
 

Uchwała  Nr  17/2011 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów           
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 

 

Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473, Nr 115  
poz.793, Nr 176 poz.1238; z 2008r. Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 144  
poz. 1175; z 2010r.  Nr 47 poz.278, Nr 127 poz.857) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.1485; z 2006r. Nr 66 poz.469,                  
Nr 120 poz.826; z 2007r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558; z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 63 poz.520, 
Nr 98 poz.817, Nr 92 poz.753; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 143 poz.962, Nr 213 poz.1396,             
Nr 228 poz.1486)  

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr  17/2011 
                                                                   Rady Miejskiej w Jastrowiu   

                                                                   z dnia 27 stycznia 2011r.                                                                            
 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 
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Wprowadzenie 

  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje organy samorządu 

terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spoŜycia napojów alkoholowych  

oraz zmiany struktury ich spoŜywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 

obyczajów w zakresie sposobu spoŜywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 

przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw naduŜywania alkoholu, a takŜe wspierania działalności  

w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

Ustawowym zadaniem samorządu jest takŜe zapewnienie warunków sprzyjających działaniom oraz popieranie 

tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości  

i abstynencji jak równieŜ oddziaływanie na osoby naduŜywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom. 

Współdziałanie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi powinno się odbywać 

równieŜ wspólnie z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi. 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje natomiast samorząd gminny do rozwiązywania 

problemów związanych z narkomanią wśród mieszkańców gminy. 

Obie ustawy stawiają zadania ale jednocześnie dają szansę, aby istniejące oraz pojawiające się 

problemy alkoholowe, narkotykowe i tytoniowe rozwiązywać a nade wszystko zapobiegać im właśnie  

na najniŜszym szczeblu administracji tj. w samorządach gminnych. 

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2011 roku jest kształtowanie lokalnej polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej poprzez: 

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się 

od zaŜywania uŜywek, 

- działalność wychowawczą i informacyjną, 

- ograniczanie dostępności alkoholu i narkotyków, 

- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków, 

- zapobieganie negatywnym następstwom naduŜywania alkoholu i ich usuwanie, 

- zapobieganie negatywnym następstwom uŜywania narkotyków i ich usuwanie, 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 Pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, to takŜe wskazywanie 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pokazanie jak  radzić sobie z sytuacją trudną, konfliktową,  

jak skutecznie bez uŜywek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to równieŜ wspierać młodych 

ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych oraz nauka umiejętności mówienia „nie”  

w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia.  

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią zawarte  

w niniejszym Programie są działaniami długofalowymi. Realizacja kolejnego Programu warunkuje w duŜym 

stopniu skuteczność podejmowanych działań. Zadania w tym zakresie wykonuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki gminnej, w szczególności poprzez tworzenie warunków sprzyjających ich realizacji  

oraz pozyskiwanie partnerów. 
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Wg danych szacunkowych na terenie gminy i miasta Jastrowie populacja osób, w których występują róŜne 

kategorie problemów alkoholowych i innych uzaleŜnień przedstawia się następująco: 

 

 

Liczba osób uzaleŜnionych od alkoholu (alkoholików) 

 

 

ok.   238 osób 

 

Dorośli Ŝyjący w otoczeniu alkoholika  

(współmałŜonkowie, rodzice, rodzeństwo) 

 

 

 

ok.   476 osób 

 

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików. 

 

 

ok.   476 osób 

 

Osoby pijące szkodliwie, nie uzaleŜnione od alkoholu. 

 

 

ok.   713 osób 

 

Liczba osób do których w szczególności zostaną skierowane 

działania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii 

 

 

 

 

ok. 1902 osób 

 

 

Stan ilości punktów, w których prowadzona jest sprzedaŜ napojów alkoholowych – stan na 31.12.2010 r. : 

- detaliczne           -   46    - limit 50 punktów 

- gastronomiczne  -   22    - limit 25 punktów 

 

 

 

Podstawy prawne:  

� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 70, poz. 473 ze zm.); 

� Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 oraz Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narkomanii) ; 

� Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493  
ze zm.); 

� Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   (t.j. Dz. U. z  2009 r. Nr 175,poz.1362 ze zm.), 
� Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz.1591 ze zm.). 
� Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536). 
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Rozdział II. Zasoby umoŜliwiaj ące działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i narkomanii 

1. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze. 

Miejsca wsparcia dziennego, których działania koncentrują się wokół: 

• zapewnienia opieki dzieciom przebywającym „na ulicy”, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, 

w rodzinach z problemem alkoholowym oraz w środowiskach niekorzystnych  dla ich rozwoju; 

• udzielania wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• diagnozowania  sytuacji dziecka i rodziny; 

• wyposaŜania młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie z trudnymi Ŝyciowymi problemami i sytuacjami; 

• pokazywania jak moŜna atrakcyjnie, twórczo i bezpiecznie spędzić czas wolny; 

• wsparcia rodziców w procesie wychowania i radzenia sobie z trudnymi Ŝyciowymi sytuacjami;  

• zapewnienia pomocy w nauce.   

Placówka proponuje następujące formy zajęć: 

- zajęcia opiekuńcze z wykorzystaniem technik plastycznych, informatycznych, kulinarnych, sportowych; 

-  pomoc w nauce; 

- spotkanie indywidualne z rodzicami;  

- wyjazdy integracyjne; 

Działania  świetlicy obejmują: 

− grupy najmłodsze (dzieci z klas I-III szkoły podstawowej), 
− grupy średnie (dzieci z klas IV - IV szkoły podstawowej), 
− grupy najstarsze (młodzieŜ z klas I – III gimnazjum).    

 
Programy opiekuńcze nakierowane są na: 

− integrację i poznawanie siebie i innych, 

− zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i oparcia emocjonalnego,                                                     

− poznawanie swoich moŜliwości, zdolności, mocnych stron, 

− budowanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, 

− odreagowanie wewnętrznych napięć emocjonalnych, 

− uczenie się potrzebnych umiejętności społecznych takich jak współdziałania w grupie,  

− uczenie się poprawnej komunikacji, przestrzeganie zasad i norm społecznych,  

− rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do twórczości, realizowania własnych pomysłów. 

 

2. Placówki Oświatowe. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.  

(Dz. U. Nr 11poz. 114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
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w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, instytucje oświatowe podejmują działania,  

aby wprowadzić własny i dostosowany do potrzeb program profilaktyczny.  

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega między innymi na: 

− podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego 

szkoły i programu profilaktyki; 

− prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia;  

− organizacji zajęć psychoedukacyjnych w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, 

zapobieganiu zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspieraniu ich rozwoju; 

− organizacji warsztatów dla rodziców i nauczycieli w celu doskonalenia umiejętności z zakresu 

komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

 

3. Komisariat Policji w Jastrowiu. 

 Policjanci z Komisariatu Policji w Jastrowiu na bieŜąco prowadzą działania prewencyjne   mające  

na celu uświadomienie młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół podstawowych  

o konsekwencjach prawnych w przypadku posiadania oraz handlu narkotykami. Ponadto prowadzą akcje 

informujące o szkodliwości uŜywek i edukację na temat rozpoznawania zagroŜeń wynikających z picia alkoholu, 

eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi w tym  z ,,dopalaczami". 

Ponadto realizują procedurę "Niebieskiej Karty", prowadząc systematyczny monitoring rodzin uwikłanych  

w przemoc domową w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 

Jest instytucją mającą w polu swojego działania wiele róŜnorakich działań zmierzających do polepszenia 

funkcjonowania społeczeństwa gminy. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im funkcjonowanie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŜy między innymi opracowanie i realizacja 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  

i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

− ubóstwa, 

− sieroctwa, 

− bezdomności, 

− bezrobocia, 

− niepełnosprawności, 

− przemocy w rodzinie, 

− alkoholizmu lub narkomanii itd.     
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5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jastrowiu. 

Do poradni mogą zgłaszać się bez skierowania rodzice z dziećmi i młodzieŜ oraz dzieci ze skierowaniem  

ze szkoły wydanym na podstawie zgody rodziców. Poradnia jest placówką usługową, ogólnodostępną,  

a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Poradnia świadczy bezpłatne usługi w zakresie: 

a) diagnozy, m.in. 

• potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieŜy, 

• kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, 

profilaktyczno-wychowawczej, opieki, 

• udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

moŜliwości oraz mocnych stron uczniów.  

b) terapii: 

• prowadzi terapię psychologiczną indywidualną uczniów na poziomie nauczania początkowego, 

• prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową, w tym pracę z dzieckiem dyslektycznym  

i zespół korekcyjno – kompensacyjny, 

• organizuje grupy socjoterapeutyczne na bazie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, 

• organizuje spotkania z młodzieŜą szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia integracyjne, komunikacji, 

socjoterapii, antystresowe, 

• prowadzi terapię rodzin, 

• inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach, 

• udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych  

i zachowań dysfunkcyjnych.  

c) doradztwa: 

• prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieŜy, 

rodziców i nauczycieli, 

d) profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych: 

• wspiera rodzinę i szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej  

i współpracę z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w trosce o pomoc socjalną  

dla uczniów i rodzin potrzebujących pomocy, 

• prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzaleŜnień, 

• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieŜy z grup ryzyka,  

• zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków 

zaradczych w konkretnych sytuacjach, 

• rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli poprzez określenie metod 

postępowania z uczniami napotykającymi na szczególne trudności w procesie edukacyjnym w celu 

wykrycia przyczyn niepowodzeń w nauce oraz zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieŜy, 

• prowadzi edukację prozdrowotną wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

• podejmuje teŜ działania mające na celu wczesne wykrycie trudności w czytaniu i pisaniu. 
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6. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu. 

Realizacja zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

jest prowadzona w postaci Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Prowadzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzaleŜnionych od alkoholu 

naleŜy do zadań własnych gminy. Zadania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

opisano w rozdziale dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.  

7. Punkt informacyjno –konsultacyjny. 

Punkt informacyjno – konsultacyjny (Jastrowie, ul. Kieniewicza 45) zajmuje się:  

− pierwszym kontaktem i diagnozą ludzi pijących szkodliwie oraz uzaleŜnionych od alkoholu  

i eksperymentujących z narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi, 

− prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu, 

− udzielaniem informacji oraz prowadzeniem terapii dla osób współuzaleŜnionych od alkoholu, 

− zajęciami informacyjno – profilaktycznymi dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

− informowaniem o moŜliwościach terapii w dostępnych ośrodkach i miejscach leczenia uzaleŜnień, 

− udzielaniem porad prawnych. 

DyŜury pełnione przez terapeutów uzaleŜnień: 
− pierwszy poniedziałek miesiąc, 

− czwarty poniedziałek miesiąca. 

DyŜur pełniony przez prawnika: 

− drugi i czwarty wtorek miesiąca. 

DyŜur pełniony przez psychologa. 

 

8. Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Camel”. 

Grupa AA Camel, to pręŜnie działająca samopomocowa grupa terapeutyczna spotykająca się na mityngach  

w czwartki w Punkcie informacyjno – konsultacyjnym w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 45 w godzinach  

od 18.00 do 20.00. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą męŜczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim 

doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. 

9. Grupa samopomocowa AL-ANON „Tęcza” 

Jest grupą zajmującą się wsparciem dla osób współuzaleŜnionych od alkoholu, której zadaniem jest:  

− podejmowanie działań edukacyjno – terapeutycznych mających na celu poszerzenie wiedzy na temat 

współuzaleŜnienia, 

− zintegrowanie uczestników borykających się ze zjawiskiem współuzaleŜnienia, 

− wprowadzanie profilaktyki mającej na celu wskazanie form spędzania wolnego czasu. 

Mityngi otwarte – dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym 

jako choroby rodzinnej odbywają się w co trzecią środę w miesiącu od godz. 17.00 
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Mityngi zamknięte – tylko dla uczestników wspólnoty Al.-Anon odbywają się w kaŜdą środę od godz. 17.00. 

Miejsce spotkań – Jastrowie, ul. Kieniewicza 45. 

10. Ośrodek Kultury w Jastrowiu, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, kluby sportowe. 

Wymienione jednostki i organizacje oprócz swoich statutowych zadań prowadzą równieŜ szeroko 

rozumianą działalność edukacyjno – profilaktyczną. Są miejscem spotkań dzieci, młodych ludzi oraz osób 

dorosłych. UmoŜliwiają ponadto: 

• wymianę doświadczeń,  

• wspomaganie i rozwijanie potencjału twórczego oraz sportowego młodzieŜy, 

• motywowanie młodzieŜy do samodzielnego poszukiwania róŜnych rozwiązań ich problemów, 

• kreowanie liderów młodzieŜowych, 

• autokreację i pracę nad sobą, 

• integrowanie młodzieŜy róŜnych środowisk , kultur i subkultur, 

• propagowanie lokalnej kultury, elementów ludowości oraz turystycznych walorów naszego regionu  

w twórczej aktywności młodzieŜy, 

• podejmuje i realizuje róŜne zadania związane z profilaktyką uzaleŜnień dla dzieci i młodzieŜy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

Rozdział III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

1. Podstawowe cele programu: 

− zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów tych, które 

aktualnie występują, 

− budowanie skutecznych form kontroli sprzedaŜy alkoholu, 

− poszerzanie wiedzy mieszkańców na temat szkodliwości spoŜywania napojów alkoholowych, 

− promowanie postaw społecznych, waŜnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

oraz innych uzaleŜnień, 

− zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz dla członków ich 

rodzin, 

− tworzenie bazy materiałowej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu, 

− ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi w gminie. 

 

2. Zadania strategiczne programu: 

− zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzaleŜnionych  

i współuzaleŜnionych od alkoholu – tabela Nr 1, 

− udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej,  

a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie – tabela Nr 2, 

− działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu – tabela 

Nr 3, 

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych – tabela – Nr 4, 

− wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i grup samopomocowych, słuŜących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych – tabela Nr 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 11 - 

Tabela Nr 1 - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzaleŜnionych  

i współuzaleŜnionych od alkoholu. 

Lp.  Nazwa zadania 
Odpowiedzialny  

za realizację zadania 

Harmonogram 
realizacji 
Koszty 

1. 
 
 
 

 
  2. 
 
 
  3. 
 
 
4. 

Rozwijanie opieki poszpitalnej obejmującej 
działania rehabilitacyjne utrwalające zmiany 
zaistniałe w wyniku zakończenia przez 
pacjenta podstawowej terapii uzaleŜnień. 

 
Dofinansowanie świadczeń zdrowotnych  
w pogłębionym programie terapii uzaleŜnień 

 
Dofinansowanie programów terapii dla osób 
współuzaleŜnionych. 
 
Prowadzenie punktu konsultacyjno – 
informacyjnego (udzielanie pomocy 
terapeutycznej, dyŜury). 
 

 
 
 
 

Placówki leczenia 
uzaleŜnień/zakup usług 

 
 
 
 

 
umowy zlecenia z terapeutami 

uzaleŜnień posiadającymi 
kwalifikacje zgodnie                        

z Rekomendacjami PARPA  
na rok 2011 

 

Realizacja styczeń – grudzień 
2011r. 

Koszt realizacji zadań: 
10.000zł. 

 
 
 

 
Realizacja styczeń – grudzień 

2011r. 
Koszt realizacji zadań: 

8.000zł. 

 

 

Tabela Nr 2 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie. 

Lp.  Nazwa zadania 
Odpowiedzialny  

za realizację zadania 

Harmonogram  
realizacji  
Koszty 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Finansowanie bieŜącej działalności świetlic 
opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym, 
- finansowanie doŜywiania dzieci 
uczęszczających do w/w świetlic, 
- finansowanie prowadzenia zajęć  
i programów profilaktycznych dla dzieci           
z rodzin z problemem alkoholowym, 
- wynagrodzenie pracowników 
merytorycznych 
- finansowanie zakupu materiałów 
dydaktycznych niezbędnych do 
prowadzenia zajęć. 
 
Finansowanie profilaktycznej półkolonii 
letniej dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym który będzie integralną 
częścią całorocznej pracy z dziećmi ze 
świetlic: prowadzony przez 10 dni 
roboczych dla 30 dzieci, zajęcia dziennie 
trwają min. 5 godz. w tym zajęcia 
terapeutyczne 4 godz. w dwóch grupach 
socjoterapeutycznych według programu dla 
kaŜdej grupy, miejsce półkolonii: Jastrowie 

 
 

Urząd Gminy i Miasta  
w Jastrowiu, 

- nauczyciele/pedagodzy 
zatrudnieni w świetlicach, 

- terapeuta, 
- psycholog 

- wolontariusze 

 

 

Urząd Gminy i Miasta  
w Jastrowiu, 

terapeuci, pedagodzy, 
nauczyciele zatrudnieni  

w świetlicach opiekuńczo – 
wychowawczych oraz 

wolontariusze 

 

 
 

Realizacja: 
styczeń – grudzień 2011r 
(w dni nauki szkolnej) 

 
Koszt realizacji zadania: 

60.000zł. 
 

 

 
 
 

Czas realizacji 
lipiec/sierpień 2011r. 

Koszt realizacji zadania: 
14.000zł 
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3. Punkt konsultacyjno – informacyjny 
- udzielanie pomocy m. in. 
psychologicznej, prawnej i finansowej 
osobom uzaleŜnionym, 
współuzaleŜnionym oraz ofiarom 
przemocy w rodzinie 

 

Urząd Gminy i Miasta  

w Jastrowiu, psycholog, 

pracownik socjalny, kurator 

sądowy, radca prawny/ umowy 

zlecenia/wolontariat 

Cały rok 2011 
Koszt realizacji zadania: 

10.000zł. 

 

 

Tabela Nr 3 - Działalność Gminnej  Komisji Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  

w Jastrowiu. 

 
L.p 

 
Nazwa zadania 

Odpowiedzialny za realizację 
zadania 

Harmonogram 
Realizacji 

Koszty 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Komisja podejmuje działania  
w kierunkach związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych polegające m.in. na: 
a) przyjmowaniu zgłoszeń o 
przypadkach wystąpienia naduŜywania 
alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem 
przesłanek zawartych w art. 24 ustawy, 
 
b) wzywaniu na rozmowę osób co do 
których wpłynęło zgłoszenie, 
 
c) przygotowywaniu dokumentacji 
związanej z postępowaniem sądowym 
(wnioskowanie do sądu rejonowego o 
wszczęcie postępowania o poddanie osób 
uzaleŜnionych leczeniu przymusowemu  
- koszty sądowe związane z kierowaniem 
osób uzaleŜnionych- opinie biegłego 
psychologa i psychiatry sądowego) 
 
d) motywowanie osób do dobrowolnego, 
stacjonarnego leczenia odwykowego, 
 
e) opiniowanie wniosków o wydanie 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów  
alkoholowych. 
 
 
 
Materiały edukacyjno – profilaktyczne 
(ulotki, informatory) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gminna Komisja Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jastrowiu, 

Urząd Gminy i Miasta  
w Jastrowiu 

 

Styczeń – Grudzień 2011r. 
- wynagrodzenie dla  
członków Gminnej Komisji 
Profilaktyki 
 i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
ustala się zgodnie  
z Załącznikiem Nr 2  
do Programu  
 Koszt realizacji 7.000zł. 
 
- środki finansowe 
wydatkowane w ramach 
działalności Komisji tj. 
materiały biurowe, 
delegacje, koszty 
eksploatacyjne 
pomieszczeń, szkolenia 
członków komisji, zakup 
znaczków pocztowych  – 

koszt realizacji  - 4.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koszt realizacji – 1.372zł 
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Tabela Nr 4 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w  zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

 
l.p. 

 
Nazwa zadania 

Odpowiedzialny za realizacje 
zadania 

Partnerzy w realizacji 
zadania 

Harmonogram realizacji 
Koszty 

 
1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
 

 
 

 
 

3. 
 
 
 

 
4. 
 

 
 
 
 
 
   5. 

 
- zajęcia organizowane na terenie placówek 
oświatowych w tym: konkursy 
profilaktyczne, zajęcia sportowe, muzyczne 
i teatralne połączone  z profilaktyką. 
- pozalekcyjne zajęcia sportowe 
organizowane w  czasie wolnym od nauki, 
szczególnie dla dzieci i młodzieŜy 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 
-  organizacja pozaszkolnych  konkursów 
profilaktycznych,  
- występ teatrów poruszający tematykę 
uzaleŜnień,  
- emisja filmów dla dzieci i młodzieŜy  
w czasie wolnym od nauki szkolnej, 
- organizacja festynów  miejskich i 
wiejskich o charakterze integracyjno – 
edukacyjno –profilaktycznym. 
 
 
Obchody Dnia Dziecka dla dzieci  
i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, 
 
 
 
 
Prowadzenie zajęć sportowych  
jako alternatywnego sposobu spędzania 
czasu wolnego 
 
 
Wspomaganie działań prewencyjnych 
związanych z profilaktyką uzaleŜnień 
skierowanych do dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych oraz bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym skierowanych do dzieci, 
młodzieŜy oraz kierowców. 
 
Zorganizowanie gwiazdki dla dzieci i ich 
rodziców uczęszczających do świetlic 
opiekuńczo - wychowawczych 

 
 
 
 
 

Realizatorzy programów 
profilaktycznych (szkoły 

podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne),  

Rady Sołeckie,  
stowarzyszenia i organizacje 

pozarządowe, kluby sportowe, 
Ośrodek Kultury  

 
 
 
 
 
 
 
Gminna Komisja Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych / Rady Sołeckie 
/ stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe /Ośrodek Kultury 

 
Ośrodek Kultury / Kluby  
i Organizacje Sportowe  
 

 
 

Komisariat Policji w Jastrowiu 
/ Komenda Powiatowa Policji  

w Złotowie/ Ośrodek 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
w Pile 

 
Gminna Komisja Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych we 
współudziale ze szkołami  

i Ośrodkiem Kultury 

 
 
 
 
 
 

Realizacja zadań: 
styczeń- grudzień 2011 
Koszt realizacji zadań: 

20.000zł. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Koszt realizacji zadania: 
6.000zł. 

Czerwiec 2011r.. 
 

 
 

Koszt realizacji: 
10.000zł. 

Czas pozalekcyjny / okres 
ferii zimowych i wakacji 

 
Koszt realizacji zadania: 

9.000zł. 
Styczeń – grudzień2011r. 

 
 
 

 
Koszt realizacji zadania: 

13.000zł. 
Grudzień2011r. 
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Tabela Nr 5 - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i grup samopomocowych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

L.p Nazwa zadania 

Odpowiedzialny  
za realizację zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 
 

Koszty 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

Wspomaganie działalności Grupy 
Wsparcia AA Camel:  
- wyjazdy na mityngi ogólnopolskie i  
spotkania trzeźwościowe, 
- organizowanie lokalnych spotkań 
trzeźwościowych, 
- opłaty eksploatacyjne za pomieszczenie, 
w którym działa grupa, 
- zakup niezbędnych materiałów i 
artykułów,  
- promowanie swojej działalności na 
terenie gminy, 
- działania na rzecz pozyskania jak 
największej liczby członków, 
- prenumerata literatury fachowej. 
 
Wspomaganie działalności grupy 
samopomocowej Al-Anon „Tęcza” 

 
 
 
 
 

Urząd Gminy i Miasta  
w Jastrowiu 

Gminna Komisja Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jastrowiu, 

Uczestnicy grup 
samopomocowych 

 
 
 
 
 
 

Styczeń – grudzień 2011r.  
Koszt realizacji zadania: 

10.000zł. 
 
 
 
 
 

 
 

Styczeń – grudzień 2011r.  
Koszt realizacji zadania: 

2.000zł. 
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Rozdział III. Przeciwdziałanie narkomanii. 

1. Celem głównym programu jest minimalizowanie zjawiska narkomanii. Cel ma zostać osiągnięty 

poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Ograniczanie dostępu do narkotyków – tabela Nr 6 

2. Zagospodarowanie wolnego czasu – tabela Nr 7, Nr 8, Nr 9 

3. Poprawa funkcjonowania słuŜb i organizacji – tabela Nr 10, Nr 11 

4. Poprawa funkcjonowania rodziny – tabela Nr 12, Nr 13 

5. Promowanie autorytetów – tabela Nr 14 

 

2. Zadania wynikające z celów szczegółowych w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki 

narkomanii. 

2.1. Ograniczanie dostępu do narkotyków. 

Monitoring miejsc uŜytku publicznego. 

Tabela Nr 6 

 

Lp.  
Nazwa działania 

Partnerzy w realizacji 
zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. 
Monitoring placówek oświatowych 

Placówki oświatowe 

Policja 
Praca ciągła 

2. 
Monitoring lokali gastronomicznych 

sprzedających napoje alkoholowe 

Właściciele lokali 

Policja 
Praca ciągła 

3. 
Monitoring miejsc publicznych Policja Praca ciągła 

 

2.2. Zagospodarowanie wolnego czasu. 

A) Zaj ęcia pozalekcyjne w szkołach. 

Tabela Nr 7 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. Koła przedmiotowe Placówki oświatowe Praca ciągła 

2. Zajęcia sportowe Placówki oświatowe Praca ciągła 
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3. Zajęcia artystyczne Placówki oświatowe Praca ciągła 

4. Wyjazdy na basen, do kina, teatru Placówki oświatowe Praca ciągła 

5. 
Zajęcia w świetlicach opiekuńczo – 

wychowawczych 
Placówki oświatowe/kościół Praca ciągła 

B) Zajęcia w placówkach Ośrodka Kultury. 

Tabela Nr 8 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. Seanse filmowe, teatralne Ośrodek Kultury Praca ciągła 

2. Nauka gry na instrumentach Ośrodek Kultury Praca ciągła 

3. Zajęcia sportowe Ośrodek Kultury Praca ciągła 

4. Festiwale Ośrodek Kultury Praca ciągła 

5. „Bieg o uśmiech dziecka” 

Ośrodek Kultury/Gminna 
Komisja Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Praca ciągła 

6. Zajęcia w bibliotekach publicznych Ośrodek Kultury Praca ciągła 

7. Zespół taneczno-muzyczny „Dziordanki” Ośrodek Kultury Praca ciągła 

8. Czytanie bajek Ośrodek Kultury Praca ciągła 

9. Działalność świetlic wiejskich Ośrodek Kultury/Sołectwa Praca ciągła 

10. Działalność „wioski internetowej” Ośrodek Kultury Praca ciągła 
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C) Działania organizacji i stowarzyszeń lokalnych na rzecz społeczności lokalnej. 

Tabela Nr 9 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. Wyjazdy na obozy PZW, OSP, ZHP Praca ciągła 

2. Akcja „Sprzątanie świata” PZW/Szkoły Praca ciągła 

3. Rekolekcje Parafie Praca ciągła 

4. Spotkania trzeźwościowe SPDzN, HDK, AA, Al.-Anon Praca ciągła 

5. Wycieczki Caritas/SPDzN Praca ciągła 

 

2.3.  Poprawa funkcjonowania słuŜb i organizacji. 

A) Podniesienie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z uŜywaniem środków 
psychoaktywnych i moŜliwości zapobiegania zjawisku. 

Tabela Nr 10 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. Szkolenia Rad Pedagogicznych Szkoły/Placówki szkoleniowe Praca ciągła 

2. Szkolenia pracowników socjalnych Pomoc społeczna/ 
Placówki szkoleniowe 

Praca ciągła 

3. Szkolenia wychowawców świetlic Szkoły/Placówki szkoleniowe Praca ciągła 

4. Szkolenia funkcjonariuszy policji Policja/Placówki szkoleniowe Praca ciągła 

5. 

Szkolenia przedstawicieli stowarzyszeń  

i organizacji pozarządowych działających 

na terenie gminy 

Przedstawiciele stowarzyszeń 
i organizacji 

pozarządowych/placówki 
szkoleniowe 

Praca ciągła 
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B) Poprawa współpracy i koordynacja działań. 

Tabela Nr 11 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. 
Wspólne spotkania przedstawicieli słuŜb  

i organizacji 

Urząd GiM J-wie 
/przedstawiciele słuŜb  

i organizacji 
Praca ciągła 

2. 
Wspieranie punktów konsultacyjnych dla 

uzaleŜnionych 
Urząd GiM J-wie /GKPiRPA/ 

psycholog/terapeuta 
Praca ciągła 

3. 
Wspólna organizacja imprez o charakterze 

profilaktycznym. 

Urząd GiM J-wie 
/przedstawiciele słuŜb 

 i organizacji 
Praca ciągła 

 

2.4.  Poprawa funkcjonowania rodziny. 

A) Podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska narkomanii. 

Tabela Nr 12 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. Pedagogizacja dla rodziców Szkoła/psycholog/pedagog/ 
rodzice uczniów 

Okres roku szkolnego 

2. 

Udostępnianie informacji o moŜliwościach 

korzystania z profesjonalnej pomocy 

psychologicznej i prawnej 

Urząd GiM J-wie /GKPiRPA/ 
Pomoc 

społeczna/Policja/słuŜba 
zdrowia/wydawnictwa 

Praca ciągła 

 

B) Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i socjoterapeutycznej rodzinom dotkniętym problemem 
narkomanii. 

Tabela Nr 13 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. 
Poradnictwo i konsultacje w punktach 

konsultacyjnych 
Pedagog/psycholog Praca ciągła 

2. 
DyŜur prawnika, terapeuty uzaleŜnień, 

psychologa 
Prawnik/terapeuta/psycholog Praca ciągła 
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3. Readaptacja społeczna Urząd GiM J-wie / Pomoc 
społeczna/ PUP 

Praca ciągła 

 

2.5.  Promowanie autorytetów. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Tabela Nr 14 

Lp.  Nazwa zadania 
Partnerzy w realizacji 

zadania 

Harmonogram realizacji 

Uwagi 

1. Koncerty muzyczne Ośrodek Kultury/Szkoły/ 
Urząd GiM J-wie/ GKPiRPA 

Praca ciągła 

2. Spotkania literackie Ośrodek Kultury/Szkoły Praca ciągła 

3. Spotkania z ludźmi sportu Ośrodek Kultury/Szkoły Praca ciągła 

4. 
Spotkania z przedstawicielami ciekawych 

zawodów 
Ośrodek Kultury/Szkoły Praca ciągła 

5. Spotkania teatralne Ośrodek Kultury/Szkoły Praca ciągła 

 

 

Rozdział IV.  Wskaźniki monitoringu w 2011 roku  i spodziewane efekty realizacji . 

 

1. Wskaźniki monitoringu: 

− liczba osób objętych terapią, 

− liczba osób objętych działaniami pomocowymi, m.in. współuzaleŜnieni, dzieci z grup ryzyka, 

− liczba spotkań ze specjalistami, 

− liczba dzieci, młodzieŜy i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi  

i informacyjnymi, artystycznymi 

− liczba odbiorców projektów realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, 

− liczba i efektywność kontroli punktów obrotu napojami alkoholowymi, 

− liczba publikacji, ulotek, informatorów, 

− liczba odbytych szkoleń i przeszkolonych osób. 

 

2. Spodziewane efekty realizacji: 

− uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków naduŜywania alkoholu, 
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− wzrost liczby młodych osób zaangaŜowanych w propagowanie zachowań abstynenckich, 

− wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi  

i narkomanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy jak równieŜ pomocy osobom uzaleŜnionym, 

− wzrost świadomości mieszkańców gminy o moŜliwości uzyskania szeroko rozumianego wsparcia, 

− pogłębienie wiedzy o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym problemem, 

− zwiększenie społecznej wraŜliwości i zaangaŜowania w sprawy przeciwdziałania przemocy domowej, 

− zmiana stereotypów utrudniających świadczenie pomocy osobom tego wymagających, 

− zredukowanie brania  środków odurzających, 

− zmniejszenie aspołecznych zachowań, 

− współdziałanie słuŜb i organizacji, 

− zminimalizowanie patologii w rodzinach, 

− likwidowanie naśladownictwa złych wzorców. 

 

 

Rozdział V. Źródła finansowania programu 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2011 będzie realizowany przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych, stanowiących 

dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych (100% wydatków). W związku z tym, iŜ trudno 

przewidzieć kwotę z w/w źródła ,,nadwyŜka" zostanie wykorzystana zgodnie z ustawą o wychowaniu                    

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Rekomendacjami PARPA na rok 2011.  

Plan budŜetu na 2011r. to kwota 184.372 złotych.  

 

Sposób kontroli realizacji programu. 

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu monitoruje realizację 

programu i składa roczne sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykonania zadań zawartych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Burmistrzowi Gminy i Miasta w Jastrowiu oraz przed Radą Miejską w Jastrowiu. 
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                   Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 

 

 

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu  

Profilaktyki i  Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 

 

 

Dział           851     - Ochrona zdrowia                                                184.372,00 

 

 

Rozdział     85153 - Zwalczanie narkomanii:                                      13.000,00 

                           

                     4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia                             7.000,00 

 

                     4300 - Zakup usług pozostałych                                          5.000,00 

             

                     4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe                                       1.000,00 

 

Rozdział     85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:                    171.372,00 

                  

                    4110  - Składki na ubezpieczenie społeczne                        1.500,00 

 

                    4120  - Składki na Fundusz Pracy                                            300,00 

 

                    4170  - Wynagrodzenia bezosobowe                                 32.000,00 

     

                    4210  - Zakup materiałów i wyposaŜenia                          75.372,00 

 

                    4300  - Zakup usług pozostałych                                       59.150,00 

 

                    4410  - PodróŜe słuŜbowe krajowe                                      2.500,00 

 

                    4430  - RóŜne opłaty i składki                                                500,00 

 

                    4530  - Podatek od towarów i usług (VAT)                             50,00 
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Załącznik Nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 

 

 

 

 

Zasady wynagradzania członków  

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 

 

 

 

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę w posiedzeniach komisji w wysokości 

10% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 roku  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


