach 2013-2016.
2013
450

Porady terapeuty uzależnień
Liczba osób zmotywowanych do
podjęcia leczenia na oddziale
zamkniętym

6

Liczba osób
2014
2015
407
532

8

2016
560

9

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GKRPA w Łopusznie

Z poniższej (Tabela 2) wynika, że zjawisko alkoholizmu i przemocy w naszej gminie dotyka
zarówno mężczyzn jak i kobiet. W roku 2016 widoczny jest znaczny spadek rodzin z
problemem alkoholowym i doznającej przemocy w rodzinie, którzy korzystali z pomocy
GOPS w Łopusznie.
Tabela 2. Liczba osób, które korzystały z pomocy GOPS w Łopusznie ze względu na
problemy patologiczne.
Liczba osób
Rodzaj problemu

Alkoholizm
w tym
kobiet
mężczyzn
Przemoc w
Rodzinie
w tym
kobiet
mężczyzn

2013

2014

2015

2016

84

54

43

20

43
41

28
26

21
22

9
11

45

25

20

14

24
21

14
11

11
9

10
4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Łopusznie.

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu czy środków odurzających dotykają właściwie
każdą dziedzinę naszego życia, powodując określone skutki bezpośrednie dla: samych
pijących i zażywających jak również ich bliskich, oraz dla wielu postronnych osób,
znajdujących się – często przypadkowo, nie z wyboru - w towarzystwie osób pod wpływem
alkoholu czy narkotyków.
W Gminie Łopuszne również występuje problem alkoholowy co jest odzwierciedleniem
liczba

spraw

prowadzonych

przez

Gminną

Komisję

Rozwiązywania

Problemów
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Alkoholowych, w 2016r minimalnie spadła liczba zgłaszanych nowych problemów, co nie
znaczy, że jest duża poprawa, ponieważ wracają sprawy z lat ubiegłych (Tabela 3).
Tabela 3. Liczba spraw prowadzonych przez GKRPA.
Gminna Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

2013

2014

2015

2016

19

22

13

9

Liczba spraw z odpowiedzią do
prokuratury

5

22

9

16

Liczba spraw skierowanych do
biegłego sądowego

20

6

2

3

19

6

2

4

64

64

48

39

Liczba przyjętych wniosków

Liczba spraw skierowanych do sądu
Liczba wezwanych na rozmowy
interwencyjno.-motywujące

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GKRPA w Łopusznie

Rodziny, w których występuje problem alkoholowy, w większości przypadków
dotknięte są również przemocą w rodzinie. Jak wynika z (Tabela 4) zaobserwowano spadek
rodzin, którym udzielono pomocy w latach 2013-2016, w tym z problemem alkoholowym i
dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS w Łopusznie.
Liczba rodzin w danym roku kalendarzowym
2013
2014
2015
2016
Ogółem liczba rodzin,
którym udzielono pomocy
Liczba rodzin z problemem
alkoholowym
Liczba rodzin dotkniętych
przemocą

420

450

392

388

28

22

21

20

22

31

17

14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Łopusznie.

Osoby uzależnione dosyć często charakteryzują się niezaradnością życiową, brakiem
umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w wychowaniu dzieci. Z uwagi
na duży odsetek osób z problemem alkoholowym korzystających z pomocy GOPS istotne jest
minimalizowanie oraz zapobieganie szkodom spowodowanym występowaniem w rodzinie
problemu alkoholowego, poprzez objęcie tych rodzin kompleksową pomocą o charakterze
profilaktycznym i naprawczym oraz tworzenie systemowych programów pomocy osobom z
problemem alkoholowym.
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Alkohol ale coraz częściej i inne używki są przyczyną wielu różnorodnych problemów
społecznych i zdrowotnych, których rozpowszechnienie jest ściśle związane z częstością i
poziomem spożycia. Problemy zdrowotne dotyczą zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej,
emocjonalnej. Znaczna część pacjentów nadmiernie pijących i zażywających leczy się z
powodu zaburzeń układu trawiennego, krążenia, neurologicznego, chorób płuc, nowotworów,
częstych infekcji, a także – depresji i innych zaburzeń psychicznych. Alarmującym
problemem staje się również nadużywanie alkoholu i środków odurzających przez dzieci i
młodzież. Psychologowie i lekarze potwierdzają, że nawet niewielkie ich ilości, niegroźne dla
dorosłych osób, są niebezpieczne dla rozwijającego się organizmu. Dotyczy to nie tylko
rozwoju biologicznego, ale również procesów związanych z uczeniem się, myśleniem,
zapamiętywaniem, czy koncentracją. Zatruwanie młodego organizmu przynosi bowiem
negatywne konsekwencje dla układu nerwowego i sfery psychologicznej.
Nadużywanie

alkoholu

przez

jednego

członka

rodziny

negatywnie

wpływa

na

funkcjonowanie całej rodziny. Życie z partnerem uzależnionym prowadzi do powstania
współuzależnienia. Osoby współuzależnione cechuje silna koncentracja myśli na uczuciach i
zachowaniu alkoholowym osoby pijącej, szukanie usprawiedliwień sytuacji picia, ukrywanie
o problemie picia osoby najbliższej przed innymi, przejmowanie odpowiedzialności za
zachowania pijącego partnera oraz przejmowanie jego obowiązków domowych. Życie w
długotrwałym stresie powoduje również poważne konsekwencje psychologiczne: nerwice,
samotność, poczucie niemożności rozstania się, zaburzenie życia emocjonalnego.
Zidentyfikowane problemy związane z problemem alkoholowym we wszystkich sferach życia
stanowią podstawę do minimalizowania skali jej negatywnych skutków powstających
zarówno u osób uzależnionych, ich rodzin
Zjawisko przemocy w nierozłączny sposób wiąże się z problemem alkoholowym
występującym w rodzinach. Według danych statystycznych Policji większość sprawców
fizycznego lub psychicznego znęcania się nad członkami rodziny działa pod wpływem
alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Działania informacyjne w skali całego kraju
oraz lokalne, w tym cykliczne kampanie „przeciw przemocy” przyczyniają się do zwiększenia
wśród ofiar i świadków przemocy świadomości dotyczącej poznania swoich praw oraz nazw i
adresów instytucji pomocowych.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w treści Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii występują poniższe skróty, należy przez to
rozumieć:
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1. Gminny Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Wójt - Wójt Gminy Łopuszno.
3. Gmina - Gmina Łopuszno.
4. GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
§2
Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy,
podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury spożycia i wzorów używania
napojów alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Powyższe działania przewidziane w niniejszym programie w 2017 roku będą się
koncentrowały głównie na :
- profilaktyce mającej na celu zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej
na terenie gminy,
- weryfikowaniu ryzykownych przekonań oraz treningu konstruktywnych sposobów radzenia
sobie ze stresem i problemami, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka sięgania po alkohol
przez osoby niepełnoletnie,
- niesieniu pomocy osobom zmagającym się z trudami leczenia i pozostawaniu w stanie
trzeźwości,
- nie bez znaczenia jest także wspieranie członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
a także:
- zapobieganiu powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
- zmniejszeniu rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
- zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
Skuteczna profilaktyka i próba rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie naszej
gminy, możliwa będzie tylko dzięki skoordynowanym i spójnym działaniom szkół, instytucji,
a także społeczności lokalnej,
§3
Realizatorami Gminnego Programu są:
1) GKRPA
2) GOPS
3) Szkoły
4) Inne podmioty, którym będą zalecane bądź powierzane zadania Gminnego Programu.
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Rozdział 2.

Zadania Gminnego Programu
§1.

ZADANIE I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania poprzez następujące działania:
1) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do
osób uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia
odwykowego.
2) Finansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych
i Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym m.in. zatrudnienie certyfikowanego terapeuty
uzależnień.
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 zajęciach profilaktycznych.
4) Udzielanie informacji o możliwościach oraz sposobach terapii, a także instytucjach i
stowarzyszeniach, w których możliwa jest pomoc terapeutyczna.
5) Finansowanie zajęć edukacyjnych dla osób mających problemy w związku z
nadużywaniem alkoholu i innych substancji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych.
6) Organizowanie pomocy psychoterapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.
7) Wspieranie finansowe i merytoryczne funkcjonujących grup wsparcia dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Organizowanie grup wsparcia dla osób po
zakończonym leczeniu w placówce odwykowej.
8) Ścisła współpraca z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
9) Organizowanie i finansowanie szkoleń o tematyce przeciwdziałania uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
10) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób dotkniętych uzależnieniem i
przemocą w rodzinie.
11) Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa
odwykowego wobec osób spełniających przesłanki art. 24 ustawy:
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- opłacanie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w
stosunku do osób, które mają być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie,
Przewidywana kwota na realizację zadania: 23.000 zł.
§2.
ZADANIE II -Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.

Realizacja zadania poprzez następujące działania:
1) Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej
i społecznej dla rodzin, w których występują problemy alkoholizmu i narkomanii oraz
zjawiska przemocy domowej, poprzez finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów itp. dla
różnych grup zawodowych.
2) Tworzenie i wspieranie działalności grup wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc.
3) Udział członków GKPRPA w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
4) Działania członków GKPRPA w ramach procedury „Niebieska Karta”.
5) Edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemie
przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom (broszury, ulotki, informacje w
lokalnej prasie itp.).
6) Finansowanie programów edukacyjnych dla osób dorosłych o tematyce uzależnień,
przeciwdziałania przemocy oraz promujących zdrowy tryb życia, m.in. poprzez udostępnianie
programów dla rodziców, uczniów i dorosłej społeczności lokalnej.
7) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień i zachowań problemowych
opartych na pisemnych konspektach do realizacji tych zadań w tym:
a) zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, zmniejszających ryzyko kontaktu
z alkoholem ukierunkowanych na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież, rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, które
będą się odbywać w świetlicach środowiskowych,
b) zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy
niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania z powodu dysfunkcyjności rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym.
8) Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar i sprawców
przemocy domowej.
9) Realizacja działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, mających na
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celu budowanie właściwych relacji z dziećmi oraz innymi członkami rodziny.
10) Wspieranie działań profilaktycznych związanych z opieką psychologiczną i prawną,
finansowanie porad prawnych, dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy,
inicjowanych poprzez szkoły, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i inne
instytucje.
11) Koordynowanie działań o charakterze pomocowym poprzez ścisłą współpracę z Policją,
instytucjami pomocy społecznej, służbą zdrowia, szkołami, sądami itp.
12) Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla osób doznających
przemocy w rodzinie (ośrodki i punkty interwencji kryzysowej, schroniska, placówki
udzielające pomocy dzieciom- ofiarom przemocy w rodzinie, Niebieskie Pokoje, itp.)
13) Prowadzenie z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi rozmów
motywacyjnych do leczenia oraz kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie
przymusowego leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu i osób
stosujących przemoc nad członkami rodziny, w tym finansowanie wynagrodzeń dla członków
GKRPA.
Przewidywana kwota na realizację zadania: 36.900 zł.
§3.
ZADANIE III -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.

Realizacja zadania poprzez następujące działania:
1) Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji profesjonalnych programów
profilaktycznych i edukacyjnych (odpowiadającym standardom Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców
i nauczycieli.
2) Działania w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy wykorzystujące
aktywność własną uczniów.
3) Realizacja programów dotyczących zagadnień podnoszących świadomość w zakresie
zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu.
4) Realizacja programów profilaktycznych kształtujących kompetencje osobowościowe
młodych

ludzi

oraz

ich

zdolności

interpersonalne

funkcjonowania w środowisku rówieśniczym bez alkoholu.

niezbędne

do

prawidłowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 21 –

Poz. 639

5) Kontynuacja realizacji programów profilaktycznych dotyczących zagadnień przemocy
rówieśniczej, cyber - przemocy itp.
6) Finansowanie prowadzonych zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży pod kątem
kształtowania ich umiejętności życiowych( radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji,
szukanie pomocy),poprzez rozwijanie zainteresowań, w szczególności prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ściśle związane z szerszym
programem profilaktycznym i mogącym konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi
wobec używek oraz organizowanie imprez promujących zdrowy, trzeźwy styl życia.
7) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, promujących trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego skierowanych do dzieci i młodzieży
realizującej obowiązek szkolny, szczególnie w okresie trwania ferii zimowych i wakacji.
8) Możliwość dofinansowania zajęć dla dzieci i młodzieży do alternatywnych (bez używek)
form spędzania wolnego czasu- wyjazdy na basen , wycieczki, zajęcia świetlicowe.
9) Współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach na rzecz rozwiązywania
problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
10) Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w szkoleniach i konferencjach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania
przemocy domowej.
11) Prowadzenie działań edukacyjnych dla właścicieli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych i sprzedawców.
12) Wspieranie kształcenia pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w dziedzinie
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
13) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz grup
ryzyka, w tym profilaktyczne obozy i kolonie.
14) Finansowanie zakupu literatury fachowej i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz
prenumeraty czasopism o tematyce uzależnień i przemocy w rodzinie dla potrzeb GKRPA
i mieszkańców gminy Łopuszno.
15) Cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w gminie:
diagnozowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie, diagnozowanie
zasobów

umożliwiających

prowadzenie

działalności

profilaktycznej

i

naprawczej.

Przewidywana kwota na realizację zadania: 29.000 zł.
§ 4.
ZADANIE IV -Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i problemów narkomanii.
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Realizacja zadania poprzez następujące działania:
1) Wspieranie działań profilaktycznych podejmowanych przez podmioty zajmujące się
statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii poprzez dofinansowanie
zadań podejmowanych przez instytucje, stowarzyszenia i in. związane z profilaktyką i pracą
z grupami ryzyka, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, terapią i rehabilitacją osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz członków ich rodzin.
2) Wykorzystanie lokalnych zasobów dla tworzenia koalicji na rzecz ograniczenia problemów
alkoholowych w gminie.
3) Prowadzenie działań z zakresu promowania trzeźwego stylu życia poprzez (sport, wspólne
wyjazdy , organizowanie „dni trzeźwości”, wieczorów tematycznych).
4) Zakup materiałów, sprzętu i pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewidywana kwota na realizację zadania: 1.100zł.
§ 5.
ZADANIE V -Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (z późniejszymi zmianami).

Realizacja zadania poprzez następujące działania:
1) Przeprowadzenie kampanii informacyjnych wśród osób prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.
2) Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
3) Występowanie członków GKRPA przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w
stosunku do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie przestrzegających
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dot. reklamy alkoholu
oraz sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub nietrzeźwym, a także sprzedaży
na kredyt lub pod zastaw.
Przewidywana kwota na realizację zadania: 0zł
§ 6.
ZADANIE VI -Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Realizacja zadania poprzez następujące działania:
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1. Opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (wg. przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2.Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych i sporządzanie wniosków dla potrzeb organu wydającego zezwolenia, celem
przepływu informacji.
Rozdział 3
Źródła i zasady finansowania Programu.
§1
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu, pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż
podmioty gospodarcze, określa uchwała budżetowa na rok 2017.
§2
O finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych mogą
ubiegać się placówki oświatowe, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, które
posiadają uprawnienia do realizacji tego typu zadań.
§3
Szkolenia
1. Dofinansowanie szkoleń osób nie będących pracownikami Urzędu Gminy odbywać się
będzie poprzez przekazanie środków bezpośrednio do jednostki szkolącej.
2. Podstawową decyzją o finansowaniu szkolenia jest informacja o merytorycznej zawartości
programu szkolenia i występujące w Gminie faktyczne potrzeby szkoleniowe w tym zakresie.
§ 4.
Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć:
1. Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych odbywać
będzie się na podstawie umowy zlecenie zawartej pomiędzy Gminą, a osobą realizującą
program, w oparciu o złożony przez placówkę oświatową wniosek, którego integralną częścią
jest przedmiotowy program.
2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest wykonanie przedmiotowego zadania,
przedłożenia kompletu dokumentów i przedstawienie rachunku potwierdzonego przez
dyrektora placówki oświatowej odnośnie realizacji programu, lub kierownika świetlicy
środowiskowej.
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3. Inne podmioty, którym zleca się wykonanie zadań w zakresie realizacji gminnych
programów otrzymują wynagrodzenie po przedłożeniu rachunku po wykonaniu zadania wraz
z kompletem dokumentów określonych w umowie.
Rozdział 4
Zasady wynagrodzenia członków GKRPA
§ 1.
1. Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto za jedno
posiedzenie Komisji.
2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie imiennej listy obecności
członków na posiedzeniu w terminie 1 tygodnia od daty posiedzenia na osobiste rachunki
bankowe.
3. Posiedzenia Komisji odbywać się będą po godzinach pracy Urzędu Gminy w Łopusznie.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85.000zł.
Przeciwdziałanie narkomanii
Ogółem: 90.000zł.

- 5.000zł.

