
Zdzieszowice 2022-03-10

■r R Z Ą D  M I E J S K I  
w Zdzieszowicach  

• Bolesława Chrobrego 34 
j 7-330 ZDZIESZOWICE 
- 77 4064 400, fax 77 4064 444

R A D A  M I E J S K A
w Z d z r - o w i c a c h

>pl 11,-03- 2022
Kość 

podpis

Pan
Edward Paciorek 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) w załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla gminy Zdzieszowice.

Projekt uchwały został przygotowany przez Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Wspierania 
Rodziny w Zdzieszowicach panią Marzenę Wiśniewską, która przedstawi w/w projekt uchwały na 
posiedzeniu Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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Burmistrz Zdzieszowic

W myśl art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu należy do zadań własnych gminy a realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku ze zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

przekazuję w załączeniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 

dla gminy Zdzieszowice.
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P rojekt

z dnia 8 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez....

UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 r. dla gminy Zdzieszowice

Działając na podstawie art. 4 1 ust. 2 i5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 202 l r .  poz. 1119, 2469 z 2022 r. poz. 24 i 218/ w związku 
z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, 
z 2021 r. poz. 2469/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profrtaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 dla gminy Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr.............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
z dnia.................. 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2022 - 2025 dla gminy Zdzieszowice
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-Wstęp

Zgodnie art. 4 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałanie narkomanii.
Zgodnie z zapisem ustawowym Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych uwzględnia cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Problemy społeczne związane z alkoholem i uzależnieniami od substancji psychoaktywnych są 
jednymi z najtrudniejszych do rozwiązania.
Spożywanie alkoholu ma istotny wpływ na całą społeczną populację. Alkohol jest towarem 
legalnym, jednak wymagającym specjalnych regulacji prawno - administracyjnych i finansowych 
ze względu na powodowanie strat społecznych, ekonomicznych oraz zdrowotnych. 
Mając na uwadze te ujemne czynniki polska polityka alkoholowa wprowadziła wobec alkoholu 
regulacje o charakterze reglamentacyjnym. Oznacza to, że państwo polskie zezwala na handel 
alkoholem, ale ingeruje w kwestie związane z jego dostępnością.

Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i innych uzależnień w gminie Zdzieszowice

Opracowując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oparto się 
na następujących źródłach diagnostycznych:
1/ dane Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
2/ dane Komisariatu Policji w Zdzieszowicach oraz Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zdzieszowicach
3/ badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 
Zdzieszowice klas VII -  VIII w 2020 r.

W 2020 r. według danych Głównego Urzędu Statystycznego gminę Zdzieszowice zamieszkiwało 
łącznie 15 516 mieszkańców w tym 7 632 mężczyzn oraz 7 884 kobiet. W wieku 
przedprodukcyjnym było 2 292 osób (1 173 mężczyzn i 1 119 kobiet) , w wieku produkcyjnym 9 
692 osób (5 223 mężczyzn i 4 469 kobiet) w wieku poprodukcyjnym było 3 532 osób (1 236 
mężczyzn i 2 296 kobiet).

Działalność Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny obejmuje profilaktykę informacyjną i 
działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków, osób 
pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy, pracą z konkretną rodziną. Uwaga jest szczególnie 
skoncentrowana na objęciu pomocą oraz wsparciem psychologicznym członków rodziny osoby 
uzależnionej od alkoholu oraz osobom stykającym się w życiu społecznym z problemami 
uzależnień czy szkód alkoholowych.

W związku z takimi założeniami Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w roku 2020 i 
2021 udzielił porad, konsultacji, interwencji i rozmów informacyjnych mieszkańcom gminy 
Zdzieszowice , w tym:
-  724 profilaktycznych porad, konsultacji motywujących osoby zgłaszające się z problemem 

alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego, terapii związanych z problemami rodzinnymi, 
małżeńskimi, osobistymi, wychowawczymi i przemocą w rodzinie.

-  981 wstępnych interwencji rodzinnych związanych z problemem alkoholowym oraz porad 
psychologicznych, pedagogicznych, profilaktycznych związanych z problemami osobistymi, 
rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi z dziećmi, demoralizacją
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Wśród problemów z jakimi zgłaszali się petenci Ośrodka odnotowano zwiększoną ilość problemów 
dotyczących sytuacji kryzysowych związanych z pandemią, doświadczaniem przemocy w rodzinie 
oraz dysfunkcji rodziny -  uregulowania kontaktów z dziećmi w rodzinach niepełnych oraz 
samookaleczenia młodych ludzi w okresie adolescencji Rok 2020 i 2021 przyniósł zmianę w 
wielkości tych wskaźników, co spowodowane było pandemią COVID-19 i koniecznością 
dostosowania działalności punktu do reżimu sanitarnego. Niemniej jednak biorąc pod uwagę ciągłe 
zainteresowanie ofertą punktu zasadne jest utrzymanie działań konsultacyjnych i pomocowych w 
tym obszarze.
Z danych Komisariatu Policji w Zdzieszowicach w okresie od stycznia 2021 r. do 30 września 2021 
r. przeprowadzono 6 interwencji związanych z problemem przemocy w rodzinie, w 9 rodzinach 
wszczęto procedurę Niebieskich Kart, w celu wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień doprowadzono 
26 osób.
Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do 30.09.2021 r. objął 
pomocą 1 rodzinę z problemem alkoholowym, liczba rodzin ze zdiagnozowanym zjawiskiem 
przemocy wyniosła 9 a ilość założonych Niebieskich Kart wyniosła 9.

Badania wśród uczniów klas VII i VII zostały przeprowadzone przy użyciu anonimowej ankiety. W 
badaniu wzięło udział 167 uczniów z terenu gminy Zdzieszowice, w tym 94 dziewczęta i 73 
chłopców.

Poziom nadużywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży w Polsce daje powód do 
niepokoju. W badaniu CBOS przeprowadzonym w roku 2018, podobnie jak we wcześniejszych 
pomiarach, napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją 
psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy 
narkotyki. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie w 2018 roku: 74% (72% w 2016) 
uczniów przynajmniej raz piło piwo, 62% (63% w 2018) -  wódkę i inne mocne 237 alkohole, 
a 43% (41% w 2016) -  wino. 17
Poniżej prezentujemy dane statystyczne dotyczące spożywania napojów alkoholowych 
przez młodzież z terenu gminy Zdzieszowice.
Gdy zapytaliśmy uczniów, czy kiedykolwiek pili alkohol, 66,47% zaprzeczyło by taka 
sytuacja miała miejsce, natomiast pozostałe 33,53% badanych odpowiedziało twierdząco 
Dowiedzieliśmy się również, że 23,21% spróbowało po raz pierwszy alkoholu za 
namową osób trzecich. Pozostałe 76,79% badanych piło alkohol z własnej inicjatywy.
Spośród grupy 56 osób mających za sobą inicjację alkoholową, największy odsetek 
tj. 11,98% stanowiły te, które przyznały się do pierwszych kontaktów z alkoholem w wieku 
12 lat. Analizując odpowiedzi przy uwzględnieniu płci respondenta, możemy zauważyć, iż 
dziewczęta najczęściej wskazywały na wiek 11 i 12 lat (po 10,64%), natomiast w grapie 
chłopców zdecydowanie przeważała odpowiedź wskazująca na wiek 12 lat (13,70%).

Uczniowie klas VII i VIII mający już za sobą inicjację alkoholową, 
zostali również zapytani w jakich okolicznościach do tego doszło. Największy odsetek 
stanowiły osoby, które przyznały się do pierwszego kontaktu z alkoholem podczas wakacji. 
Uczniowie mający za sobą inicjację alkoholową, zapytani o częstotliwość spożywania 
napojów alkoholowych najczęściej deklarowali, że próbowali alkoholu tylko raz. Taką 
odpowiedź wskazało 58,93% badanych. Kolejno 21,43% odpowiedziało, że piją okazjonalnie, 
kilka razy w roku. Należy również zwrócić uwagę, iż 8,93% respondentów przyznało się do
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spożywania alkoholu kilka razy w miesiącu, 3,57% kilka razy w tygodniu, a pozostałe 7,14% 
nawet codziennie, co może świadczyć o regularnym upijaniu się.
W drodze badań chcieliśmy również dowiedzieć się jaki jest najczęstszy powód sięgania 
po alkohol i jak się okazało największy odsetek tj. 30,43% zadeklarowało, że pije dla 
towarzystwa, a 26,09% z przyzwyczajenia. Kolejno 21,74% ankietowanych przyznało, że 
odpowiada za to zły nastrój i tyle samo wskazało na inne powody sięgania po alkohol m.in. 
uroczystość, impreza oraz ochota na tego typu napoje.
Niektórzy uczniowie mający już za sobą inicjację alkoholową deklarowali, że ich
rodzice wiedzą o tym, że ich dzieci piły już alkohol. Taką odpowiedź wskazało łącznie 66,07%
Uczniowie dość dobrze ocenili swój poziom wiedzy na temat konsekwencji
zdrowotnych picia alkoholu. 26,95% ankietowanych zadeklarowało, że potrafi powiedzieć, jaki
wpływ ma alkohol na poszczególne funkcje organizmu, a 55,69% posiada ogólne informacje
na temat skutków jego spożywania. Pozostałe 17,37% uczniów przyznało, że nie posiada wiedzy w
tym zakresie.
W trakcie ankietyzacji poprosiliśmy również uczniów o ocenę dostępności alkoholu 
w ich środowisku. Największy odsetek tj. 16,77% stanowiły osoby, według których alkohol 
jest towarem trudno dostępnym, ale odpowiednie znajomości ułatwiają jego zdobycie. Kolejno 
12,57% ankietowanych uznało dostęp do alkoholu za bardzo trudny, wręcz niemożliwy.
11,38% stwierdziło, że zakup alkoholu jest bardzo łatwy i nie wymagający żadnego wysiłku; 
a 9,58% przyznało, że jest to raczej łatwe. 4,79% uważa natomiast, że jest to zadanie raczej 
trudne i niewarte wysiłku. Pozostałe 44,91 % uczniów nie wyraziło swojej p in ii, gdyż nie 
interesuje się tym tematem.

Powyższa analiza danych pokazuje, iż 33,53% uczniów przyznało się do pierwszych 
kontaktów z alkoholem, a wiek 12 lat był najczęściej wskazywany jako moment rozpoczęcia 
inicjacji alkoholowej, której zazwyczaj sprzyja okres wakacyjny.
Uczniowie, którzy przyznali się do picia alkoholu najczęściej odpowiadali, że spożywali 
go tylko raz. Rodzice badanych uczniów najczęściej wiedzą o tym, że ich dzieci piły już 
alkohol.
59,28% ankietowanych potwierdziło, że zna w swoim środowisku niepełnoletnie osoby 
pijące. Dostęp do alkoholu w środowisku badanych został określony jako trudny, ale jednak 
możliwy przy użyciu m.in. posiadanych znajomości.
W przypadku danych dotyczących konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu 
większość badanych tj. 82,63% posiada wiedzę w tym zakresie. Niemniej jednak istnieje grupa 
osób, która tej wiedzy nie posiada.

Wśród uzależnień behawioralnych na pierwszy plan wysuwa się nadużywanie mediów 
elektronicznych, urządzeń związanych z tymi mediami, uzależnienie od nich, a także problemy z 
hazardem . Wyzwanie tym trudniejsze, że w przypadku mediów elektronicznych, czy urządzeń 
związanych z tymi mediami młodzi ludzie muszą korzystać z tych mediów i urządzeń, chociażby w 
sytuacji zdalnego nauczania. Wskazuje to na potrzebę maksymalnej profesjonalizacji profilaktyki 
zachowań ryzykownych.

Opierając się na badaniach ESPAD z 2019roku (ankietowani uczniowie w wieku gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym) do szerokiej grupy innych niż alkohol i tytoń substancji psychoaktywnych 
należą takie substancje legalne jak leki przeciwbólowe i nasenne czy substancje wziewne oraz
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* szeroka gama substancji nielegalnych. Pod pojęciem substancji nielegalnych rozumiemy tu 
substancje, których produkcja i obrót są czynami zabronionymi przez prawo. W języku publicystyki 
substancje te często nazywane są narkotykami.
Dane te pokazują, że na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia eksperymentowania 
znajdują się marihuana i haszysz (21,4% wśród gimnazjalistów oraz 37,2% wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych), na drugim leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza (15,1% wśród 
gimnazjalistów oraz 18,3% wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych), a na trzecim miejscu 
substancje wziewne (8,6% wśród gimnazjalistów oraz 6,9% wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych) Wśród gimnazjalistów co najmniej trzyprocentowe rozpowszechnienie 
osiągnęły jeszcze leki przeciwbólowe w celu odurzania się (6,6%), amfetamina (4,2%), ecstasy 
(3,3%), LSD lub inne halucynogeny (3,2%), metamfetamina (3,0%),. Wśród starszych uczniów 
analogiczna lista środków, których używało kiedykolwiek w życiu, co najmniej 3% badanych, 
obejmuje leki przeciwbólowe w celu odurzania się (5,9%), ecstasy (5,1%), amfetaminę (4,7%),
LSD lub inne halucynogeny (4,2%) oraz kokainę (3,1%). W przypadku większości substancji 
rozpowszechnienie eksperymentowania jest wśród starszej młodzieży podobne lub trochę wyższe 
niż w młodszej grupie. Tylko do doświadczeń z substancjami wziewnymi częściej przyznaje się 
młodzież ze szkół gimnazjalnych. GHB, relatywnie nowy w Polsce narkotyk, używany był 
kiedykolwiek przez 1,4% badanych z młodszej kohorty oraz 1,1% ze starszej. Substancja ta była 
używana przez respondentów w niemal identycznym odsetku, jak odsetek respondentów, którzy 
przyznali się do używania nieistniejącego środka -  relevinu (1,3% w młodszej grupie i 0,9% w 
starszej grupie.

Mając na uwadze powyższe w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży zasadne będzie:
• Kontynuowanie programów informacyjno- profilaktycznych podnoszących świadomość
w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu 
palenia papierosów czy używania narkotyków. Wysoki poziom wiedzy w tym zakresie jest 
bowiem niezbędny do podejmowania odpowiedzialnych i świadomych decyzji dotyczących 
stosowania tego typu substancji psychoaktywnych.
• Kontynuowanie programów profilaktycznych kształtujących kompetencje osobowościowe 
młodych ludzi oraz ich zdolności interpersonalne w zakresie rozwijania techniki asertywnej 
odmowy i funkcjonowania wśród rówieśników bez używek.
• Preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz warsztatów dla 
młodzieży także zajęcia dla rodziców/prawnych opiekunów a także dla kadry pedagogicznej.
• Realizowanie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców w zakresie tworzenia, realizacji, 
monitoringu i ewaluacji programów profilaktycznych.
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzieszowice na lata 2022 - 2025

Cele programu:
1) Zapewnienie mieszkańcom gminy Zdzieszowice możliwości uzyskania wsparcia oraz 
profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania 
alkoholu w rodzinie oraz przemocy w rodzinie.
2) Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych i wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki 
w szczególności do dzieci i młodzieży.
3) Promowanie postaw społecznych i propagowanie trzeźwego stylu życia ważnych dla profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.
4) Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.

ROZDZIAŁ I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych prowadzona jest poprzez 
realizacje następujących działań:
1) Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych, osób nadmiernie pijących 
oraz pijących w sposób ryzykowny.
2) Współpraca z Miejsko -  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w zakresie 
programów motywujących i edukacyjnych dla bezrobotnych, wykluczonych społecznie mających 
problemy alkoholowe i narkotykowe kierowanych przez pracowników socjalnych MGOPS w 
Zdzieszowicach.

ROZDZIAŁ II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie 1

1. Rodzinom, w których występują problemy uzależnienia udziela się pomocy poprzez:
1) Prowadzenie i działalność Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny zgodnie ze statutem 
placówki, w tym:
a) zatrudnianie pracowników merytorycznych i obsługi,
b) finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki -  koszty utrzymania, eksploatacji,
c) doposażenie w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności placówki,
d) organizacja szkoleń dla osób zatrudnionych w Ośrodku -  zwrot delegacji, szkolenia.
2) W ramach działalności pracowników merytorycznych OPiWR prowadzi się:
a) pomoc psychologiczno -  pedagogiczną rodzinom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 
życiowych, pomoc w sytuacjach kryzysowych,
b) diagnozowanie problemów rodzinnych,
c) działania psychologiczno -  motywujące,
d) terapia rodzinna i małżeńska,
e) poradnictwo w sprawach trudności wychowawczych dzieci i młodzieży,
f) wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych przemocą domową oraz 
specjalistyczne konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,
g) prowadzenie profilaktyki rodzinnej poprzez realizację programów dla rodziców uczących 
wspierania prawidłowego rozwoju dzieci oraz rozwijających umiejętności rozmawiania z
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• dziećmi na temat używek,
h) pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, dla dzieci i 
młodzieży z trudnymi zachowaniami,
i) pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo, z dziećmi nadużywającymi alkoholu i środków 
psychoaktywnych,
j) pomoc rodzinom i osobom z problemem uzależnienia w tym po leczeniu odwykowym celem 
poprawy relacji rodzinnych,
k) opieka psychologiczna nad rodziną, w której jedna z osób podjęła leczenie odwykowe.
3) Prowadzenie zajęć kompensacyjno -  wyrównawczych dla dzieci z grup ryzyka, w szczególności 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin z problemem uzależnienia.
5) Wsparcie konsultacjami psychologicznymi placówek oświatowych z terenu gminy Zdzieszowice 
w zakresie profilaktyki uzależnień
6) Dalsze rozwijanie i wzmacnianie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin i osób z problemem 
uzależnienia, dotkniętych przemocą poprzez współpracę, przepływ informacji pomiędzy 
instytucjami - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko -  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, kuratorzy, zespół interdyscyplinarny.
7) Prowadzenie telefonu zaufania i informacyjnego w godzinach pracy Ośrodka o numerze 
774846086.

ROZDZIAŁ III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym ,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

socj oter apeutycznych

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży jest realizowane poprzez następujące działania:
1) Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, placówkach oświatowych i 
wychowawczych na terenie gminy
2) Dostępność informacyjna i poradnictwo terapeutyczne i psychologiczne w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnień behawioralnych,
3) zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz realizacja warsztatów z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnień behawioralnych,
4) Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w programie socjoterapeutycznym 
prowadzonym na świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia,
5) wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci m.in. poprzez organizację 
pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych z przesłaniem 
profilaktycznym.
6) Prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej na tematy związanej z problematyką alkoholową i 
innymi uzależnieniami poprzez współpracę z placówkami oświatowymi na terenie gminy celem 
szerzenia profilaktyki pierwszorzędowej wśród dzieci i młodzieży.
7) Działalność edukacyjna wśród rodziców na tematy problemów wychowawczych, dysfunkcji 
rodzinnych.
8) Organizowanie szkoleń dla osób zatrudnionych w OPiWR, innych przedstawicieli instytucji, 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki 
problemowej -  zwrot kosztów podróży, diety, refundacja szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia.
9) Zakup programów, materiałów profilaktycznych, wydawnictw do wykorzystania w pracy 
Ośrodka oraz dla innych zainteresowanych instytucji zajmujących się profilaktyką wśród dzieci i 
młodzieży.
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10) Działalność informacyjna na temat Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny wśród 
mieszkańców gminy Zdzieszowice.

ROZDZIAŁ IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych ma na celu:
1) Wspieranie działania grup AA dla osób uzależnionych i Al- Anon dla osób współuzależnionych, 
w tym organizacja spotkań trzeźwościowych.
2) Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholowych.
3) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących reklamy i promocji 
napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, podejmowanie działań 
kontrolnych i interwencyjnych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

ROZDZIAŁ V
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Zadania te realizuje Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

ROZDZIAŁ VI
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.

1. W ramach zadania 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 realizowana będzie następująca 
działalność:
1) Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów 
alkoholowych dla osób poniżej 18 roku życia poprzez kontrole punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.
2) Podejmowanie interwencji wobec podmiotów prowadzących promocję i reklamę napojów 
alkoholowych.
3) Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszaniem 
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, składanie 
wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego oraz sporządzanie i kierowanie do sądu aktów 
oskarżenia.
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ROZDZIAŁ VII
Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji

społecznej i klubów integracji społecznej

W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2025 dla gminy Zdzieszowice nie przewiduje się 
realizacji zadania poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego w formie organizacji oraz 
finansowania centrum integracji społecznej.

ROZDZIAŁ VIII
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiera się na 
podejmowaniu następujących działań:
1) Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) inicjowanie działań stanowiących zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych,
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,
c) podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności 
prowadzenie rozmów interwencyjno -  motywacyjnych z osobami uzależnionymi i 
członkami ich rodzin, oraz ze sprawcami przemocy domowej,
d) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych
e) opiniowanie wniosków na otrzymanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2) Ustala się ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w wysokości:
Przewodniczący -  300,00 zł miesięcznie brutto 
Sekretarz -  250,00 zł miesięcznie brutto
Dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 
wynagrodzenie w kwocie 200,00 brutto za jedno posiedzenie.
3) Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie list obecności podpisanych przez 
Przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez Sekretarza Komisji.

ROZDZIAŁ IX 
Źródła i zasady finansowania

Źródła i zasady finansowania zadań gminnego programu są następujące:
1) Źródłem finansowania zadań programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki pochodzące z tytułu opłat od 
napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz środki własne 
gminy.
2) Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy 
Zdzieszowice będą zabezpieczone w kolejnych latach obowiązywania programu w odpowiednim 
dziale i rozdziale budżetu gminy Zdzieszowice.
3) Podstawą merytoryczną decyzji finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz narkomanii są założenia zawarte w przyjętym i zaakceptowanym 
przez Radę Miejską Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zdzieszowice.
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