UCHWAŁA Nr 219.XXXVI.2022
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2024.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2021 r.,poz.1372 ze zm.) w związku z art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2021 r.,poz.1119 ze zm.)
oraz art.10 ust.1,ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U z 2020 r.
poz.2050 ze zm.) Rada Gminy w Płoniawach-Bramurze uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022 -2024” ,stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 roku.
&4
Tracą moc uchwała Nr 204.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok ,oraz
uchwała Nr 205.XXXIV.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 219.XXXVI.2022
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata

2022-2024 , który łączy profilaktykę rozwiązywania problemów

alkoholowych wraz z przeciwdziałaniem narkomanii.
Art.4¹ ust.1 ustawy określa obszar działania w ramach programu profilaktyki i rozwiazywania
problemów alkoholowych.
Wszystkie te obszary zostały zapisane w niniejszym Programie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2022-2024 jest kontynuacją zadań rozpoczętych w latach ubiegłych. Program
został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi w gminie
Płoniawy-Bramura.
W związku z powyższym uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w przedłożonej
wersji jest zasadny.

Załącznik do Uchwały Nr 219.XXXVI.2022
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 31 marca 2022 r.

GMINNY

PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2024.

Wprowadzenie:

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków stanowią jedną z najbardziej
dotkliwych kwestii społecznych. Alkoholizm i narkomania to bardzo poważny problem nie tylko
dla osób ,które popadły w nałóg nadmiernego spożycia napojów alkoholowych oraz narkotyków. To
także problem ich rodzin i bliskich .Skutki alkoholizmu i narkomanii są często bardzo poważne,
dlatego tak niezwykle istotne jest zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii oraz podejmowanie
konkretnych kroków w kwestii ich leczenia.
Uzależnienia stanowią jeden z najpoważniejszych problemów społecznych ,którego
destrukcyjny zasięg obejmuje szereg rozmaitych obszarów funkcjonowania .Szkody niesione przez
ten rodzaj choroby mogą mieć między innymi wydźwięk społeczny ,zdrowotny czy też finansowy
a sam proces leczenia uzależnień jest procesem długotrwałym i ciężkim .W tym kontekście, na
szczególnie wzmożoną uwagę zasługuje uzależnienie od alkoholu i narkotyków ,które obok
nadużywania nikotyny są najbardziej rozpowszechnionym w Polsce nałogiem.
Rozmiar szkód powodowanych przez nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz
skomplikowany

charakter

tego

zjawiska

dobitnie

ukazuje

potrzebę

prowadzenia

systemowej ,kompleksowo przygotowanej i wdrożonej profilaktyki w tym zakresie.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r.( Dz.U z 2021 r.poz.1119 ze zm.) nakłada na samorząd lokalny obowiązek uchwalenia
Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i
przeciwdziałania narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom
behawioralnym w celu minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych ,wynikających z
nadużywania alkoholu ,narkotyków i uzależnień od zachowań.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
problemów narkomanii na terenie gminy mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację
wcześniej podejmowanych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych ,i przeciwdziałania narkomanii, co w dużym stopniu warunkuje ich skuteczność.

Program określa zadania z zakresu profilaktyki i pomocy osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków współuzależnionych oraz działania profilaktyczne i edukacyjno- wychowawcze
skierowane do dzieci i młodzieży, koncentrując się na trzech podstawowych obszarach:
szkole ,rodzinie i społeczności lokalnej. Stanowi on również podstawę do działań zmierzających do
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu społeczno-ekonomicznych następstw nadużywania
alkoholu i narkotyków ,a także wspierania działalności instytucji podejmujących takie działania.
W programie zawarty jest szereg działań ,zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu
narkomanii ,jak i z innymi dokumentami, określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2021 r. poz.1119
ze zm.),ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2020 r.poz.2050 ze zm.) oraz z Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U z 2021 r. poz.642).Jego nadrzędnym celem jest
tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających

do

zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenia rozmiarów problemów ,które
występują w Płoniawach-Bramurze .Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają
na celu zmniejszenie różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol ,narkotyki i inne
uzależnienia w całej społeczności lokalnej. Cele programu są spójne z celami zapisanymi w
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PŁONIAWY-BRAMURA.

Diagnoza problemów związanych z alkoholem.
W miesiącach marzec-kwiecień 2021 roku na zlecenie Gminy Płoniawy-Bramura została
przeprowadzona Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych wśród różnych grup (dzieci,
młodzież, mieszkańcy, rodzice ,nauczyciele ). Celem przeprowadzenia

badania było

zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Płoniawy-Bramura. Do
przeprowadzenia badań wykorzystano ankiety w formie aplikacji internetowej..
Działania badawcze miały na celu:


Zidentyfikowanie problemów dotyczących między innymi uzależnień w różnych grupach
wiekowych;



Uchwycenie czynników prowokujących do powstawania sytuacji problemowych;



Określenie skali oraz zakresu tych problemów;



Rozpoznanie i zdiagnozowanie skutków występujących problemów;



Propozycje rozwiązań /zmniejszenie negatywnych konsekwencji.

Dla określenia postaw mieszkańców wobec potencjalnych problemów społecznych badania
ankietowe przeprowadzono w kilku grupach respondentów.

Dorośli mieszkańcy gminy,


Badania przeprowadzone na reprezentowanej grupie 65 osób, w tym 58 kobiet i 7
mężczyzn.

Uczniowie szkoły podstawowej.


65 uczniów klas V i VI; w tym 32 dziewczęta oraz 33 chłopców



87 uczniów klas VII i VIII; w tym 40 dziewcząt oraz 47 chłopców

Rodzice uczniów.


Badania przeprowadzone na reprezentowanej grupie 113 osób, w tym 104 kobiety i 9
mężczyzn.

Nauczyciele


44 nauczycieli uczniów z terenu gminy Płoniawy-Bramura.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej


4 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

Problem alkoholizmu w świadomości dorosłych mieszkańców gminy Płoniawy-Bramura.
Wyniki badań wśród dorosłych mieszkańców gminy wskazują ,że zauważalnym problemem w ich
środowisku lokalnym jest alkoholizm.


50,77%mieszkańców uznało problem alkoholizmu za bardzo powszechny.



67,69%badanych mieszkańców było zdania, że osoby

spożywające alkohol na terenie

gminy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej.


83,08% ankietowanych mieszkańców zadeklarowało .że zna w swoim otoczeniu osoby
nadużywające alkohol.



61,36% nauczycieli stwierdziło ,ze w ich szkołach są uczniowie, którzy maja już za sobą
inicjacje alkoholowa.

Większość ankietowanych mieszkańców stwierdziło ,że spożycie alkoholu przez osoby dorosłe jest
podobne jak w latach poprzednich ,natomiast w przypadku osób nieletnich zdecydowanie wzrosło.
Wyniki badań wśród dorosłych mieszkańców gminy wskazują, ze najbardziej zauważalnym
problemem w ich środowisku lokalnym jest nadużywanie napojów alkoholowych .Zwrócono
również w badaniu uwagę na problem zjawiska przemocy .Ponad 38% badanych mieszkańców
potwierdziło znajomość rodzin ,w których stosowana jest przemoc. 63% badanych nauczycieli
spotyka się z atakami agresji i przemocy wśród uczniów ,jednak są to nieliczne przypadki.
Wśród ankietowanych

uczniów szkół podstawowych zaobserwowano ,że sięganie po

alkohol ,papierosy ,substancje psychoaktywne wzrasta dość dynamicznie wraz z wiekiem badanych
uczniów. Uczniowie poszczególnych klas ,którzy odbyli już inicjację alkoholową i nikotynową.
Substancje psychoaktywne

Uczniowie klas V i VI

Uczniowie klas VII i VIII

Spożywanie alkoholu

6,15%

33,33%

Palenie papierosów

6,15%

24,14%

Analizując szczegółowe dane zauważamy ,że wraz z wiekiem wzrasta liczba uczniów sięgających
po alkohol i papierosy.
Ponad 67 % ankietowanych uczniów wskazała, że istotnym problemem występującym w
środowisku szkolnym jest przemoc. Najczęściej spotykaną formą przemocy jest agresja słowna a
kolejno wyzwiska, ośmieszanie ,wulgaryzmy ,poniżanie ,grożenie ,pokazywanie nieprzyzwoitych
gestów i tych form przemocy najczęściej osobiście doświadczyło najwięcej uczniów. Wraz z
wiekiem

badanych

szkołą .Ankietowani

wzrasta

częstotliwość

występowania

zjawiska

przemocy

poza

potwierdzili również przypadki ,w których osobiście doświadczyli

cyberprzemocy, poprzez publikowanie amatorskich filmów video wbrew ich woli ,publikowanie w
Internecie obraźliwych informacji ,złośliwe smsy ,wpisy przez komunikatory.
Na podstawie wniosków i rekomendacji przedstawionych w diagnozie zasadne jest
podejmowanie działań mających

na celu eliminację potencjalnych zagrożeń związanych z

nadużywaniem napojów alkoholowych, wyrobów nikotynowych ,substancji psychoaktywnych.
Ważne jest realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych na terenie gminy, które
swoim zasięgiem obejmują różne grupy mieszkańców. .Planowane działania powinny polegać na
dostarczeniu informacji o możliwych formach wsparcia dla osób poszukujących pomocy oraz
funkcjonujących w tym zakresie instytucjach. Działania te powinny mieć charakter długofalowy i
różnorodny.
Diagnoza problemów związanych z narkotykami.
Dla określenia

postaw mieszkańców wobec potencjalnych problemów społecznych badania

ankietowe przeprowadzono w kilku grupach respondentów. W badaniu wzięło udział łącznie 226
dorosłych

mieszkańców

zróżnicowanych

pod

względem

zmiennych

takich

jak

płeć ,wiek ,wykształcenie orz łącznie 152 uczniów szkół z terenu gminy Płoniawy-Bramura .Do
badań wykorzystano ankietę w formie aplikacji internetowej.
Problem narkomanii w świadomości dorosłych mieszkańców gminy Płoniawy-Bramura.


53,85% ankietowanych przyznało ,że problem narkomanii jest zauważalny na terenie gminy
,natomiast są nieliczne przypadki,



Zdecydowana większość badanych tj. 93,85% nie posiada wiedzy na temat tego ,gdzie
można nabyć narkotyki,



15,38% ankietowanych przyznało że zna co najmniej jedną osobę ,która według nich
zażywa narkotyki,



4,62% przyznało się do eksperymentowania z narkotykami,



21,24% badanych rodziców nie potrafi rozpoznać osoby pod wpływem narkotyków,



51,33% rodziców rozmawia z dziećmi rzadko na temat konsekwencji związanych z
zażywaniem substancji psychoaktywnych,



Według 6,82% badanych nauczycieli w ich szkołach są uczniowie ,którzy mieli kontakt z
narkotykami.

Badania zrealizowane wśród mieszkańców pozwoliły stwierdzić, iż problem narkomanii w pewnym
stopniu dotyczy gminy Płoniawy-Bramura .Aby uniknąć rozpowszechnienia się problemu ,zasadne
jest podejmowanie działań takich jak:


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania narkomanii,



Realizowanie

lokalnych

kampanii

społecznych

na

temat

działania

substancji

psychoaktywnych,


Rozpowszechnianie rzetelnych informacji na temat substancji odurzających i ich
szkodliwości poprzez tablice informacyjne ,media,



Promowanie wśród społeczności lokalnej zdrowego stylu życia,



Zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkotykowej,



Współpraca lokalnych instytucji w zakresie podejmowania działań na rzecz ograniczenia
rozmiarów zjawiska narkomanii.

Uczniowie wobec problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi.
Grupa badawcza -87 uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu gminy
Płoniawy-Bramura. Narkomania staje się coraz powszechnym zjawiskiem w Polsce. Aż co piąty
nastolatek spróbował marihuany, co dziesiąty amfetaminy, natomiast co piąty próbował heroiny.
Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas siódmych i ósmych z terenu
gminy Płoniawy-Bramura wynika ,że zdecydowana większość z nich tj. 97,70 % nie miała
dotychczas kontaktu z narkotykami. Pozostałe 2,30% tj. 2 osoby przyznały się do użycia tego
typu substancji psychoaktywnych.
Do pierwszego kontaktu z narkotykami dochodziło najczęściej poza szkołą oraz w szkole.
W wyniku silnych emocji oraz ciekawości 11,49% uczniów potwierdziło ,że znają w swoim
otoczeniu osoby zażywające narkotyki,1,155 badanych wie gdzie można dokonać zakupu
narkotyków.
Badając dość nowe zjawisko używania dopalaczy stwierdzono, że 1,15 5 badanych uczniów
miała kontakt z dopalaczami i wie gdzie można dokonać zakupu,8,05% stwierdziła ,że zna w
swoim środowisku osoby zażywające dopalacze. Analizując dane zawarte w diagnozie a
dotyczące narkomanii należy stwierdzić ,że problem narkomanii w gminie jest obecny ,jednak
jego skala nie jest duża. Psychoaktywnych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
Biorąc dane powyższe należy podjąć działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej i
selektywnej nakierowane na problem używania środków

Podstawowy cel Programu:
Podstawowym celem Programu jest profilaktyka uzależnień ,czyli zapobieganie powstawaniu
problemów

alkoholowych

i

narkomanii

problemów ,stosowanie skutecznych

,zmniejszenie

rozmiarów

istniejących

metod ich zwalczania ,ograniczenie liczby nowych

przypadków uzależnień oraz terapia.
Celem głównym programu jest ograniczanie skali występujących na terenie Gminy PłoniawyBramura

problemów uzależnień od

alkoholu, narkotyków i innych zachowań

oraz ich

negatywnych następstw ,poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców.
Program na lata 2022-2024 jest w dużej mierze kontynuacją sprawdzonych i społecznie
uzasadnionych zadań ,realizowanych w latach ubiegłych. Rozszerzenie katalogu zaplanowanych
zadań wynika ze specyfiki problemu jakim są uzależnienia ,jak również sięganie młodych ludzi po
alkohol i środki psychoaktywne oraz założeń Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
Cel programu realizowany będzie poprzez pracę na niżej wymienionych obszarach przy
efektywnym wykorzystaniu zasobów instytucjonalnych w wybranych inicjatywach lokalnych.
Światowa

Organizacja

Zdrowia

(WHO)

wskazuje

na

trzy

profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom

ważne

obszary

oddziałań

od alkoholu i narkotyków

(uniwersalne ,selektywne wskazującej).
W ramach Programu podejmowane będą działania w obrębie:
•

profilaktyki uniwersalnej - adresowanej do wszystkich mieszkańców ,bez względu na
stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Profilaktykę uniwersalną będziemy
realizowali poprzez programy profilaktyczne w placówkach oświatowych skierowane do
uczniów i ich rodziców. Główny nacisk będzie położony na: wskazanie alternatywnych
form spędzenia czasu wolnego

,rozwijanie swoich pasji i zainteresowań

,nabycie

umiejętności prawidłowego porozumiewania się zarówno w grupie rówieśniczej jak i w
rodzinie.
•

profilaktyki selektywnej – adresowanej do jednostki lub grup o podwyższonym ryzyku
wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych.

•

profilaktyki wskazującej – adresowanej do osób i grup

,które ujawniają pierwsze

symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia,

,ale nie

terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z

•

uzależnieniem.
Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych .
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 prowadzona będzie w oparciu o środki własne
Gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi . Dodatkowym źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne Unii
Europejskiej i inne środki ,pozyskiwane zarówno przez

Gminę, jak też realizatorów i partnerów

Programu. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku budżetowym są przeznaczone w
następnym roku na realizację gminnego Programu.
Realizatorzy i adresaci Programu:


koordynator ds.. przeciwdziałania alkoholizmowi,



Urząd Gminy Płoniawy-Bramura



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



Ośrodek Pomocy Społecznej,



Szkoły Podstawowe ,



Punkty przedszkolne,



Placówki ochrony zdrowia,



Policja



Zespół Interdyscyplinarny,



Centrum Wolontariatu,



Kościoły,



Klub Abstynent “KROKUS”



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,



Gminna Biblioteka Publiczna,



Gminny Ośrodek Kultury,



Sąd Rejonowy



Organizacje pozarządowe,



oraz inne podmioty nie wymienione powyżej ,a zajmujące się profilaktyką uzależnień.

Zadania Programu są koordynowane przez Koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmu .
Adresaci Programu:
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Płoniawy-Bramura, a w szczególności
młodzież szkolna, rodziny osób z problemem alkoholowym, osoby pijące nadmiernie ,w tym

uzależnieni od alkoholu i narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ,osoby z
uzależnieniami

behawioralnymi

a

także

jednostki

zajmujące

się

pracą

z

rodzinami

dysfunkcyjnymi ,w których występują problemy związane z uzależnieniami ,placówki oświatowe
oraz wszyscy ,którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz na
szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym,

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i

młodzieży.
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU.
Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz narkotyków.
Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków ,pijącym w
sposób szkodliwy czy ryzykowny oraz osobom dotkniętym przemocą w rodzinie odpowiedniej
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej ,która pozwoli im na utrzymanie abstynencji poprawę
zdrowia psychicznego i fizycznego, nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązania problemów
emocjonalnych i rozwój osobisty.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1. Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących

do podjęcia i kontynuowania

leczenia odwykowego.
2. Prowadzenie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego.
3. Kierowanie osób na badania przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz finansowanie tych badań.
4. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia

i rehabilitacji osób

uzależnionych i ich rodzin.
5. Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień.
6. Wspieranie grup samopomocowych zrzeszających osoby uzależnione i współuzależnione od
alkoholi i narkotyków.
7. Opłacenie szkoleń

,konferencji ,sympozjów i innych form spotkań związanych z

podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
8. Finansowanie szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Dofinansowanie działań i szkoleń asystenta rodziny ,w których występują trudności w
wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w tym problem uzależnień od alkoholu i
narkotyków.
10. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów związanych z narkomanią i problemami uzależnień od innych

substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.
Zadanie 2
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii i
wynikająca z nich przemoc domowa pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie.
Celem zadania jest

zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom ,w których

występują problemy związane z alkoholem ,narkomanią czy przemocą ,w formie poradnictwa,
edukacji, pomocy specjalistycznej.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1. Wspieranie instytucji w zakresie udzielenia pomocy rodzinom z problemem alkoholowymi
problemem narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar i sprawców
domowej przemocy.
3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z
problemem alkoholowym ,narkotykowym , problemem uzależnień behawioralnym

w

zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych (pedagog szkolny, psycholog ,nauczyciel)
w różnej formie min. stacjonarnej ,multimedialnej itp.
4. Wspieranie procedury “Niebieskiej karty” i zobowiązania do leczenia odwykowego.
5. Wspieranie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.
7. prowadzenie programów profilaktycznych dotyczących zagadnień agresji ,ze szczególnym
uwzględnieniem agresji słownej ,poniżania i ośmieszania.
8. Włączenie się w realizację ogólnopolskich kampanii profilaktycznych oraz edukacyjnych.
9. Prowadzenie profilaktyki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym, narkotykowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.
10. Realizowanie programów profilaktycznych dotyczących zagrożeń w sieci.
11. Wymiana informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami z terenu gminy zajmującymi
się pomocą socjalną ,materialną, medyczną ,prawną ,psychologiczną.
12. Udział w ogólnopolskich akcjach

mających na celu zaprzestanie sprzedaży napojów

alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym.
13. Finansowanie zatrudnienia opiekunów świetlic opiekuńczo -wychowawczych i świetlic z
programem socjoterapeutycznym jeżeli takie świetlice powstaną na terenie gminy
14. Prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek ,broszur i poradników.
15. Utworzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ,przeciwdziałania
narkomanii ,uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działania na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących

w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

wychowawczych

i

socjoterapeutycznych.
Celem zadania jest edukowanie, uświadamianie, kształtowanie prawidłowych postaw i zdolności do
dokonywania wyborów wśród całej społeczności w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz asertywności zachowawczej .W ramach zdań
realizowane będą kampanię edukacyjno-informatyczne mające na celu promocję zdrowego stylu
życia, wolnego od uzależnień.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1. Wspieranie placówek oświatowych ,realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i
młodzieży .
2. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na terenie gminy ,organizowanie
spotkań ,pogadanek ,imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej.
3. Dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w różnych
formach min. wycieczki ,ognisko ,zawody sportowe ,kolonie ,obozy ,oazy itp.
4. Korzystanie z ofert teatrów profilaktycznych, spektakli i koncertów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży.
5. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych min. ”Zachowaj Trzeźwy
Umysł” ,”Postaw na rodzinę”, ”Stop pijanym kierowcom” ,”Stop przemocy”.
6. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny
sposób spędzenia czasu wolnego skierowanych do dzieci i młodzieży realizującej
obowiązek szkolny ,szczególnie w okresie trwania ferii zimowych i wakacji
7. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu poniżej 18 roku życia.
8. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkotykowych.
9. Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ,promującej zdrowy styl
życia.
10. Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych, imprez kulturalnych ,festynów
rodzinnych , konkursów plastycznych, literackich itp.
11. Zakup dla szkół i Gminnej Biblioteki literatury specjalistycznej z zakresu uzależnień.
12. Dofinansowanie do prowadzenia przez dzieci i młodzież gazetek szkolnych .

13. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwym kierowcom i bezpieczeństwa w
miejscach publicznych – współpraca z Policją w celu zwiększenia kontroli pod kątem
trzeźwości
14. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
wywiadówki profilaktyczne,
15. Szkolenie dla osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
16. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami dzieci i
młodzieży

na

basen

,zawody

,turnieje

,warsztaty

psychoterapeutyczne

,obozy

profilaktyczne.
17. Finansowanie szkoleń dla grup zawodowych realizujących zadania w zakresie profilaktyki
uzależnień, przemocy w rodzinie,

agresji wśród dzieci i młodzieży oraz cyberprzemocy.

18. Wspieranie i dofinansowanie prewencyjnej i edukacyjnych programów na rzecz
przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz bezpieczeństwa na drodze i miejscach
publicznych.
19. Zaangażowanie uczniów w działania społeczne, udział w akcjach charytatywnych oraz
współpraca z organizacjami działającymi na rzecz innych.
20. Opłacenie dożywiania
programach

dzieciom i młodzieży

opiekuńczo-wychowawczych

uczestniczących

organizowanych

w pozalekcyjnych

przez szkoły lub inne

instytucje ,organizacje.
21. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w ramach

gminnego

programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii.
22. Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu ,narkomanii
i innych substancji psychoaktywnych

,zagrożeń

uzależnieniami behawioralnymi oraz

profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowia obejmujących: akcje informacyjne,
edukacyjne

,konferencje

,szkolenia

,prelekcje

,wykłady

,działania

prewencyjno

profilaktyczne w placówkach oświatowych ,pogadanki profilaktyczne.
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i problemów narkomanii.
Celem zadania jest doskonalenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się problematyką uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Realizacja zdania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1. Dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń, nagród ,artykułów biurowych,
spożywczych i materiałów informacyjnych -edukacyjnych niezbędnych

do realizacji

szkoleń zajęć , konkursów , zawodów sportowych i innych imprez o tematyce ściśle

powiązanej z problemem uzależnień profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia.
2. Dofinansowanie do organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z
rodzin dotkniętych problemem uzależnień instytucjom, stowarzyszeniom, kościołowi oraz
innym podmiotom.
3. Udzielenie wsparcia grupom samopomocowym .
4. Wspieranie działalności Klubu “KROKUS” w różnych organizacjach na rzecz prowadzonej
profilaktyki w społeczności lokalnej w tym wyjazdów integracyjnych związanych z terapią
dla członków klubu oraz ich rodzin , korzystanie nieodpłatnie z lokalu.
5. Dofinansowanie do działań z zakresu uzależnień podejmowanych przez świetlicę
środowiskową działającą przy Kościele Rzymskokatolickim w Jaciążku.
6. Propagowanie idei wolontariatu i dialogu społecznego.
7. Aktywizacja młodych ludzi ,rozbudzenie aktywności dzieci i młodzieży szkolnej oraz
promocja i wspieranie lokalnego wolontariatu.
8. Wspieranie Stowarzyszeń ,które realizują zgodnie ze swoim statutem szczegółowe zadania
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
9. Przekazanie środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie zdrowia
publicznego, w tym także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz
promocję zdrowego trybu życia w ramach zawartego porozumienia gminy z powiatem.
10. Wspieranie młodzieżowych drużyn pożarniczych,
11. Realizowanie programów podnoszących świadomość w zakresie zdrowotnych konsekwencji
nadużywania papierosów.
12. Prowadzenie edukacji społecznej na temat szkodliwości wdychania dymu tytoniowego
przez osoby niepalące.
Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zgodnie z art.4 ust.1 pkt.6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ,gminy w ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu podejmują interwencję w
związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 ustawy oraz występują przed sądem
w
charakterze oskarżyciela publicznego.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Kształtowanie właściwych postaw reagowania społeczeństwa w sytuacjach sprzedaży
alkoholu :nieletnim i nietrzeźwym.
3. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z asertywnych technik
odmowy sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnich i nietrzeźwych.
4. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów
alkoholowych
5. Sporządzanie opinii w celu wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
6. Opiniowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

pod względem

zgodności lokalizacji punktów sprzedaży zgodnie z Uchwała Rady Gminy PłoniawyBramura.
Zadanie 6
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej i klubów integracji społecznej.
1.Poczynienie starań o utworzenie Klubu Integracji Społecznej(KIS) przez organizacje
pozarządowe lub podmiot ,o którym mowa w art.3 ust.3 pkt. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
określa rada gminy w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych (art 4¹,ust.5
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
1. W związku z wypełnieniem ustawowo określonych zadań wynikających z w/w ustawy oraz
realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu o
przeciwdziałania narkomanii członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie jak niżej:
2. Wynagrodzenie ,o którym mowa w pkt.1 wynosi:
- dla Przewodniczącego Komisji –220 ,00 zł. brutto,
- dla Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji –210 ,00 zł brutto,
- dla pozostałych członków –200 ,00 zł. brutto.
3. Wynagrodzenie płatne jest za każde posiedzenie i kontrole podmiotów prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie listy obecności i jest finansowane ze środków
na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
4. Zwrot kosztów podróży służbowych poza teren Gminy Płoniawy-Bramura przysługuje
członkom komisji na zasadach obowiązujących- przysługujących pracownikowi z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju.

Monitoring i ewaluacja.
Wymienione w Programie zadania będą realizowane w latach 2022-2024 w formie zadań
ciągłych ,krótkoterminowych ,a także jednostkowych.
Monitoring będzie prowadzony na podstawie :
●

wymiany informacji między instytucjami ,organizacjami

i wszelkimi podmiotami

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i
narkomani na terenie gminy,
●

analizy danych na temat problemu alkoholowego, narkotykowego ,behawioralnego w
gminie,

●

sprawozdań z realizacji zadań wynikających z

Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na lata

2022-2024.
Zakończenie
Program na lata 2022-2024 jest kontynuacją i rozwinięciem działań prowadzonych na
terenie naszej gminy od kilku lat .Program nie odbiega znacząco w swej treści i formie od
dokumentów, obowiązujących w latach ubiegłych. Został opracowany w oparciu o doświadczenia
zebrane podczas realizacji wcześniejszych edycji gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii .
Program ma charakter otwarty. Jego realizacja może zapoczątkować cykliczne działania ,a
także zrodzić nowe inicjatywy ,ma charakter powtarzalny -wybrane formy zadań można realizować
wspólnie z innymi podmiotami przez wiele lat. W przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z
zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotykowych

może być

modyfikowany uchwałami Rady Gminy Płoniawy-Bramura.
Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin mogą szukać pomocy w Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,której zadaniem jest motywacja osób uzależnionych
do
podjęcia leczenia i wskazanie sposobów na przezwyciężenie problemu uzależnienia.
Znacząca część działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu to zadania profilaktyki
uniwersalnej ,których adresatami są dzieci ,młodzież uczęszczające do szkół ,dla których Gmina
jest organem prowadzącym .
Różnego rodzaju uzależnienia mają ze sobą bardzo wiele wspólnego .Bez względu na to ,czy
mówimy o uzależnieniu od alkoholu,

narkotyków ,behawioralnym ,spotykamy się z takimi

samymi, bądź podobnymi mechanizmami ,przebiegiem, czynnikami ryzyka oraz czynnikami
chroniącymi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 jest otwarty na modyfikacje i nowe propozycje na

każdym etapie jego realizacji.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pozytywnie

zaopiniowała Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2024..
Opracowanie:
J .Krukowska

w Płoniawach-Bramurze .

