Załącznik do uchwały Nr XXXVII/204/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 grudnia 2021 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Piątek na 2022 rok

Wprowadzenie
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, określają obowiązek organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań
zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych, a także wspierania
przedsięwzięć temu służących. Ustawodawca określił kierunki polityki wobec problemów alkoholowych
i narkotykowych, wskazał zadania z tego zakresu i ich źródła finansowania oraz podmioty odpowiedzialne
za ich koordynację.
Zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

pomocy

psychospołecznej

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 i narkomanii;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
Realizacja tych zadań może odbywać się na podstawie dwóch odrębnych programów uchwalanych
corocznie lub jednego wspólnego zawierającego zadania z obydwu ustaw. W gminie Piątek prowadzona
jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską. Program stanowi integralną
część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W programie uwzględnione są cele operacyjne
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Zadania przewidziane do realizacji w Programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach
ubiegłych. Umieszczenie zadań wynikających z dwóch odrębnych ustaw w jednym programie wynika
z tego, iż do większości z nich można zaproponować takie same działania profilaktyczne oraz mogą być
finansowane z tych samych środków.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy
mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych Programów, co
w dużym stopniu warunkuje ich skuteczność.
W Programie zawarty jest szereg działań zgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak i innymi dokumentami strategicznymi na poziomie
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.
Ustawodawca wskazał gminom źródło pozyskania środków finansowych na realizację wskazanych
zadań własnych. Jest to fundusz pochodzący z opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż
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napojów alkoholowych i nie może być przeznaczony na inne cele nie związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i narkomanii. Oznacza to, że środki pochodzące z tych opłat, są ściśle powiązane
z realizacją gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne zadania.
Skuteczna realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii opiera się na współpracy z niżej wymienionymi instytucjami:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku,
2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątku,
3) Poradnią Leczenia Uzależnień w Łęczycy,
4) Punktem Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy,
5) Rewirem Dzielnicowych w Piątku,
6) Zespołem Interdyscyplinarnym w Piątku,
7) kuratorami sądowymi,
8) placówkami służby zdrowia,
9) placówkami oświatowymi,
10) Sądem Rejonowym w Łęczycy
11) organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Piątek.
Adresaci Programu
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Piątek, a w szczególności dzieci
i młodzież szkolna, osoby uzależnione od alkoholu, osoby pijące szkodliwie, osoby współuzależnione
oraz osoby doświadczające przemocy w rodzinie.
Podstawy Prawne Programu
W naszym kraju kluczowym aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z alkoholem jest
ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała Gminny Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w oparciu o:
1) ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025,
3) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
I. Diagnoza dotycząca problemów alkoholowych na terenie Gminy Piątek
W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów
związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych bardzo ważne jest rozpoznanie skali
problemów na terenie gminy, wzorów zachowań związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych,
struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. Jednocześnie
zgromadzenie danych statystycznych w zakresie uzależnienia nie daje rzeczywistego wyobrażenia
o dynamice zjawiska ze względu na ,,wrażliwość” danych oraz fakt, że te same osoby mogą być
wykazywane przez różne podmioty działające w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych.
Na terenie gminy znajdują się dwie szkoły podstawowe: w Piątku i w Czernikowie. Ponadto na terenie
gminy funkcjonuje szkoła średnia: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku.
Na terenie gminy brak specjalistycznych poradni leczenia uzależnień. W Piątku funkcjonuje jedynie
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby
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uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać specjalistyczną pomoc w Poradni Leczenia Uzależnień
w Łęczycy.
W drugiej połowie 2020 roku przeprowadzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy
Piątek. Zostało zrealizowane badanie, obejmujące podstawowe problemy społeczne związane
z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą
w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże
zjawisk. Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych
badań ankietowych wśród trzech grup:
·dorośli mieszkańcy
·dzieci i młodzież szkolna
·sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu
Po analizie zebranych danych sformułowano kilka wniosków, z których najważniejsze to:
1. Dorosłe
w miesiącu.

pokolenie

gminy

Piątek

deklaruje

najczęściej

spożywanie

alkoholu

kilka

razy

2. Mieszkańcy gminy prezentują konstruktywne postawy wobec skutków spożywania napojów
alkoholowych.
3. Zjawisko palenia papierosów dotyczy 30% mieszkańców, są świadomi szkodliwości
papierosów, wśród młodzieży inicjację nikotynową ma za sobą 33% badanych.

e-

4. Wyniki badań wskazują, że w gminie występuje problem zażywania substancji psychoaktywnych – 36%
badanych zna osoby przyjmujące substancje odurzające, do najczęściej wskazywanych należą marihuana oraz
dopalacze.
5. Zjawisko przemocy ma zauważalne znaczenie w społeczności: 14% respondentów jest pewna, że ma
w swoim otoczeniu osoby doświadczające przemocy, a 23% ma podejrzenia. Wśród badanych mieszkańców
35% wie do jakich instytucji może zgłosić się osoba doświadczająca przemocy w rodzinie.
6. Niepokojące są dane związane z uzależnieniem od komputerów i Internetu – 94% badanych określa to
zjawisko jako powszechne. Wskazuje to na konieczność szerokiej edukacji w zakresie bezpiecznego
korzystania z Internetu.
7. Prawie wszyscy sprzedawcy napojów alkoholowych oceniają kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych
jako raczej dobrą (93%).
8. Sprzedawcy deklarują, że nigdy nie sprzedali alkoholu osobie nieletniej. Wskazuje to, że sprzedawcy
wykazują
się
wystarczającą
czujnością
i asertywnością
podczas
sprzedaży
alkoholu
i mają świadomość konsekwencji.
9. Uczniowie doświadczają w szkole przemocy w różnorodnych formach (fizycznej bądź psychicznej),
kilka procent dzieci nie czuje się bezpiecznie w swojej szkole i deklaruje, że do szkoły uczęszczają osoby,
których się boją. Warto zatem zastanowić się nad organizacją warsztatów dla uczniów, aby mieli okazję do
wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi sposobami rozładowywania negatywnych emocji
i skutecznymi sposobami rozwiązywania konfliktów, bez używania przemocy. Należy także ciągle udoskonalać
szkolne systemy przeciwdziałania i reagowania na przemoc, w które włączać trzeba rodziców, od których
dzieci czerpią wzorce.
PROBLEM ALKOHOLOWY:
Z przeprowadzonej w 2020 roku diagnozy wynika, że inicjację alkoholową ma za sobą 47% najstarszej
młodzieży. Alkohol jest substancją, do której uczniowie w porównaniu z narkotykami czy dopalaczami
mają znacznie łatwiejszy dostęp. Spożywanie alkoholu jest też powszechnie tolerowane, traktowane jako
element tradycji czy kultury, a nawet nieodłączny element wielu życiowych wydarzeń. Aż 26% uczniów
szkoły ponadpodstawowej zgłasza, że pije kilka razy w miesiącu. Niepokojący jest fakt, że 4% uczniów
spożywa alkohol kilka razy w tygodniu, a 2% codziennie lub prawie codziennie. Największy procent osób
młodych deklaruje picie piwa.
Niebanalna rola w przeciwdziałaniu alkoholizmowi przypada szkołom i nauczycielom jak również
władzom samorządowym. Konieczne jest włączenie w program przeciwdziałania problemom uzależnień
oddziaływań skierowanych na edukację i promocję zachowań pożądanych u rodziców.
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Grupa rówieśnicza stanowi nieodłączny element prawidłowego rozwoju społecznego nastolatków. Ważne
zatem jest, aby środowisko szkolne oraz rodzinne umożliwiało młodym ludziom spędzanie wolnego czasu
w sposób, który będzie dla nich bardziej atrakcyjny niż np. wspólne spożywanie alkoholu.
PROBLEM NARKOTYKOWY:
Problem związany z narkotykami w obecnych czasach to zagadnienie wielowątkowe z uwagi na
pojawiające się nowe zagrożenia wśród młodzieży. Z diagnozy przeprowadzonej w gminie wynika, że 74%
badanych twierdzi, że nie ma w swoim otoczeniu osób przyjmujących substancje odurzające, natomiast 26%
zna przynajmniej jedną osobę przyjmującą narkotyki lub dopalacze. 76% badanych mieszkańców gminy
twierdzi, że nie ma w swoim otoczeniu osób uzależnionych od leków. Wyniki badań wykazują, że zaledwie
1% najstarszej młodzieży miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Zdecydowana większość
uczniów nie wie, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze, jednakże aż 4% uczniów klas
ponadpodstawowych posiada wiedzę, gdzie można zaopatrzyć się w te substancje
i sugeruje, że
nabycie narkotyków bądź dopalaczy jest bardzo łatwe w ich otoczeniu. Młodzi ludzie
w gminie Piątek
w większości przyjmują konstruktywne postawy wobec substancji psychoaktywnych.
PROBLEM PRZEMOCY:
Problem nadużywania alkoholu wiąże się często z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie
(fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej). Badania wskazują, że 14% badanych mieszkańców gminy Piątek
deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, a 23% ma podejrzenia
o takich doświadczeniach. Wśród badanych mieszkańców 35% wie, gdzie ofiara przemocy domowej może
szukać pomocy. Ankietowani najczęściej wskazują policję, GOPS, telefon zaufania.
Aż 73% badanych
zgadza się ze stwierdzeniem, że przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol.
Coraz bardziej aktualnym i wymagającym podjęcia odpowiednich rozwiązań jest zjawisko przemocy
w środowisku młodych ludzi. Agresja ujawniająca się w szkole często ma swoje podłoże w przemocy
domowej. Rodzice uczą swoje dzieci niewłaściwych wzorców reagowania i podejmowania kontaktów
z innymi ludźmi. W gminie Piątek zaobserwować można nasilenie zjawiska agresji w środowisku szkolnym.
Przemocy psychicznej doświadczyło 9% uczniów klas 7-8 oraz 14% uczniów szkoły ponadpodstawowej.
Natomiast na przemoc fizyczną wskazało 17% uczniów szkół podstawowych oraz 17% uczniów szkoły
ponadpodstawowej.
Do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w roku 2020 wpłynęło 14 kwestionariuszy
,,Niebieska Karta – A”. Przez cały 2020 rok wypełniono 11 formularzy ,,Niebieskiej Karty – C” oraz
10 formularzy ,,Niebieskiej Karty – D”. Procedura została zakończona w 7 przypadkach. Przez cały
2019 rok grupy robocze prowadziły działania w stosunku do 14 rodzin. Powołano 12 Grup Roboczych do
pracy w indywidualnych przypadkach przemocy domowej. Członkowie GKRPA w kilku przypadkach
uczestniczyli w pracach grup roboczych.
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W ramach Gminnego Programu podejmowane są zadania profilaktyki uniwersalnej, których adresatami
są dzieci i młodzież uczęszczające do miejscowych szkół. Każda placówka oświatowa realizuje własny
program profilaktyczny. W ramach współpracy z GKRPA część działań realizowanych w szkołach opłacana
jest ze środków zabezpieczonych w budżecie niniejszego programu.
Wyniki badań wraz z rekomendacjami zawarte w opracowanym raporcie stanowią przydatną wskazówkę
na rzecz niwelowania problemów społecznych występujących w obrębie gminy.
Dane statystyczne stanowią ważny punkt odniesienia dla planowanych działań profilaktycznych. Należy
pamiętać, że pomocy i dostarczania specjalistycznej wiedzy na temat uzależnień wymagają nie tylko dzieci
oraz młodzież, ale często ich rodziny. Pomoc nie tylko minimalizuje skutki alkoholizmu, ale przede
wszystkim zapobiega, edukuje, uświadamia, wskazuje alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego,
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi. Pomoc to również podejmowanie działań
polegających na kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, uczenie umiejętności mówienia
„nie” wszystkim używkom, w przypadku presji otoczenia.
W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku realizowała zadania
zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii. Komisja powołana została Zarządzeniem Nr 9/07 Wójta Gminy Piątek
z dnia 15.03.2007 r. w skład której wchodzą przewodniczący i 6 członków. W 2018 r. został zmieniony
skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zarządzeniem nr 18/2018 Wójta Gminy
Piątek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wszyscy członkowie posiadają szkolenie umożliwiające pracę w Komisji.
W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 9 wniosków
dotyczących przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.
Rok
Liczba wniosków o
objęcie leczeniem
odwykowym, które
wpłynęły do
GKRPA
Liczba osób
skierowanych na
badanie przez
biegłych w celu
wydania opinii w
przedmiocie
uzależnienia
Liczba wniosków
złożonych do sądu o
zobowiązanie do
podjęcia leczenia
odwykowego

2016
22

2017
18

2018
13

2019
12

2020
9

16

13

12

12

9

9

11

7

7

6

W ramach przeciwdziałania problemom alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą
kontynuowana była działalność Punktu Konsultacyjnego. Dyżury pełnione były przez psychologa
i specjalistę terapii uzależnień.
Rok

Liczba osób korzystających z porad, rozmów i
konsultacji oferowanych przez psychologa

2020
2019
2018
2017

25
18
39
48

Liczba osób korzystających z porad, rozmów
indywidualnych i konsultacji udzielanych
przez terapeutę uzależnień
16
17
21
20

Większość osób z porad oferowanych przez psychologa oraz terapeutę uzależnień korzysta wielokrotnie
bądź systematycznie. Klientami Punktu Konsultacyjnego są: osoby uzależnione, współuzależnione i ich
rodziny, osoby pijące szkodliwie, ofiary i sprawcy przemocy, osoby z depresją, z problemami
emocjonalnymi a także dzieci sprawiające trudności wychowawcze.
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II. CELE I ZADANIA PROGRAMU
Cele programu są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dostosowane do potrzeb lokalnych.
Cel główny:
Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Piątek oraz prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Cele szczegółowe:
Cele szczegółowe to: prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach, edukacja publiczna w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, wzmocnienie działań w zakresie promocji
zdrowego stylu życia, zwiększenie dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy domowej.
Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:
·Zwiększenie
dostępności
i współuzależnionych,

i skuteczności

terapii

dla

osób

uzależnionych

·Zapewnienie mieszkańcom gminy, w szczególności dzieciom i młodzieży dostępu do programów
edukacyjnych i profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności spędzania
czasu wolnego bez alkoholu i środków psychotropowych,
·Zmiana zachowań i postaw
z alkoholem i narkotykami,

mieszkańców

gminy

i instytucji

w sytuacjach

związanych

·Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym postępowaniem osób
nadużywających alkoholu i środków psychoaktywnych, a w szczególności przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od
alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i innych zachowań ryzykownych
odbywa się poprzez:
Lp.
1.

Metody realizacji
Prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku, w
godzinach popołudniowych poradnictwa dla osób
uzależnionych i ich rodzin, osób doświadczających przemocy

2.

Przekazywanie informacji na temat placówek, grup
terapeutycznych, ośrodków zamkniętych osobom
uzależnionym i ich rodzinom

3.

Przekazywanie informacji na temat ruchów
samopomocowych, mitingów, grup anonimowych
alkoholików

4.

Finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i
psychiatry/opinie dla potrzeb sądowych/
objętych postępowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Przyjmowanie i rozpatrywanie przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiadomień
wobec osób uzależnionych od alkoholu lub osób wobec
których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu i ustalenie
sposobu dalszego postępowania w zakresie leczenia
Zakup środków ochrony osobistej dla osób wykonujących

5.

6.

Wskaźniki
·liczba osób korzystających z
punktu konsultacyjnego,
·liczba udzielonych porad
·ilość rozmów przeprowadzonych
z osobami objętymi
postępowaniem komisji i osobami
zgłoszonymi
·ilość rozmów przeprowadzonych
z osobami objętymi
postępowaniem komisji i osobami
zgłaszającymi
·ilość wydanych opinii,
· liczba osób skierowanych na
badanie przez biegłych
·liczba wniosków

·wysokość środków finansowych
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pracę w ramach gminnego programu profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie odbywa się poprzez:
Lp.
1.

2.

Metody realizacji
Kontynuowanie współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień
w Łęczycy w zakresie kierowania osób uzależnionych na
badanie przez biegłego lekarza psychiatrę i biegłego
psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
Wspieranie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Piątku w zakresie prowadzenia procedury ,,Niebieskiej Karty”

3.

Współpraca z Policją

4.

Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli,
pracowników świetlicy
Organizowanie wypoczynku letniego z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piątek
z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych lub
niepełnosprawnych
Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz
dyrektorami szkół w zakresie zapotrzebowania na działania
profilaktyczne w placówkach oświatowych
Prowadzenie dla mieszkańców gminy Piątek nieodpłatnych
porad psychologicznych oraz terapeutycznych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania
problemów alkoholowych w Punkcie Konsultacyjnym
Prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup i
rozpowszechnianie ulotek, plakatów, broszur i poradników
Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego
leczenia odwykowego
Pokrywanie kosztów wydania opinii przez biegłego lekarza
psychiatrę i biegłego psychologa w przedmiocie uzależnienia
osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Kierowanie wniosków do Sądu celem orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu oraz pokrywanie kosztów:
- opłaty sądowej od złożonych wniosków o wszczęcie
postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu

psychospołecznej

Wskaźniki
·liczba wydanych opinii

·liczba wniosków złożonych do
GKRPA przez zespół
interdyscyplinarny,
·liczba grup roboczych w pracy
których uczestniczył członek
GKRPA
·liczba wniosków złożonych do
GKRPA przez Policję
·liczba szkoleń, kursów
·ilość dzieci

·liczba prowadzonych świetlic,
·liczba dzieci uczestniczących w
zajęciach
·liczba wniosków, w tym
pozytywnie rozpatrzonych
·liczba dyżurów,
·ilość osób konsultowanych
·liczba ulotek, plakatów, broszur,
· ilość zakupionych egzemplarzy
prasowych
·liczba osób
·liczba opiniowanych osób

·liczba wniosków złożonych do
Sądu,
·liczba opłat

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.
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych odbywa się poprzez:
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Metody realizacji
Wspieranie placówek oświatowych w realizacji szkolnych
programów profilaktycznych adresowanych do uczniów z
możliwością zakupu niezbędnych materiałów i artykułów do
organizacji zajęć, zakupu warsztatów i spektakli z zakresu
profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży
Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji
działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych ze spożywaniem alkoholu i
narkotyków
Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach
profilaktycznych i edukacyjnych uwzględniających
problematykę uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz
promocji zdrowego stylu życia
Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjna –
edukacyjnych (książki, płyty DVD, broszury, ulotki, plakaty,
prenumerata czasopism itp.)
Wspieranie organizacji lokalnych imprez tj. koncerty, zawody,
turnieje, konkursy, festyny itp. adresowane dla mieszkańców
gminy Piątek promujących zdrowy styl życia wolny od
nałogów, alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz
podstawowe zasady bezpieczeństwa
Wspieranie działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i
przemocy w rodzinie poprzez dożywianie tych dzieci
Organizacja dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych zajęć z
elementami profilaktyki jako alternatywne formy spędzania
czasu wolnego

Wskaźniki
·liczba placówek oświatowych,
·ilość warsztatów, programów,
spektakli,
· ilość uczniów objętych tymi
działaniami,
· wysokość środków finansowych
·liczba sfinansowanych szkoleń/
kursów
·ilość kampanii,
· ilość materiałów,
·liczba osób
·ilość materiałów
·liczba wydarzeń,
·ilość osób uczestniczących

·liczba dyżurów,
·liczba dzieci uczestniczących w
zajęciach,
·liczba dzieci dożywianych
·liczba dzieci
·wysokość środków finansowych

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii a także ochronie przed przemocą w rodzinie.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii obejmuje:
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.

Metody realizacji
Wspieranie instytucji, stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze
swoim statutem szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Dofinansowywanie zakupu nagród, artykułów biurowych i
materiałów informacyjno – edukacyjnych, potrzebnych do
realizacji szkoleń, konkursów, zawodów sportowych oraz
innych przedsięwzięć związanych ściśle z problemem
uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia
Prenumerata czasopism specjalistycznych i umożliwienie
korzystania z nich instytucjom i stowarzyszeniom
współpracującym
Wspieranie działań stowarzyszeń i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez
zabezpieczenie w programie środków finansowych
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Piątku w zakresie udzielania pomocy materialnej, pracy
socjalnej dla rodzin z problemem alkoholowym, pomoc w

Wskaźniki
·wysokość środków finansowych
·ilość wspartych organizacji,
·wysokość środków finansowych

·ilość tytułów
·liczba wniosków, w tym
pozytywnie rozpatrzonych
·ilość rodzin objętych pomocą
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formie rzeczowej
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.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich sprzedaży określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
obejmuje:
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

Metody realizacji
Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do
sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których
prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy
Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleni na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji
punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, o których
mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Podejmowanie interwencji wobec naruszenia przepisów
określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego,
w przypadku zaistnienia takiej
konieczności

Wskaźniki
·liczba materiałów, szkoleń,
·liczba sprzedawców objętych
działaniami
·ilość kontroli
·ilość wniosków

·ilość interwencji
·liczba spraw w sądzie

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.
W razie potrzeby utworzenie centrum integracji społecznej oraz wspieranie przedsięwzięć mających na
celu reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu.
III. Sposoby realizacji Programu.
Realizacja niniejszego Programu nastąpi poprzez:
·Zlecenie realizacji zadań wybranym podmiotom,
·Nadzór nad realizacją zleconych zadań,
·Tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji programu.
Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i nadużywania substancji psychoaktywnych zawartych
w niniejszym programie prowadzi Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
IV. Zasady funkcjonowania i wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku jest powołana na podstawie
Zarządzenia Wójta Gminy Piątek.
2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
·Inicjowanie
działań
w zakresie
realizacji
zadań
własnych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej,

gminy,

związanych

·Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
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·Przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy
i ich bliskimi,
·Kierowanie osób nadużywających alkoholu, na specjalistyczne badania wykonywane przez biegłych
w przedmiocie uzależnienia,
·Współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie,
·Kontrola
przestrzegania
zasad
i warunków
korzystania
z zezwoleń
na
sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza, o którym
mowa
w art. 18 ust. 1 i 8
ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
·Dokonywanie oględzin punktów sprzedaży alkoholu celem wydania opinii poprzedzających podjęcie
decyzji o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
·Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu
z uchwałą Rady Miejskiej w Piątku poprzedzających
i podawanie napojów alkoholowych.

sprzedaży
wydawanie

napojów
zezwoleń

alkoholowych
na sprzedaż

4. Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków o objęcie leczeniem odwykowym wpływających do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
·Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja, która ma informacje o osobie nadużywającej
alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo
systematycznie zakłócającej spokój i porządek publiczny,
·Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Piątku, ul. Łowicka 4,
·Członek Komisji zobowiązany jest przyjąć i zarejestrować w rejestrze każdy wniosek, nawet gdy
wniosek jest anonimowy bądź dane wnioskodawcy są nieczytelne,
·Członek Komisji wysyła zaproszenie do osoby, której wniosek dotyczy za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru,
·W posiedzeniu Komisji uczestniczą członkowie GKRPA oraz osoba zaproszona,
z przeprowadzonej rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą osoba zobowiązana jest przeczytać
i podpisać,
·W toku prowadzonego postępowania mimo nieobecności osoby wzywanej członkowie GKRPA mogą
podjąć decyzję o skierowaniu danej osoby na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia.
Wydatki na wynagrodzenia i szkolenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu gminy
przeznaczonych
na
realizację
zadań
własnych
wynikających
z ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w niniejszym Programie.
Za realizację zadań ustawowych, w tym wykonywanych podczas posiedzeń GKRPA,
przysługuje jej członkom wynagrodzenie:
przewodniczący - 450,00 zł brutto za udział w posiedzeniu,
sekretarz - (obsługa komisji) - 450,00 zł brutto miesięcznie,
członek - 200,00 zł brutto za udział w posiedzeniu,
osoby kontrolujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych – 200,00 zł za każdorazowy udział
w kontroli.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji jest lista obecności
z poszczególnych posiedzeń, poświadczona przez jej Przewodniczącego. W przypadku nieobecności
członka Komisji w posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje.
Przy podróżach poza teren Gminy członkom Komisji skierowanym na szkolenie z zakresu
rozwiązywania problemu uzależnień przysługuje zwrot kosztów według zasad obowiązujących przy
podróżach służbowych na terenie kraju.
V. Źródła finansowania.
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Finansowanie realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek będzie dokonywane ze
środków własnych Gminy Piątek pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (art.18² ustawy). Powyżej wskazane środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale
851 – ochrona zdrowia.
Dział – 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – 6.500,00 zł, w tym:
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia tj. broszury, plakaty, prenumeraty – 3.000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych tj. zajęcia edukacyjne z warsztatami - 3.500,00 zł
Dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - 125.200,00 zł, w tym:
§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 100,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 21.000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych – 44.000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 700,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki – 400,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000,00 zł
VI. Monitoring i ewaluacja Programu.
Monitoring Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
i Narkomanii w gminie Piątek prowadzony będzie na podstawie:

Problemów

·wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami
i realizującymi założenia Programu na terenie gminy Piątek,

Alkoholowych

odpowiedzialnymi

·gromadzenia i analizy danych na temat problemu alkoholowego, narkotykowego i innych uzależnień
w gminie,
· gromadzenie sprawozdań z realizacji Gminnego
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania

·zbieranie danych szacunkowych, statystycznych, ankietowych,
·analizę uzyskanych danych,
·opracowanie wniosków oraz priorytetów na dalsze lata.
Ewaluacja programu oznacza systematyczne zbieranie, analizę i interpretację danych w celu określenia
efektywności poszczególnych działań, szczególnie po ich zakończeniu. Przedmiotem ewaluacji będzie
skuteczność podejmowanych działań, głównie w oparciu o analizę założonych wskaźników, ocenianych
w miarę potrzeb. Ewaluacja będzie miała przede wszystkim charakter praktyczny – dane będą
analizowane, celem dostarczenia wniosków i rekomendacji użytecznych dla lokalnych władz, jak też dla
osób zawodowo zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii
oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ewaluacja uściśli również współpracę wszystkich
podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.
Ewaluacji poddana zostanie ocena stopnia realizacji Programu na podstawie przyjętych wskaźników:
- liczba przeprowadzonych konsultacji, zajęć terapeutycznych, warsztatów, treningów,
- liczba osób korzystających z usług Poradni Leczenia Uzależnień i Punktu Konsultacyjnego,
- liczba osób, które poddały się leczeniu odwykowemu,
- liczba osób korzystających z pomocy zespołu interdyscyplinarnego,
- liczba programów profilaktycznych, kampanii i akcji,
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- liczba wspartych organizacji i instytucji,
- liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców i właścicieli
sklepów.
VII. Postanowienia końcowe
1) Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi,
2) Rada Miejska w Piątku otrzyma roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 31 marca
następnego roku,
3) Nadzór nad realizacją ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na rok 2022” sprawuje Burmistrz Piątku
4) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Piątek na rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku na posiedzeniu w dniu 22.11.2021 r.
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