
 
 

Uchwała  Nr 342/2013 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów           
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356, z 2013r. poz. 
1563) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 
2012r. poz. 124) 

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje : 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały. 

 

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

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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WPROWADZENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2014r. jest programem uchwalanym corocznie i stanowi uszczegółowienie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-2020 w części dotyczącej  

zmniejszania rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych i narkotykowych, zapobiegania 

powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych, wynikających z uŜywania środków 

uzaleŜniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzieŜ.  

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 natomiast zobowiązuje samorząd gminny do rozwiązywania 

problemów związanych z narkomanią wśród mieszkańców gminy. 

Spójny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii pozwali na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w obszarze 

wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania  narkomanii oraz  w wybranych 

działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podejmowane działania są 

działaniami długofalowymi. Realizacja kolejnego Programu warunkuje w duŜym stopniu skuteczność 

podejmowanych wcześniej działań, realizowanych we współpracy wielu partnerów. 
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I. DIAGNOZA I PROFILAKTYKA ZAGRO śEŃ SPOŁECZNYCH  

 

Na podstawie przeprowadzonych w Jastrowiu w 2013 roku badań monitoringowych moŜna wskazać następujące 

wnioski w obszarze z lokalnej diagnozy problemów alkoholowych i innych problemów społecznych: 

 

1. Hierarchia problemów społecznych 

• Zdaniem dorosłych mieszkańców Jastrowia najwaŜniejszym obecnie problemem społecznym jest 

bezrobocie (53% wskazań) a następnie alkoholizm (47%) a dalej - przemoc w rodzinie (38%). Zdaniem 

młodzieŜy główne zagroŜenia wyglądają następująco: przemoc w rodzinie – 62%, alkoholizm – 61%,  

narkomania - 60%, , bezrobocie – 50%. 

• Takie zjawiska jak: problemy mieszkaniowe/bezdomność (dorośli – 7%, uczniowie – 13%) oraz zuboŜenie 

społeczeństwa (dorośli – 19%, uczniowie – 10%) sytuują się na dalszych miejscach 

 

2. Alkohol w Ŝyciu dorosłych mieszkańców 

• Mieszkańcy Jastrowia mają dobrą orientację w zakresie funkcjonowania instytucji zajmujących  

się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 65% badanych wiedziałoby gdzie szukać pomocy, gdyby 

ktoś z ich bliskich miał problemy z alkoholem. 

• 72% mieszkańców podziela pogląd, Ŝe alkohol w piwie jest równie groźny jak w wódce, zaś 2/3 badanych 

uwaŜa, Ŝe alkohol nie jest towarem jak kaŜdy inny i dostęp do niego musi być ograniczony i kontrolowany. 

• 92% badanych oczekuje od władz lokalnych działań słuŜących ograniczeniu problemów alkoholowych. 

Natomiast zdaniem 72% respondentów sprzedawcy napojów alkoholowych powinni odprowadzać do kasy 

gminy pieniądze na finansowanie zapobiegania alkoholizmowi, nawet gdyby przez to alkohole byłyby nieco 

droŜsze. 

• Ponad połowa ankietowanych mieszkańców Jastrowia piło alkohol nie dłuŜej niŜ miesiąc przed okresem 

badania, zaś 5% deklaruje się jako abstynenci. Najczęściej spoŜywane jest piwo. 

• Ponad połowa badanych osób dorosłych poznała smak alkoholu będąc juŜ osobami pełnoletnimi  

(lub w ogóle nie pije). Do 15 roku Ŝycia sięgnęło po alkohol 23% dorosłych. 

• Czterech na dziesięciu badanych uwaŜa, Ŝe osoby pijące alkohol w ich miejscu zamieszkania stanowią 

szczególne zagroŜenie dla bezpieczeństwa, natomiast co trzeci z mieszkańców bezpośrednio i osobiście 

doświadczył ostatnio nieprzyjemnych skutków naduŜywania przez innych alkoholu. 

 

3. Alkohol a młodzieŜ 

• Niemal sześciu na dziesięciu szóstoklasistów, połowa gimnazjalistów z klas III i 62% uczniów II klas szkół 

ponadgimnazjalnych uwaŜa błędnie, Ŝe alkohol w piwie jest inny i mniej groźny niŜ w wódce. 

• 85% uczniów uwaŜa, Ŝe picie alkoholu jest szkodliwe i wiąŜe się z ryzykiem zdrowotnym. 

• Zdecydowana większość uczniów szkół Jastrowia (99%) jest przekonana o konieczności istnienia 

ograniczeń wiekowych dla legalnego kupowania alkoholu. Co jedenasty z ankietowanych uwaŜa nawet,  

Ŝe powinna być ona podniesiona z 18 do 21 lat. 

• 7% uczniów klas VI, czterech na dziesięciu gimnazjalistów z klas III i 2/3 uczniów II klas szkół 

ponadgimnazjalnych spoŜywało alkohol w miesiącu poprzedzającym badanie. 
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• Najczęściej spoŜywanym przez młodzieŜ napojem alkoholowym jest piwo. Często towarzyszy temu 

fałszywe i szkodliwe przekonanie, Ŝe alkohol w piwie jest mniej groźny niŜ wódce. 

• Ponad połowa uczniów klasy III gimnazjum a takŜe 72% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych było juŜ 

pijanych. 

• Wśród dzisiejszych 15-16-latków nie pije alkoholu 19% uczniów. 

• Co piąty uczeń klas III gimnazjalnych i 28% uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych potwierdza 

uczestnictwo w kłótni lub sprzeczce z powodu alkoholu. 

 

4. Postawy dorosłych a picie alkoholu przez młodzieŜ 

• W połowie przypadków osobami, które po raz pierwszy poczęstowały młodego człowieka alkoholem byli 

dorośli (nierzadko rodzice). 

• Młodzi ludzie nie mają teŜ problemu z omijaniem zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom niepełnoletnim. 27% 

uczniów klasy III gimnazjum kupowało samodzielnie alkohol. 

• Gdy pytamy gdzie młodzieŜ najczęściej spoŜywa alkohol, to okaŜe się, Ŝe w domu, na dyskotece. A co w 

tym czasie robią dorośli? 

 

5. Problemy narkomańskie oczyma dorosłych i młodzieŜy 

• 80% uczniów i 91% dorosłych uwaŜa, ze narkomanów powinno się leczyć. Odpowiednio 10% i 11% uwaŜa, 

Ŝe powinno się ich karać, zaś według 13% i 18% - nie trzeba w stosunku do nich podejmować Ŝadnych 

działań. 

• 65% uczniów i 81% dorosłych uwaŜa, Ŝe powinno się karać za produkcję narkotyków. 

• 66% uczniów i 70% dorosłych uwaŜa, Ŝe powinno się karać za handel narkotykami. 

• 33% uczniów i 31% dorosłych uwaŜa, Ŝe zaŜywanie narkotyków powinno być karalne. 

• 35% uczniów i 49% dorosłych uwaŜa, Ŝe posiadanie narkotyków powinno być karalne. 

• Zdecydowana większość uczniów (76%) jest przekonana co do szkodliwości zaŜywania narkotyków. 

• 42% uczniów III klasy gimnazjum i 41% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych przyznaje się do 

kontaktów ze środkami odurzającymi (najczęściej jest to marihuana). 24% uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych miało kontakt ze środkami odurzającymi w okresie 30 dni przed badaniem . 

• 40% uczniów i 86% dorosłych uwaŜa, Ŝe dostęp do narkotyków jest zdecydowanie łatwy lub raczej łatwy. 

• 18% uczniów III klas gimnazjum i 38% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych spotkało w szkole osobę 

rozprowadzającą narkotyki (poza szkołą odpowiednio– 46% i 41%). 

• Zdecydowana większość mieszkańców (67%) spotyka narkomanów na terenie Jastrowia. Osobistą 

znajomość z narkomanami potwierdza 57% badanych. 

 

6. Papierosy, dopalacze 

• 92% uczniów klasy VI, 47% gimnazjalistów z klas III oraz 24% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych 

nie pali papierosów. 

• Większość uczniów (89%) jest przekonana co do szkodliwości palenia papierosów. 
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• Pewna część młodzieŜy ma orientację odnośnie rynku dopalaczy, natomiast kontakty z tymi substancjami są 

zdecydowanie rzadsze. W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem kontakt z dopalaczami miało: 0% 

szóstoklasistów, 1% gimnazjalistów z klas III oraz 0% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. 

• Większość uczniów (74%) jest przekonana co do szkodliwości zaŜywania dopalaczy. 

 

7. UzaleŜnienia behawioralne (niechemiczne) 

• 17% badanych osób dorosłych brało udział w grach hazardowych. U części z nich (5%) przyjmuje to formę 

zachowań problemowych (potrzeba stawiania coraz większych sum). 

• Najpopularniejsze są automaty, salony gier. 

• Jednocześnie 15% badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim otoczeniu osobę, którą 

uwaŜa za uzaleŜnioną od hazardu. 

• Nasze badania świadczą o duŜym problemie z utrzymaniem się w zaplanowanym czasie jeśli chodzi  

o korzystania z komputera (dotyczy to 68% uczniów). Niepokojące jest równieŜ powszechne uŜywanie 

komputera i sieci jako sposobu ucieczki od problemów – zastępuje to w duŜym stopniu naukę realnych, 

konstruktywnych działań (19% uczniów). 

• Jednocześnie 31% badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim otoczeniu osobę,  

którą uwaŜa za uzaleŜnioną od komputera/Internetu. 

• 20% badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim otoczeniu osobę, którą uwaŜa  

za uzaleŜnioną od pracy. 

• 8% badanych dorosłych mieszkańców Jastrowia ma w swoim bliskim otoczeniu osobę, którą uwaŜa  

za uzaleŜnioną od zakupów. 

 

8. Diagnoza problemów związanych z przemocą 

• Dorośli respondenci z reguły (87%) nie lekcewaŜą problemu przemocy domowej i nie uwaŜają, Ŝe jest on 

sztucznie wyolbrzymiany.  

• Zdecydowana większość badanych (88%) nie jest zwolennikami surowego wychowywania dzieci, ale 16% 

badanych podziela takie przekonanie.  

• Sześciu na dziesięciu dorosłych popiera pomysł prawnego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci.  

• Niemal trzech na dziesięciu badanych mieszkańców Jastrowia uwaŜa, Ŝe zjawisko przemocy domowej 

występuje w 21% do 50% rodzin. 

• Co trzeci z badanych zna kilka rodzin, w których występuje przemoc domowa. 

• Co szósty badany był ofiarą przemocy ze strony współmałŜonka. W co trzecim przypadku jest to przemoc 

fizyczna. Nikt z badanych nie przyznaje się do doznawania przemocy seksualnej.  

• Co jedenasty badany przyznaje się do stosowania jakiejś formy przemocy w stosunku do współmałŜonka.  

• Co szósty badany stosuje kary cielesne wobec dzieci. 

• Część dzieci w domach naraŜona jest ze strony rodziców na róŜnego rodzaju akty przemocy, głównie 

przemocy psychicznej: wyzwiska. Zdarza się takŜe przemoc fizyczna: popychanie, szarpanie, bicie. 

• Co czternasty z badanych uczniów był karany przez rodziców w sposób niebezpieczny. 

• Co piąty z badanych uczniów prowokował bójki z rówieśnikami, zaś co trzeci z badanych młodych ludzi  

był przez rówieśników atakowany i zmuszany do obrony. 
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• Co szósty z uczniów doznawał przemocy ze strony rówieśników w szkole lub na podwórku,  

zaś co jedenasty przyznaje, Ŝe był sprawcą przemocy rówieśniczej. 

• Co szósty uczeń był zmuszany do robienia rzeczy niechcianych, natomiast napadnięty i okradziony w szkole 

został co czternasty młody człowiek. 

• Co trzeci z uczniów był wulgarnie wyzywany, straszony lub ośmieszany. Najczęściej sprawcą 

cyberprzemocy był ktoś z kolegów.  

 

9. Monitorowanie problemów społecznych na przestrzeni ostatnich lat 

• DuŜa część mieszkańców Jastrowia (46%) dostrzega korzystną tendencję zmiany preferencji konsumpcji 

napojów alkoholowych na korzyść alkoholi niskoprocentowych. 

• Wielu badanych (56%) dostrzega pozytywną tendencję w obszarze spoŜywania alkoholu w pracy 

(zmniejszanie się skali zjawiska).  

• 3/4 mieszkańców coraz częściej styka się z osobami, które zostały abstynentami lub przynajmniej piją  

w sposób mniej destrukcyjny niŜ dawniej. 

• Jak wynika z przeprowadzonych badań, działania lokalne mają, zdaniem mieszkańców Jastrowia, bardzo 

istotny wpływ na pozytywne zmiany w obyczaju i zachowaniach alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat 

(docenia to 35% badanych).  

• O tym, Ŝe spoŜycie alkoholu wśród osób dorosłych w ostatnich latach zwiększyło się jest przekonanych 

74% badanych 

• O tym,  Ŝe spoŜycie alkoholu wśród młodzieŜy w ostatnich latach zwiększyło się jest przekonanych 88% 

badanych 

• O tym, Ŝe w ostatnich latach skala problemów związanych z zaŜywaniem narkotyków zwiększyła się  

jest przekonanych 71% badanych 

• O tym, Ŝe w ostatnich latach skala przemocy domowej w polskich rodzinach zwiększyła się  

jest przekonanych 36% badanych 
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Przeprowadzona w tym samym roku w ramach Lokalnej diagnozy analiza SWOT przedstawia się jak poniŜej: 

 

Mocne strony Słabe strony 

 
• Przygotowanie merytoryczne kadr działających  

w obszarze przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
• Przygotowanie merytoryczne kadr działających  

w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej 
• Rozwinięta baza pomocy socjalnej gminy 
• Gotowość  kadr działających w obszarze 

przeciwdziałania uzaleŜnieniom i przemocy 
domowej do dalszego kształcenia się  
i doskonalenia umiejętności 

• DuŜa ilość i róŜnorodność form pomocy osobom 
uzaleŜnionym, dobre zaplecze kadrowe  
i instytucjonalne 

• Umiejętność wykorzystania istniejącego 
potencjału w realizacji działań związanych  
z przeciwdziałaniem uzaleŜnieniom 

• Niskie małe 
 

 
• Niski udział woluntariuszy w realizacji działań  

w obszarze przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
• Zbyt słaba współpraca instytucji gminnych  

w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
• Wtórna wiktymizacja ofiar  przemocy 

spowodowana działaniami słuŜb 
• Niewystarczająca praktyki stosowania procedury 

„Niebieskiej Karty”, szczególnie przez Policję 
• Niewystarczające działania profilaktyczne  

w szkołach w zakresie uświadamiania problemów 
związanych uzaleŜnieniami i z przemocą domową 

• Mało rozpropagowane działania w zakresie form 
pomocy rodzinom z problemem uzaleŜnień  
i przemocy domowej (lokalne gazety, radio, 
telewizja, Internet, dystrybucja ulotek - ciągła 
akcja informacyjna) 

• Niski udział organizacji pozarządowych  
w obszarze przeciwdziałania uzaleŜnieniom oraz 
przemocy domowej 

• Niski odsetek zawiadomień prokuratury  
w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie 

• Funkcjonowanie w społeczności lokalnej 
negatywnych stereotypów dotyczących ofiar 
przemocy domowej 

• Brak zaplecza umoŜliwiającego skuteczne 
egzekucje eksmisji sprawców przemocy 
 

Szanse ZagroŜenia 

 
• Funkcjonowanie ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
z 26 października dnia 1982 r. z późn. zm. 

• Wprowadzenie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

• Przyjęcie Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

• Ustawowy obowiązek corocznego tworzenia  
i przyjmowania przez radę gminy gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

• Ustawowy obowiązek tworzenia gminnych 
systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• Zmiany w prawie idące w kierunku lepszej 
ochrony ofiar przemocy   

• Zwiększenie ilości podmiotów mogących  
wszczynać procedurę „Niebieskiej Karty” 

• Ustawowy obowiązek powoływania Zespołów 
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

 
 

 
• Skala patologii społecznych 
• Bezradność i bierność wielu rodzin  

w rozwiązywaniu swoich problemów Ŝyciowych 
• Negatywne wzorce zachowań społecznych 

funkcjonujące w przestrzeni publicznej 
• Osamotnienie rodzin z problemem alkoholowym  

i słabe umiejętności pozyskiwania wsparcia  
• Osamotnienie rodzin zagroŜonych przemocą  

i słabe umiejętności pozyskiwania wsparcia  
• Skala problemów alkoholowych  
• Niechęć do ujawniania występowania problemów 

alkoholowych i zachowań przemocowych  
w rodzinie 

• Poczucie bezkarności u sprawców przemocy  
• Negatywne stereotypy dotyczącej ofiar przemocy 

domowej 
• Brak poczucia bezpieczeństwa u osób 

zgłaszających przypadki przemocy domowej 
• Niewystarczająca wiedza społeczna dotycząca 

funkcjonowania instytucji i podmiotów 
działających w obszarze przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom i przemocy w rodzinie 
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Wg danych szacunkowych na terenie gminy i miasta Jastrowie populacja osób, u których występują róŜne 

kategorie problemów alkoholowych i innych uzaleŜnień przedstawia się następująco: 

Liczba mieszkańców w dniu 05.12.2013r. – 11.696 osób 

 

Liczba osób uzaleŜnionych od alkoholu (alkoholików) 

 

ok.   234 osób 

 

Dorośli Ŝyjący w otoczeniu alkoholika  

(współmałŜonkowie, rodzice, rodzeństwo) 

 

 

ok.   468 osób 

 

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików. 

 

ok.   468 osób 

 

Osoby pijące szkodliwie, nie uzaleŜnione od alkoholu. 

 

ok.   702 osób 

 

Liczba osób do których w szczególności zostaną skierowane 

działania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii 

 

 

ok. 1872 osób 

 

Stan ilości punktów, w których prowadzona jest sprzedaŜ napojów alkoholowych – stan na 05.12.2013 r. : 

- detaliczne           -   40    - limit 50 punktów 

- gastronomiczne  -   17    - limit 25 punktów 

Ilo ści zezwoleń, na sprzedaŜ napojów alkoholowych ze względu na zawartość alkoholu i rodzaj sprzedaŜy  

–  stan na 05.12.2013 r. : 

- detaliczne           -   do 4,5% - 40        od 4,5% do 18% - 33       pow. 18% - 26       Razem = 99 zezwoleń 

- gastronomiczne  -  do 4,5%  - 17         od 4,5 dod18%  -   8       pow. 18% -   7       Razem = 32 zezwolenia 

 

Podstawa prawna i merytoryczna programu:  

� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 

poz. 1356) oraz Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 

� Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012r. poz. 124) 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.). 

� Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.). 

� Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008 – 2020 

� Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2020 

� Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązywania problemów uzaleŜnień i innych zagroŜeń 

społecznych dla Miasta i Gminy Jastrowie – zrealizowana w listopadzie 2013r. 
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II. ZASOBY UMO śLIWIAJ ĄCE DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z PROFILAKTYK Ą  

I ROZWI ĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY 

1. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze. 

Miejsca wsparcia dziennego, których działania koncentrują się wokół: 

• zapewnienia opieki dzieciom wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych; 

• 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, 

teatralnych; 

-  pomoc w nauce; 

- spotkanie indywidualne i grupowe z rodzicami;  

- spotkania i 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 z dnia 17 listopada 2010r.  

(Dz. U. Nr 228 poz. 1487) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, instytucje oświatowe podejmują działania,  

aby wprowadzić własny i dostosowany do potrzeb program profilaktyczny.  
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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 oraz StraŜ Miejska w Jastrowiu. 

 Policjanci oraz straŜnicy miejscy w zakresie realizacji Programu prowadzą działania prewencyjne 

mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieŜy z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta 

i gminy Jastrowie, konsekwencji prawnych w przypadku eksperymentowania z alkoholem oraz posiadania oraz 

handlu narkotykami. Ponadto wspierają działania edukacyjne dot.  rozpoznawania zagroŜeń wynikających  

z picia alkoholu, eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi w tym  z ,,dopalaczami". Ponadto 

wspomagają działania prewencyjne związaną z profilaktyką uzaleŜnień skierowane do uczestników ruchu 

drogowego.  

 

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. MGOPS jest autorem i głównym realizatorem 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. 

Udzielana pomoc kierowana jest do osób i rodzin w szczególności z powodu: 

− ubóstwa, 

− sieroctwa, 

− bezdomności, 

− bezrobocia, 

− niepełnosprawności, 

− przemocy w rodzinie, 

− alkoholizmu lub narkomanii. 

 

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jastrowiu. 

Poradnia jest placówką usługową, ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Poradnia świadczy bezpłatne usługi w zakresie: 

a) diagnozy, m.in. 
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• 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. 

 

6. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności opracowuje 

i realizuje uchwalany corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz  Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania bezpośrednio realizowane przez Komisję opisano szczegółowo  

w Rozdziale III pkt 2.3 oraz w tabelach od nr 1 do nr 5.  
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7. Punkt informacyjno –konsultacyjny. 

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

całej rodziny i zaplanowaniem pomocy dla wszystkich jej członków, a w szczególności:  

− motywowaniem osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach 

leczenia uzaleŜnień, kierowaniem do leczenia specjalistycznego, 

− motywowaniem osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzaleŜnionych, do zmiany szkodliwego 

wzoru picia, 

− udzielaniem wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym 

• indywidualne rozmowy podtrzymujące 

• prowadzenie grupy wsparcia  dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej 

− rozpoznawaniem zjawiska przemocy domowej, udzielaniem stosownego wsparcia i informacji  

o moŜliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

− inicjowaniem interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

− gromadzeniem aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych słuŜ i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemowa pomoc dla 

rodziny, 

− udzielaniem wsparcia prawnego osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, min. będącej 

konsekwencją decyzji podjętych w uzaleŜnieniu bądź we współ uzaleŜnieniu 

DyŜury pełnione przez terapeutę uzaleŜnień oraz instruktora uzaleŜnień: 

Jastrowie: 
− pierwszy poniedziałek miesiąca, 

− czwarty poniedziałek miesiąca. 

Sypniewo 

- w kaŜdy drugi wtorek miesiąca 

DyŜur pełniony przez prawnika: 

− pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. 

DyŜur pełniony przez psychologa: 

− w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, 

− w  MGOPS 12 godz. w miesiącu w uzgodnieniu z  Zespołem Interdyscyplinarnym 

Szczegółowy plan dyŜurów dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu GiM w J-wiu, w Punkcie 

Informacyjno - Konsultacyjnym oraz na stronie internetowej Urzędu, tj. www.jastrowie.pl. 

 

8. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jastrowiu. 

W celu zapobieganiu przemocy domowej, która jest częstą przyczyną dysfunkcji rodziny oraz prowadzi  

do wielu tragedii Ŝyciowych powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jastrowiu. Głównym 

zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie wszelkich słuŜb, jednostek organizacyjnych   

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zakres zadań Zespołu wchodzi:  

− opracowywanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, 
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− prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w szczególności poprzez działania edukacyjne słuŜące wzmocnieniu opiekuńczych  

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagroŜonych przemocą w rodzinie, 

− zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

 

9. Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Camel”.  

Grupa Wsparcia AA Camel, to 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. Jedynym 

warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. 

10. Grupa samopomocowa AL-ANON „Tęcza” 

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

− 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 

Mityngi zamknięte – tylko dla uczestników wspólnoty Al.-Anon odbywają się w kaŜdą środę od godz. 17.00. 

Miejsce spotkań – Jastrowie, ul. Kieniewicza 45. 

11. Ośrodek Kultury w Jastrowiu, organizacje pozarządowe 

Lokalna instytucja kultury oraz działające na terenie gminy organizacje pozarządowe w ramach swoich 

statutowych zadań prowadzą często działalność edukacyjno-profilaktyczną, w szczególności: 

− umoŜliwiającą wymianę doświadczeń,  

− wspomagającą i rozwijającą potencjał twórczy, 

− motywującą młodzieŜ do samodzielnego poszukiwania róŜnych rozwiązań ich problemów, 

− kreującą pozytywnych liderów młodzieŜowych, 

− integrującą młodzieŜ z róŜnych środowisk , kultur i subkultur, 

− poznawczą w zakresie lokalnej kultury, elementów ludowości oraz turystycznych walorów naszego  

regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

III. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

1. Cel główny. 

Głównym celem Programu jest  wieloaspektowe działanie w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy. 

2. Cele szczegółowe, zadania oraz sposoby ich realizacji 

2.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzaleŜnionych  

i współuzaleŜnionych od alkoholu. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

− dofinansowanie programów wspierających, realizowanych w klubach wsparcia dla osób uzaleŜnionych 

i współuzaleŜnionych, 

− prowadzenie poradnictwa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz przez Telefon Zaufania dla  

osób uzaleŜnionych, osób współuzaleznionych oraz osób zagroŜonych uzaleŜnieniem; utrzymanie bazy 

lokalowej Punktu, 

− wspieranie placówek lecznictwa odwykowego poprzez finansowanie programów terapeutycznych  

dla osób uzaleŜnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej, uzupełniających ofertę  świadczeń 

zdrowotnych NFZ, 

− poprawa warunków bazy lokalowej placówek leczenia odwykowego i jej wyposaŜenia. 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 1 

 
2.2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej 

       a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

− finansowanie bieŜącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci  

z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin dysfunkcyjnych, 

− finansowanie profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem uzaleŜnień,  

który będzie w szczególności integralną częścią całorocznej pracy z dziećmi ze świetlic opiekuńczo-

wychowawczych, 

− udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem uzaleŜnień, współuzaleŜnień  

oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, 

− organizacja spotkań wigilijnych dla uczestników świetlic opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin  

oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

− wspieranie działań resocjalizacyjnych i motywujących do zmiany postaw społecznych poprzez 

finansowanie programów interwencyjno-pomocowych wspomagających proces readaptacji społecznej. 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 2 
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2.3. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  

w Jastrowiu. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

− przyjmowania zgłoszeń o przypadkach naduŜywania alkoholu,  

− przygotowywania dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w stosunku do osób  

uzaleŜnionych od alkoholu, 

− motywowania osób uzaleŜnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego – zaproszenia na 

rozmowę z przedstawicielem komisji, 

− opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów  alkoholowych, 

− zakup ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów edukacyjno – profilaktycznych w tym  

na nośnikach Cd oraz literatury i czasopism specjalistycznych związanych z realizacją zadań  

w niniejszym programie, 

− współpraca z mediami, 

− organizacja szkoleń i warsztatów  dot. przeciwdziałania uzaleŜnieniom oraz przemocy dla róŜnych grup 

zawodowych, 

− zakup niezbędnych materiałów na potrzeby Komisji,, 

− dojazdy związane z realizacją zadań Programu, 

− realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 3 

 

2.4. 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. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

− organizacji profilaktycznych imprez/kampanii w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom, 

− współpracy z Radami Pedagogicznymi w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktycznych, 

− organizacji pozaszkolnych  konkursów profilaktycznych, 

− przeglądy zespołów teatralnych realizujących tematykę profilaktyczną, ukazujących pozytywne wzorce, 

zachowania oraz promujące pozytywnych liderów, 

− seanse filmowe w szczególności dla dzieci i młodzieŜy uczęszczających do świetlic opiekuńczo-

wychowawczych, filmy z przekazem pozytywnych bohaterów, 

− organizację imprez z okazji Dnia Dziecka szczególnie dla dzieci ze świetlic opiekuńczo –

wychowawczych i ich rodzin oraz dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, 

− organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego  

- minimalizowanie wśród dzieci i młodzieŜy występowania ryzykownych zachowań, 

− prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy zimowej oraz 

wakacyjnej skierowanych do dzieci i młodzieŜy z terenu gminy i miasta Jastrowie, 

− wspomaganie działań prewencyjnych związanych z profilaktyką uzaleŜnień skierowanych  

do uczestników ruchu drogowego, 
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− zorganizowanie III Festynu Trzeźwościowego. 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 4. 

 

2.5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

Podejmowanie działań w zakresie: 

− wspomaganie działalności lokalnych Grup Samopomocowych AA, Al-Anon i innych poprzez: 

• promocję działań, 

• współpracę na rzecz i ze społecznością lokalną 

• współorganizacja spotkań trzeźw ościowych. 

− współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w działaniach 

promujących trzeźwość, zdrowy styl Ŝycia oraz działaniach kreujących i wspierających pozytywnych 

liderów, 

− wsparcie funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, 

− utworzenie bazy danych wolontariuszy oraz instytucji/organizacji chętnych do współpracy szczególnie 

przy realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych. 

Sposób realizacji określa Tabela Nr 5.  
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Tabela Nr 1 – CEL SZCZEGÓŁOWY:  

ZWI ĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓ B  UZALEśNIONYCH,  

WSPÓŁUZALE śNIONYCH ORAZ OSÓB ZAGRO śONYCH UZALE śNIENIEM.  

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki  

 
Metody i techniki 

realizacji 
 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Koszt 
zadań 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
  3. 
 
 
 
 
 
 
  4. 
 

 
Dofinansowanie programów wspierających 
realizowanych w klubach wsparcia dla osób 
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. 
 
 
 
 
 
Prowadzenie poradnictwa w Punkcie 
Informacyjno-Konsultacyjnym oraz przez 
Telefon Zaufania dla osób uzaleŜnionych, osób 
współuzaleznionych oraz osób zagroŜonych 
uzaleŜnieniem; utrzymanie bazy lokalowej 
Punktu. 
 
Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego 
poprzez finansowanie programów 
terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych, ofiar  
i sprawców przemocy domowej, uzupełniających 
ofertę  świadczeń zdrowotnych NFZ. 
 
 
Poprawa warunków bazy lokalowej placówek 
leczenia odwykowego i jej wyposaŜenia. 

 
- liczba osób uczestniczących  
   w programach wsparcia 
- liczba rodzin uczestniczących  
   w programach wsparcia 
- monitorowanie jakości usług 
 
 
 
- liczba osób korzystających z porad  
  w punktach konsultacyjnych 
- liczba osób korzystających z telefonu    
  zaufania 
- koszt finansowy utrzymania Punktu 
 
 
- liczba osób korzystających z pomocy  
  placówek lecznictwa odwykowego 
 
 
 
 
 
- ilość zakupionych środków, analiza 
potrzeb 

 
-sprawozdania/arkusz 
sprawozdania, 
- monitorowanie 
frekwencji/arkusz 
frekwencji 
- anonimowe 
ankietowanie/ankiety 
 
- miesięczne 
sprawozdania z 
dyŜurów/arkusz 
sprawozdania 
- analiza kosztów 
 
 
- sprawozdania 
przeprowadzonych 
programów/arkusz 
sprawozadania 
- monitorowanie 
frekwencji/arkusz 
frekwencji 
- sprawozdanie 
finansowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
- terapeuci 
uzaleŜnień, 
- psycholodzy 
- Odział Leczenia 
UzaleŜnień, 
- organizacje 
pozarządow 
 
 
 
 

20.000,- 
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TABELA NR 2 - CEL SZCZGÓŁOWY: 

UDZIELANIE RODZINOM, W  KTÓRYCH WYST ĘPUJĄ PROBLEMY UZALE śNIEŃ I PRZEMOCY, POMOCY 

PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNO ŚCI OCHRONY PRZED POMOCĄ W RODZINIE. 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki  Metody i techniki 
realizacji 

Realizatorzy  
i partnerzy Koszt zadań 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
2. 
 
 

 
 
 
 
3. 

 
 
 

Finansowanie bieŜącej działalności świetlic 
opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin 
dysfunkcyjnych: 
- finansowanie doŜywiania dzieci 
- finansowanie prowadzenia zajęć   
  i programów profilaktycznych 
- wynagrodzenie pracowników  
   merytorycznych 
- finansowanie zakupu materiałów  
  dydaktycznych niezbędnych do  
  prowadzenia zajęć 
- finansowanie wyjazdów dzieci 
- finansowanie remontów i doposaŜenia 
pomieszczeń świetlicowych 

 
Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
z rodzin z problemem uzaleŜnień, który będzie 
w szczególności integralną częścią całorocznej 
pracy z dziećmi ze świetlic opiekuńczo-
wychowawczych. 
 
 
Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej  
rodzinom z problemem uzaleŜnień, współzaleŜ. 
oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie 

- liczba dzieci uczęszczających do świetlic  
  opiekuńczo-wychowawczych, 
- liczba dzieci uczęszczających do świetlic  
  opiekuńczo-wychowawczych, ze względu   
  na: 
- otrzymanie promocji do następnej klasy, 
- otrzymanego sprawowania szkolnego 
- liczba rodziców biorących udział  
  wspólnie z dzieckiem w projektach  
  realizowanych podczas zajęć, 
- ilość przepracowanych godzin przez  
  Opiekunów 
- ilość wykonanych remontów  
- ilość zakupionego doposaŜenia 
 
 
- liczba dzieci uczęszczających do świetlic  
  opiekuńczo-wychowawczych, które  
  wzięły udział w półkolonii, 
- nazwy programów zrealizowanych  
  podczas półkolonii 
 
 
- liczba zatrudnionych specjalistów, 
- liczba osób korzystających z porad,  
- ilość porad 
 

- monitorowanie 
frekwencji/dzienniki 
zajęć 
- sprawozdania z 
przepracowanych 
godzi/arkusz 
sprawozdania 
- monitorowanie 
promocji i 
sprawowania 
uczniów/arkusze 
roczne 
- monitorowanie 
zaangaŜowania 
rodziców/obserwacja 
 
- monitorowanie 
frekwencji/arkusze 
frekwencji 
- sprawozdania z 
przeprowadzonych 
działań 
 
- miesięczne 
sprawozdania z 
dyŜurów/arkusz 
sprawozdania 

 

 

- nauczyciele, 
- wolontariusze, 
- terapeuci 
uzaleŜnień, 
- psycholodzy 
- organizacje   
  pozarządowe 
 
 
 
 
 
- organizacje 
pozarządowe, 
- rady sołeckie, 
- wolontariusze 
 
 
 
- psycholog, 
- prawnik, 
 
 

90.000,00 
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4. 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
Organizacja spotkań wigilijnych dla 
uczestników świetlic opiekuńczo-
wychowawczych i ich rodzin oraz dzieci  
z rodzin dysfunkcyjnych 
 
 
 
Wspieranie działań resocjalizacyjnych  
i motywujących do zmiany postaw 
społecznych poprzez finansowanie programów 
interwencyjno-pomocowych wspomagających 
proces readaptacji społecznej 

 

 
- liczba dzieci biorących udział  
  w spotkaniach 
- liczba rodziców i opiekunów biorących  
  udział w spotkaniach 
 
 
 
- liczba skazanych biorących udział  
  w działaniach, 
- ilość godzin przepracowanych przez  
  skazanych,  
- liczba osób, które podtrzymują sposób  
  Ŝycia bez konfliktów z prawem 

 
- monitorowanie 
frekwencji/ 
obserwacja 
 
 
 
 
- monitorowanie  
pracy/listy obecności, 
- monitorowanie 
udziału skazanych  
w działaniach 
profilaktycznych/ 
arkusz sprawozdania 

 
- nauczyciele 
prowadzący 
świetlice, 
- organizacje 
pozarządowe 
 
 
-Urząd GiM J-wie, 
- StraŜ Miejska, 
- Policja, 
- Kuratorzy 
sądowi, 
- gminne jednostki 
organizacyjne 
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TABELA NR 3 – CEL SZCZEGÓŁOWY: 

DZIAŁALNO ŚĆ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   

Lp. Zadania do realizacji  Wskaźniki  Metody i techniki 
realizacji 

Realizatorzy  
i partnerzy Koszt zadań 

1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

4. 
 
 
 
  5. 
 

Podejmowanie działań w zakresie: 
-  przyjmowania zgłoszeń o przypadkach  
   naduŜywania alkoholu,  
- przygotowywania dokumentacji związanej z  
  postępowaniem sądowym w stosunku do osób  
  uzaleŜnionych od alkoholu, 
- motywowania osób uzaleŜnionych do podjęcia  
  dobrowolnego leczenia odwykowego –  
  zaproszenia na rozmowę z przedstawicielem 
  komisji, 
- opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów  alkoholowych. 
 
Zakup ulotek, broszur, plakatów i innych 
materiałów edukacyjno – profilaktycznych  
w tym na nośnikach Cd oraz literatury  
i czasopism specjalistycznych związanych  
z realizacją zadań w niniejszym programie 
 
Współpraca z masmediami 
 
 
Organizacja szkoleń i warsztatów  dot. 
przeciwdziałania uzaleŜnieniom oraz przemocy 
dla róŜnych grup zawodowych. 
 
Zakup niezbędnych materiałów na potrzeby 
Komisji 

- ilość przeprowadzonych posiedzeń, 
- ilość odbytych rozmów motywujących  
  do podjęcia leczenia, 
- ilość wydanych opinii, 
- ilość wniosków do  sądu o  
  zastosowanie leczenia, 
- liczba osób, które ukończyły program  
  w związku z orzeczeniem sądu 
- wynagrodzenie wypłacone Gminnej  
  Komisji Profilaktyki 
  i Rozwiązywania Problemów    
  Alkoholowych  
 
- ilość i rodzaj zamówionych materiałów 
 
 
 
 
 
- ilość i rodzaj ukazujących się   
  artykułów, ogłoszeń, informacji 
 
- ilość i tematyka szkoleń, 
- liczba uczestników szkoleń, 
 
 
- ilość i rodzaj zamówionych materiałów 
 

-protokoły posiedzeń 
-listy obecności 
- orzeczenia sądu 
- monitorowanie 
procesu realizacji 
postanowień sądu 
 
 
 
 
 
 
 
podczas jakich 
imprez 
rozprowadzano 
materiałów ed-prof. 
- monitorowanie   
frekwencji/listy obec. 
- zlecenia druku,   
  dokumentowanie  
  sposobu wykorzysta. 
- ewaluacja szkoleń 
- listy obecności 
 
 
- koszt zakupu 
 

Gminna Komisja 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  
w Jastrowiu 

 
Sąd Rejonowy 

 
Kuratorzy sądowi 

 
Policja 

 
MGOPS  

w Jastrowiu 
 
Lokalna prasa, 
Internet, TV, radio 
 

Jednostki 
szkoleniowe 

20.000,00 
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  6. 
 
  7. 

 
Dojazdy związane z realizacją zadań Program 
 
Realizacja Gminnego programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

 
- ilość delegacji 
 
- ilość zrealizowanych zadań 

 
- koszt dojazdów 
 
- bieŜąca analiza 
  realizacji/ 
  podsumowanie 
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TABELA NR 4 - PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNO ŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W  ZAKRESIE 
ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA N ARKOMANII, W SZCZEGÓLNO ŚCI  
DLA DZIECI I MŁODZIE śY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJ ĘĆ SPORTOWYCH. 

Lp . Zadania do realizacji Wskaźniki  Metody i techniki 
realizacji 

Realizatorzy  
i partnerzy Koszt zadań 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
4. 
 
 

 
 

5. 
 
 
 
 

Organizację profilaktycznych imprez/kampanii  
w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom 
 
 
 
 
Współpraca z Radami Pedagogicznymi  
w zakresie realizacji Szkolnych programów 
profilaktycznych. 
 
 
 
 
Organizacja pozaszkolnych  konkursów 
profilaktycznych. 
 
 
Przeglądy zespołów teatralnych realizujących 
tematykę profilaktyczną, ukazujących 
pozytywne wzorce, zachowania oraz promujące 
pozytywnych liderów. 
 
Seanse filmowe w szczególności dla dzieci  
i młodzieŜy szczególnie uczęszczających do 
świetlic opiekuńczo-wychowawczych, filmy  
z przekazem pozytywnych bohaterów. 
 

- ilość i temat kampanii lokalnych 
- liczba uczestników 
- liczba rodzin biorących udział 
 
 
 
- liczba dzieci biorących udział  
  w spotkaniach 
- liczba rodziców biorących udział  
   w spotkaniach 
- nazwa i tematyka programów 
 
 
- tematyka konkursów 
- liczba uczestników 
 
 
- udział grup teatralnych z terenu miasta 
i gminy Jastrowie 
- liczba uczestników 
 
 
- ilość seansów 
 
 
 
 

- monitorowanie 
frekwencji/ 
obserwacja 
- sprawozdania z 
przeprowadzonych 
działań 
-sprawozdanie z 
przeprowadzonych 
programów/arkusz 
sprawozdania 
- monitorowanie 
frekwencji/obserwacja 
 
- sprawozdanie  
z przeprowadzonych 
konkursów/arkusz 
sprawozdania 
- sprawozdanie  
z przeprowadzonych 
występów/arkusz 
sprawozdania 
 
- monitorowanie 
frekwencji/obserwacja 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele 
- trenerzy  
  sportowi 
- StraŜ Miejska 
- organizacje  
  pozarządowe 
- rady sołeckie 
-Urząd GiM J-wie 
- StraŜ Miejska 
- Policja 
- gminne jednostki  
  organizacyjne 

 
 
 

45.000,00 
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6. 
 

 
 
 
 
7. 

 
 
 

 
 
 

8.  
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 

9. 
 

 
 

 
Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka 
szczególnie dla dzieci ze świetlic opiekuńczo –
wychowawczych i ich rodzin oraz dzieci  
i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych 
 
 
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 
jako alternatywnego sposobu spędzania czasu 
wolnego – minimalizowanie wśród dzieci  
i młodzieŜy występowania ryzykownych 
zachowań 
 
 
Prowadzenie dodatkowych zajęć profilaktyczno-
wychowawczych w okresie przerwy zimowej 
oraz wakacyjnej skierowanych do dzieci i 
młodzieŜy z terenu gminy i miasta Jastrowie 
 
Wspomaganie działań prewencyjnych 
związanych z profilaktyką uzaleŜnień 
skierowanych do uczestników ruchu drogowego. 
 
 
 
Zorganizowanie III Festynu Trzeźwościowego  

 
- liczba dzieci biorących udział  
  w spotkaniach 
- liczba rodziców biorących udział  
   w spotkaniach w stosunku do roku  
   wcześniejszego 
 
- liczba dzieci i młodzieŜy biorących  
  udział w zajęciach 
- liczba rodziców wspierających   
  i kibicujących dzieciom    
  w stosunku do roku wcześniejszego 
 
 
- ilość przeprowadzonych zajęć 
- liczba uczestników 
 
 
 
- temat przeprowadzonych działań 
- ilość uczestników biorących udział  
  w spotkaniach/kampaniach 
- ilość wykroczeń drogowych  
  spowodowanych alkoholem 
 
- ilość uczestników 

 
- ewaluacja spotkań 
- monitorowanie 
frekwencji/obserwacja 
 
 
 
- monitorowanie   
  frekwencji/listy  
  obecności/karty  
  obserwacji 
- ewaluacja zajęć 
 
 
- ewaluacja zajęć 
 
 
 
 
- monitorowanie   
  frekwencji/listy  
  obecności/karty  
  obserwacji 
- ankiety z Policji 
 
- monitorowanie   
 frekwencji/zgłoszenia 
uczestników, 
porównanie z rokiem 
wcześniejszym 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jw. 
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TABELA NR 5 - WSPOMAGANIE DZIAŁALNO ŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZE Ń I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁU śĄCEJ 
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki  Metody i techniki 
realizacji 

Realizatorzy  
i partnerzy Koszt zadań 

1. 
 
 

 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

 

Wspomaganie działalności lokalnych Grup 
Samopomocowych AA, Al-Anon i innych 
poprzez: 
- promocję działań, 
- współpracę na rzec  i ze społecznością  
  lokalną, 
- współorganizacja spotkań trzeźwościowych. 
 
Współpraca z instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi  
w działaniach promujących trzeźwość, zdrowy 
styl Ŝycia oraz działaniach kreujących  
i wspierających pozytywnych liderów. 
 
Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów    
Alkoholowych w Pile. 
 
Utworzenie bazy danych wolontariuszy oraz 
instytucji/organizacji chętnych do współpracy 
szczególnie przy realizacji działań 
profilaktyczno-edukacyjnych 

- ilość odbytych spotkań 
- liczba osób uczestniczących  
  w spotkaniach 
 
 
 
 
 
- ilość, temat i zakres  
  przeprowadzonych działań 
- liczba uczestników biorących udział  
  w spotkaniach 
 

 
- liczba osób przyjętych do ośrodka, 
- tematy przeprowadzonych szkoleń 
 
 
- liczba wolontariuszy, instytucji, 
organizacji 

- statystyka spotkań 
 
 
 
 
 
 
 
- sprawozdanie  
 z przeprowadzonych  
działań/arkusz 
sprawozdania 
- liczba uczestników 
 
- sprawozdanie  
 z przeprowadzonych  
 szkoleń i przyjętych   
 osób z terenu gminy 
- baza danych 
 

- grupy    
  Samopomocowe 
 
 
 
 
 
 
- instytucje publiczne,   
  organizacje   
   pozarządowe  
   i osoby fizyczne 
- wolontariusze 
 
Ośrodka Profilaktyki   
i Rozwiązywania 
Problemów    
Alkoholowych w Pile 
-wolontariusze 
 

10.000,00 
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IV. SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI. 

 

1. Wzrost świadomości społecznej w obszarach problemów uzaleŜnień, przemocy domowej oraz innych 

zagroŜeń społecznych 

2. Zwiększenie oferty pomocowej w obszarach związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych 

3. Podniesienie jakości oferowanych działań w zakresie przeciwdziałania uzaleŜnieniom i ograniczania 

zagroŜeń społecznych 

4. Podniesienie efektywności współpracy pomiędzy instytucjami i osobami działającymi w obszarze 

problemów uzaleŜnień, przemocy w rodzinie i innych zagroŜeń społecznych 

5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

 

 

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU ORAZ SPRAWOZDAWCZO ŚĆ. 

 

1. Źródła finansowania. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2014 realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych, 

planowanych w BudŜecie Gminy i Miasta Jastrowie, stanowiących dochody z tytułu wydanych zezwoleń  

na sprzedaŜ napojów alkoholowych (100% dochodów).  

W związku z tym, iŜ trudno przewidzieć ostateczną kwotę z w/w źródła ,,nadwyŜka" zostanie 

wykorzystana zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

Rekomendacjami PARPA na rok 2014. Plan budŜetu na 2013r. w dniu uchwalenia stanowi kwotę 185.000 

złotych w tym: 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 178.500,00zł. 

- przeciwdziałanie narkomanii           6.500,00zł. 

2. Sprawozdawczość 

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 Jastrowie oraz przed Radą Miejską w Jastrowiu. 

 

 

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW  GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI  

I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JASTROWIU 

 

1. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. koordynuje powołana w tym celu Gminna Komisja Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu, rozlicza finansowo natomiast Urząd Gminy i Miasta 

Jastrowie.  
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2. 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).  


