GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 ROK
NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ.
Załącznik do Uchwały Nr II/11/ 2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Wprowadzenie.
Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą,
która prowadzi do poważnych i kosztownych konsekwencji klinicznych, społecznych i
ekonomicznych. Koszty ekonomiczne, to przede wszystkim koszty leczenia choroby
alkoholowej i jej powikłań, wypadków drogowych, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości,
opieki społecznej, koszty przedwczesnej umieralności i rent, spadek produktywności pracy i
wiele innych.
Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych, liczbę
osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 3% dorosłych mieszkańców, w
Pakości daje to 240 osób uzależnionych, zaś osób pijących ryzykowanie i szkodliwie na ok.
13 % , co w Pakości daje 1046 osób.
W Polsce podstawę prawną rozwiązywania, szeroko pojętych, problemów
alkoholowych stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r.(Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
System profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce oparty jest na trzech
wzajemnie komplementarnych programach działań realizowanych na różnych poziomach
administracji:
1. Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Wojewódzkie Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu należy do zadań własnych gminy„. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki
zaradcze oraz naprawcze
skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i
minimalizować skutki alkoholizmu, które nie ograniczają się jedynie do ograniczeń
fizycznych czy psychicznej degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkie osoby,
które żyją, pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym.
Rozdział I – Postanowienia ogólne.
1. Autorzy programu: Koordynator Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
2. Czas realizacji programu: 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r
3. Odbiorcy programu:
1 w zakresie zapobiegania alkoholizmowi : dzieci i młodzież szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, rodzice, nauczyciele,
reprezentanci innych grup społecznych i zawodowych,
2 w zakresie pomocy specjalistycznej: osoby mające czynny kontakt z
alkoholem i osoby współuzależnione.
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4. Cel programu:
1 zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie
miasta i gminy oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących,
2 zmiana postaw i postępowania członków społeczności lokalnej wobec
problemów alkoholizmu,
3 zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
4 zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie choroby alkoholowej,
5 promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
6 tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji
programu,
7 realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania.
5. Instytucje i organizacje pozarządowe – współrealizatorzy programu.
1 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2 Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3 Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Interdyscyplinarny Zespół ds. Przemocy w
Rodzinie.
4 Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
5 Biblioteka Publiczna w Pakości.
6 Szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, przedszkole
(nauczyciele- realizatorzy programów profilaktycznych).
7 Urząd Miejski.
8 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”.
9 Komisariat Policji w Pakości.
10 Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
11 Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu.
12 NZOZ „Medicus” w Pakości.
13 Grupa AA ”Odwaga” w Pakości.
14 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależniania od Alkoholu i Współuzależnienia
w Toruniu.
15 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
16 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Inowrocławiu.
17 Kościoły i inne związki wyznaniowe prowadzące swoje statutowe działania na
rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
18 świetlica socjoterapeutyczna, świetlice opiekuńczo-profilaktyczne, świetlica
środowiskowa.
19. inne podmioty, których działalność służy rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
Wyciąg z diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Pakość –2013 r.
W listopadzie 2013 r. przeprowadzono badania, których celem było zdiagnozowanie
skali lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W podsumowaniu badań
przeprowadzonych w listopadzie 2013 r. w gminie Pakość można wyróżnić pojawiające się
zasadnicze problemy.
1. Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy Pakość.
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a) Za najważniejsze problemy w środowisku lokalnym, podobnie jak w diagnozie
z 2010 roku, mieszkańcy uznali bezrobocie, zubożenie społeczeństwa oraz
alkoholizm. Z pewnością w tych sferach są największe oczekiwania wobec władz,
związane z podjęciem działań umożliwiających zwiększenie poziomu zatrudnienia,
przeciwdziałanie ubóstwu oraz rozwiązywanie problemu uzależnień.
b) Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym
z jego skutków jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów
i napięć między członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania patologii
społecznych. Blisko połowa badanych mieszkańców gminy Pakość (48,8%) deklaruje,
że doświadczyło w swoim życiu bezrobocia.
c) Wśród najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym grup
w gminie, badani mieszkańcy wymieniają osoby starsze oraz rodziny wielodzietne.
d) Zaledwie 17,1% badanych mieszkańców posiada wiedzę na temat działań
prowadzonych przez władze lokalne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należałoby zwrócić większą uwagę na
dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez
władze lokalne w tym zakresie.
e) Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z ważniejszych
problemów społecznych przez mieszkańców. Blisko połowa badanych mieszkańców
(48%) zauważa wzrost spożywania napojów alkoholowych w otoczeniu, zaś
56,1% respondentów przyznaje, że w czasie ostatniego roku było świadkiem lub
doświadczyło nagannego zachowania młodzieży spożywającej alkohol.
W porównaniu z 2010 roku, zmalał odsetek badanych mieszkańców deklarujących, że
spożycie alkoholu w środowisku lokalnym wzrosło, natomiast wzrósł odsetek
badanych, którzy doświadczyli lub byli świadkami nieprzyjemnych zdarzeń
spowodowanych przez osoby nadużywające alkoholu. Ponad połowa badanych uważa
alkohol za towar szczególny i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Zaledwie
14,6% badanych posiada wiedzę o prowadzonych lokalnie działaniach mających na
celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniu. Należałoby zwrócić większą
uwagę na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań
podejmowanych przez władze lokalne w tym zakresie.
f) Odsetek badanych mieszkańców gminy Pakość, którzy zażyli kiedykolwiek narkotyki
jest zbliżony do badań ogólnopolskich, 5,7% badanych przyznaje się do przynajmniej
jednorazowego użycia narkotyku w swoim życiu (7% respondentów w badaniu CBOS
z 2011 roku). Problem używania narkotyków dotyczy w większym stopniu badanych
mężczyzn niż kobiet. Odsetek badanych mieszkańców przyznających się do
zażywania narkotyków nie uległ zmianie od 2010 roku.
g) Problemem środowiskowym jest również przemoc. Ponad jedna czwarta
ankietowanych (26%) przyznała, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą
przemocy fizycznej, mniej niż połowa badanych (43,9%) zna osobę ze swojego
środowiska doświadczającą przemocy psychicznej; ponadto, 28,5% respondentów
odpowiedziało, że zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy opiekunów.
Należy podkreślić, że większość badanych (65%) posiada wiedzę na temat instytucji,
do których należy się zwrócić, by pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy.
W badaniu w 2010 roku nie rozróżniano w pytaniu przemocy fizycznej i psychicznej.
Do znajomości osób ze swojego otoczenia, które doznają przemocy fizycznej bądź
3

psychicznej ze strony członka rodziny, przyznało się w 2010 roku 35% badanych
mieszkańców. W porównaniu z wynikami badania z 2010 roku, zmalał odsetek
badanych mieszkańców znających dzieci bite przez swoich opiekunów, zmalał
również odsetek badanych mieszkańców przyznających, że wiedzą, gdzie należy się
zgłosić, by pomóc osobie doznającej przemocy.
h) Szeroka oferta różnego rodzaju form gier hazardowych oraz ich dostępność sprawiają,
że problem staje się coraz bardziej rozpowszechniony. Ponad połowa badanych
mieszkańców (55,3%) wzięła przynajmniej raz w życiu udział w konkursach
organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, polegających na
wysyłaniu płatnych smsów, 15,4% badanych grało przynajmniej raz
w życiu na automatach, 9,8% badanych obstawiało przynajmniej raz w życiu zakłady
bukmacherskie, zaś 4,1% badanych przyznało, że grało kiedykolwiek w grę na
pieniądze w Internecie.
2. Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży w gminie Pakość.
a) Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest bardzo poważnym
problemem. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Do
przynajmniej jednokrotnego spożycia napoju alkoholowego przyznało się
23,3% badanych uczniów szkół podstawowych, 81,4% badanych gimnazjalistów oraz
89,8% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto 31,4% gimnazjalistów
i 43,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc
kontrolę nad własnym zachowaniem. Porównując uzyskane wyniki z wynikami
badania z 2010 roku należy zauważyć, że znacząco wzrósł odsetek badanych uczniów
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, którzy przynajmniej raz w życiu spożywali
napoje alkoholowe.
b) Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież często wskazują na
picie okazjonalne, chęć zaimponowania lub presję rówieśników, co wskazywać może
na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode osoby. Wraz
z wiekiem uczniów rośnie odsetek badanych, którzy spożywają alkohol w trakcie
różnych okazji towarzyskich, maleje natomiast odsetek uczniów wskazujących na
chęć zaimponowania, obawę przed odrzuceniem oraz presję rówieśniczą.
c) Badania wykazały, że stosunkowo dużo badanych młodych mieszkańców gminy
Pakość ma kontakt z tytoniem oraz narkotykami. Do palenia papierosów chociaż raz w
życiu przyznało się 6,8% badanych uczniów szkół podstawowych, 47,1% badanych
gimnazjalistów oraz 68,2% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek
badanych uczniów szkół gimnazjalnych sięgających po narkotyki wyniósł 17,1%, zaś
odsetek badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 35,2%. W porównaniu
z badaniem przeprowadzonym w gminie Pakość w 2010 roku, wystąpił znaczny
wzrost odsetka badanych gimnazjalistów, którzy przynajmniej raz w życiu palili
papierosy, a także wzrost odsetka badanych uczniów szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych, którzy przynajmniej raz w życiu zażywali narkotyki.
Z pewnością te dwa zagadnienia powinny spotkać się z pilną uwagą ze strony władz
samorządowych.
d) Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji
psychoaktywnych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób
dorosłych. W porównaniu z 2010 rokiem, zmalał odsetek badanych uczniów
oceniających zakup alkoholu jako bardzo łatwe bądź łatwe zadanie, wzrósł natomiast
odsetek badanych uczniów, dla których zakup papierosów oraz narkotyków jest
zadaniem łatwym bądź bardzo łatwym, a także znacznie wzrósł odsetek badanych
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uczniów szkół podstawowych oraz zmalał odsetek badanych gimnazjalistów
oceniających w ten sposób trudność zakupu dopalaczy.
e) Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi
stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać
otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw,
jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem papierosów.
f) Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice dość często nie zauważają tego, że
ich dzieci znajdują się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Uzyskane wyniki
powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim dzieciom więcej
uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą.
g) Problemem w gminie Pakość są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi ludzie
spotykają się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Do znajomości osoby
z otoczenia, która doświadcza przemocy ze strony rodziny lub otoczenia
rówieśniczego, przyznaje się 20,5% badanych uczniów szkół podstawowych,
27,1% badanych gimnazjalistów oraz 25% badanych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
h) Dopalacze cieszą się stosunkowo niedużą popularnością wśród badanych uczniów –
2,7% uczniów szkół podstawowych, 2,9% badanych gimnazjalistów oraz
19,3% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznało się do zażywania ich,
zaś 6,9% uczniów szkół podstawowych, 7,1% badanych gimnazjalistów oraz
17% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych użyłoby dopalaczy, gdyby miało
do tego okazję.
i) Najbardziej rozpowszechnionymi grami hazardowymi wśród badanych uczniów są gry
na automatach oraz konkursy organizowane przez gazety, telewizję, operatorów
telefonicznych. Zdecydowanie mniej uczniów z obu grup wiekowych obstawiało
zakłady bukmacherskie lub grało na pieniądze w Internecie.
3. Pozytywne tendencje w dynamice problemów społecznych.
a) Analiza postaw wychowawczych badanych mieszkańców gminy Pakość wykazała,
podobnie jak w badaniu z 2010 roku, że w większości nie uznają specjalnych
okoliczności, które usprawiedliwiałyby stosowanie przemocy. Te wyniki mogą być
wskaźnikiem właściwych postaw rodzicielskich wobec wychowania młodych ludzi,
w którym przemoc nie powinna mieć miejsca.
b) Większość młodych ludzi oceniła swoje relacje z rodzicami jako pozytywne, co
wskazuje na korzystną atmosferę wychowawczą i przyjazne środowisko domowe
panujące w rodzinach.
c) Zdecydowana większość badanych uczniów deklarowała, że zareagowałoby
w sytuacji bycia świadkiem zachowania agresywnego, co jest pozytywnym
zjawiskiem i pokazuje, że młodzi ludzie nie są obojętni wobec zjawiska agresji.
5,1% badanych uczniów szkół podstawowych 4,9% badanych gimnazjalistów oraz
14,9% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklarowało, że w sytuacji bycia
świadkiem zachowania agresywnego nie zareaguje, natomiast 10,3% uczniów szkół
podstawowych, 11,1% badanych gimnazjalistów oraz 19,1% badanych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych deklarowało włączenie się do bójki. Uzyskane odpowiedzi
świadczą o konieczności kształtowania u młodych ludzi właściwych postaw wobec
zjawisk związanych z przemocą, które pomogą aktywnie jej przeciwdziałać.
d) Badani uczniowie, podobnie jak w badaniach ogólnopolskich, dostrzegają ryzyko
szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Ponad trzy czwarte
uczniów szkół podstawowych (76,7%), nieco mniej niż dwie trzecie uczniów szkół
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gimnazjalnych (61,4%) oraz prawie trzy czwarte uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(70,1%) deklaruje, że ich opiekunowie rozmawiali z nimi na temat szkodliwości
używania narkotyków. 91,8% uczniów szkół podstawowych, 87,1% uczniów szkół
gimnazjalnych oraz 65,9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło
w zajęciach profilaktycznych na temat szkodliwości używania substancji
psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol).
e) W grupie młodych ludzi 95,9% badanych uczniów szkół podstawowych,
80% badanych gimnazjalistów oraz 77,2% badanych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych deklarowało, że nie sięgnęłoby po narkotyki, nawet gdyby
nadarzyła się ku temu okazja. Świadczy to o dużej świadomości związanej ze
szkodliwością substancji odurzających. Należy jednakże podkreślić, że, w porównaniu
z 2010 rokiem, wzrósł odsetek badanych uczniów przyznających, że sięgnęliby po
narkotyki, gdyby zaistniały sprzyjające okoliczności.
f) Zdecydowana większość badanych uczniów jest świadoma zagrożenia cyberprzemocą
oraz uznaje za niestosowne podawanie swoich danych osobowych przypadkowym
osobom poznanym w Internecie.
4. Wnioski dotyczące badania punktów sprzedaży alkoholu.
a) Wśród ankietowanych pracowników punktów sprzedaży, większość badanych
(73,2%) sprzeciwia się sprzedawaniu napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,
pomimo to aż 68,5% badanych sprzedawców przyznało, że zdarza się im sprzedawać
alkohol osobom nietrzeźwym. W porównaniu z 2010 rokiem (54% badanych), wzrósł
odsetek badanych sprzedawców przyznających się do sprzedaży alkoholu dorosłym
osobom nietrzeźwym. Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym stoi w sprzeczności
z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
należy więc przywiązywać wagę do tego, aby artykuł ten był przestrzegany.
b) Osoby spożywające alkohol są uznawane za zagrożenie, a na terenie punktów
sprzedaży rzadko zdarzają się nieprzyjemne zajścia związane z piciem napojów
alkoholowych. W 26,3% badanych punktach sprzedaży doszło do takiego zdarzenia
w ciągu ostatniego miesiąca, zaś uzyskany wynik jest nieco wyższy od odsetka
badanych (23,1%) odpowiadających w ten sposób w 2010 roku.
c) Ankieta wykazała, że stosunkowo dużo osób niepełnoletnich podejmuje próby zakupu
napojów alkoholowych bądź papierosów. Badanie wskazuje, że w punktach sprzedaży
większość badanych sprzedawców nie sprzedaje zakazanych substancji osobom
niepełnoletnim i stosunkowo dobrze radzi sobie w sytuacji odmowy ich sprzedaży.
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Rozdział IV - Zadania na rok 2015 – Zadania własne gminy (art.41 ustawy).

CEL GŁÓWNY

I.
ZWIĘKSZANIE
DOSTĘPNOŚCI
POMOCY
TERAPEUTYCZNEJ
I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU.

DZIAŁANIA

1.Kontynuacja
działalności
Punktu Konsultacyjnego ds.
Uzależnień:
-poniedziałek 15.15 – 17.15
(grupa wsparcia
dla kobiet,
profilaktyka narkotykowa)
-wtorek 16.30 - 19.00 (terapeuta,
grupa AA)
-środa
16.00
19.00
(indywidualna
pomoc
psychologiczna
dla
kobiet,
prawnik)
-czwartek
16.00
19.00
(terapeuta, psycholog)
(wynagrodzenie
terapeutów,
środki czystości, telefon, prasa
codzienna, sprzątanie, czynsz i
media).
2.Uruchamianie PK na imprezach
plenerowych.

WSKAŹNIKI

Ilość osób
korzystających
z PK, ilość
udzielonych
porad

Ilość
uruchomion.
PK w plenerze
3. Zakup i kolportaż materiałów Ilość
edukacyjnych (broszury, plakaty, zakupionych
czasopisma) na potrzeby punktu materiałów
konsultacyjnego oraz instytucji
związanych
z
problematyką
uzależnień,
kampania
edukacyjne. Lokalne imprezy
plenerowe, środowiskowe.
4. Pomoc organizacyjna dla osób Ilość osób,
uzależnionych pozostających bez którym
środków
do
życia,
a udzielono
korzystających z terapii w pomocy
Inowrocławiu.
5.Współfinansowanie
Liczba
ponadpodstawowych programów programów,
wychodzenia z uzależnienia
rachunki.
(np. Radziejów, obozy, warsztaty
„after care”).
6.Dofinansowanie
telefonu L.mieszkańców
”Niebieska Linia „w Toruniu .
gminy.
7.Bieżące
informowanie Liczba punktów
społeczeństwa
o
adresach informacyjnych
placówek i instytucji związanych ilość informacji
z problematyką uzależnień.
8.Współpraca z Odwykowo- Ilość osób
Psychiatrycznym
Ośrodkiem korzystających
Leczniczym w Inowrocławiu

ŹRÓDŁA
POZYSKIWANI ODPOWIEDZIAL KOSZT
A WSKAŹNINI ZA
DZIAKÓW
REALIZACJĘ
ŁANIA
Sprawozdania,
Koordynator
raporty, umowy, pracownicy PK
zlecenia, rachunki

29.000,00

GKRPA
Koordynator
Zamówienia,
rachunki

Koordynator,
GKRPA

Ilość osób
korzystających z
pomocy.
Kontrakt,
lista obecności
Umowa, zlecenie,
zamówienie

Koordynator,
GKRPA
OPS

2.000,00

b/k

Koordynator,
GKRPA

1.000,00

Umowa, rachunek Koordynator

500,00

Plakaty, ulotki,
broszury

Koordynator,
GKRPA

Kontrakty.

Koordynator, OPS,
GKRPA
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II.
UDZIELANIE
RODZINOM,
W
KTÓRYCH
WYSTĘPUJĄ
PROBLEMY
ALKOHOLOWE,
POMOCY
PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ,
A
W
SZCZEGÓLNOŚCI
OCHRONY PRZED
PRZEMOCĄ
W
RODZINIE.

1.Pomoc rodzinom z problemem
alkoholowym w podejmowaniu
działań zmierzających do
kierowania osób uzależnionych
na leczenie.
2. Kierowanie osób
uzależnionych od alkoholu na
leczenie. Występowanie do
biegłych (psycholog i psychiatra)
o wydanie opinii o uzależnieniu
danej osoby (ok.15 opinii).Opłaty
sądowe.
3.Współpraca z instytucjami
mającymi za zadanie m.in.
pomoc, interweniowanie w
rodzinach dotkniętych chorobą
alkoholową i przemocą w
rodzinie (policja, pomoc
społeczna, szpitale -oddziały
odwykowe, poradnia odwykowa,
szkoły, kuratorzy sądowi).
Diagnozy, badania.
4.Prowadzenie grup wsparcia dla
kobiet współuzależnionych od
alkoholu (tzn. kobiet żyjących z
osobami uzależnionymi).
5.Spotkania grupy AA – wtorki
17.00 – 19.00.
6.Prowadzenie
świetlicy
terapeutycznej przy Szkole
Podstawowej w Pakości – 3
grupy (wynagrodzenie, koszty
utrzymania,
pomoce
dydaktyczne,
wyjazdy
integracyjne, art. spożywcze).
Superwizja.
7.Prowadzenie
świetlic
opiekuńczo-profilaktycznych w
Radłowie, Kościelcu
8.Udzielanie
nieodpłatnych
porad prawnych w Punkcie
Konsultacyjnym.
9.Dofinansowywanie szkoleń i
kursów służących podniesieniu
kompetencji
w
zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Wspieranie i udział w
gminnym
systemie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
10.Dofinansowanie działalności
świetlicy
środowiskowej
„Słoneczko”i
pracowni
terapeutycznej w Gimnazjum.

Wnioski,
skierowania,
opinie biegłych

GKRPA,
OPS,
policja,
służba zdrowia,
pedagodzy

Wnioski do sądu

j. w.

L. kontraktów,
badań, diagnoz

Ankiety, dane w
instytucji,
diagnozy

j. w.

Ilość grup,
osób, liczba
warsztatów

Wykazy, listy
obecności
sprawozdania

GKRPA,
koordynator,
Psycholog

Ilość grup,
l. spotkań
L. grup
ilość dzieci,
ilość spotkań

Informacje,
terminarz
L obecności,
rachunki, umowy,
sprawozdania,
diagnozy

Grupa AA,
terapeuta
Koordynator,
socjoterapeuci

L. świetlic,
ilość dzieci
ilość spotkań
Ilość porad,
ilość dyżurów

Umowy,
sprawozdania,
rachunki,
Sprawozdania,
umowy-zlecenia

27.000,00

Ilość szkoleń,
liczba
uczestników,
ilość świadectw

Lista obecności
ilość
certyfikatów,
umowy,
sprawozdania

Koordynator,
pracownicy świetlic,
pedagog
Koordynator
prawnik,
pedagog
Koordynator
Zespół
Interdyscyplinarny
Ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie

Ilość dzieci,
liczba imprez,
ilość spotkań

Lista obecności,
rachunki,
terminarz
spotkań,
Zamówienia,
rachunki

OPS
Koordynator
Gimnazjum

2.500,00

Ilość porad,
liczba
wniosków o
leczenie
Liczba
wydanych
opinii, liczba
wniosków
skierowanych
do sądu

6.000,00

1.000,00

(w kosztach
PK)

15.000,00

(koszty przy
PK)
1.500,00
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III.
PROWADZENIE
PROFILAKTYCZNEJ
DZIAŁALNOŚCI
INFORMACYJNEJ I
EDUKACYJNEJ W
ZAKRESIE
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANI
A NARKOMANII, W
SZCZEGÓLNOŚCI
DLA
DZIECI
I
MŁODZIEŻY,
W
TYM
PROWADZENIE
POZALEKCYJNYCH
ZAJĘĆ
SPORTOWYCH, A
TAKŻE DZIAŁANIA
NA
RZECZ
DOŻYWIANIA
DZIECI
UCZESTNICZ.
W
POZALEKCYJNYCH
PROGRAMACH
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZ. I
SOCJOTERAPEUTY
CZNYCH

1.Dofinansowanie, koordynacja
oraz nadzór i kontrola realizacji
profesjonalnych programów
profilaktycznych w szkołach,
m.in.
„Cukierki” SP
„Nasze spotkania” ZSzP
„Noe” G
„Dziękuję, nie palę” G
„Lot –tak, odlot-nie” SP
„Odczuwaj, ufaj, mów” SP
„Dopalaczom-STOP” SP
cyberprzemoc G, SP
„Archipelag Skarbów”, G
„Bezpieczne klikanie” SP
trening radzenia sobie ze
stresem, agresją, SP, G
inne –ZPO, ZSzP
2.Zajęcia edukacyjne nt. środków
psychoaktywnych dla rodziców i
nauczycieli m.in.
„Dopalacze? Na pewno nie
moje dziecko” SP
„Masmedia szansa, czy
zagrożenie” G.
3.Szkolenia, konferencje dla osób
zajmujących się problematyką
uzależnień, dla sprzedawców
napojów alkoholowych , itp.
4. Współpraca z mediami,
publikacja materiałów dot.
realizacji Gminnego Programu.
5.Organizacja kolonii, półkolonii,
biwaków profilaktycznoterapeutycznych dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych.
6.Dofinansowanie
alternatywnych form spędzania
wolnego czasu (teatr edukacyjnoprofilaktyczny, wycieczki z
elementami profilaktyk, dzień
dziecka, wsparcie na rzecz osób
niepełnosprawnych, działania
integracyjne ,zdrowy styl życia).
7.Imprezy środowiskowe,
happeningi poświęcone
problematyce uzależnień (biegi,
konkursy, festyny)
8.Organizacja i udział w
lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych dot.
uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Ilość zajęć,
liczba
uczestników

Umowy/zlecenia,
lista obecności,
ankiety,
sprawozdania

Koordynator,
placówki
oświatowe,
pedagodzy

13.000,00

Liczba
uczestników,
liczba zajęć

Lista obecności,
sprawozdanie

Koordynator,
pedagodzy,
placówki oświatowe

2.000,00

Liczba
uczestników,
ilość szkoleń,
konferencji
Ilość publikacji

Umowy/zlecenia,
lista obecności,
certyfikaty

Koordynator

Koordynator,
GKRPA

Liczba imprez,
ilość
uczestników,

Pisma lokalne,
strona
internetowa
Umowy,
rachunki,
sprawozdania,
lista uczestników
Plakaty, umowy,
sprawozdania,
rachunki.

2.500,00

Koordynator,
GKRPA

28.000,00

Koordynator,
GKRPA

4.000,00

Liczba
uczestników,
ilość imprez

Plakaty, dyplomy, Koordynator,
raporty, rachunki, GKRPA
umowy.

2.000,00

Ilość kampanii,
liczba
uczestników,
instytucji

Umowy, plakaty,
ulotki,
scenariusze zajęć

2.500,00

Ilość imprez,
liczba
uczestników

GKRPA,
koordynator
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IV.
WSPOMAGANIE
DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI,
STOWARZYSZEŃ I
OSÓB
FIZYCZNYCH,
SŁUŻĄCEJ
ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH.

1.Wspieranie stowarzyszeń i
klubów
abstynenckich, jako
miejsc trzeźwego i zdrowego
stylu życia dla uzależnionych i
ich rodzin, np. Kujawskie
Stowarzyszenie
Klub
Abstynentów.
2.Systematyczne
rozwijanie
współpracy
stowarzyszeń
z
lokalnymi
społecznościami,
aktywne włączanie ich w
realizację
przedsięwzięć
w
ramach gminnego programu.
3.Przekazywanie
materiałów
edukacyjnych,
nieodpłatne
udostępnianie pomieszczeń dla
grupy
samopomocowej
AA
„Odwaga” w Pakości.

W przypadku złamania zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim lub
nietrzeźwym oraz w przypadku
złamania zakazów promocji i
reklamy napojów alkoholowych
gmina
może
podejmować
interwencje oraz występować
przed sądem jako oskarżyciel
publiczny, czyli kierować sprawy
bezpośrednio
do
sądu
z
pominięciem
prokuratora.
Postępowanie z tego zakresu
WYSTĘPOWANIE
PRZED SĄDEM W prowadzone jest na podstawie
przepisów
o
postępowaniu
CHARAKTERZE
karnym. Sprawy, w których
OSKARŻYCIELA
gmina występuje jako oskarżyciel
POSIŁKOWEGO.
publiczny odbywają się w trybie
uproszczonym. Wniesienie aktu
oskarżenia do sądu musi być
poprzedzone przeprowadzeniem
postępowania dowodowego, które
należy do kompetencji policji.
V.
PODEJMOWANIE
INTERWENCJI
W
ZWIĄZKU
Z
NARUSZENIEM
PRZEPISÓW
OKREŚLONYCH W
ART.131
I
15
USTAWY ORAZ

VI.
INNE
GKRPA

1.Kontrole punktów sprzedaży i
lokali
gastronomicznych
w
ZADANIA zakresie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
prawa lokalnego - diety komisji,
koszty dojazdu.
2. Informowanie Policji o
naruszeniach
ustawy
o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
3.Rozpatrywanie wniosków o
zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych - diety GKRPA,
szkolenia, dojazdy.

Ilość
współprac.
jednostek,
klubów,
ilość spotkań

Umowy, plakaty

Ilość spotkań,
ilość
uczestników

GKRPA,
Sprawozdania,
raporty, protokoły przedst.
stowarzyszeń,
klubów

Ilość
materiałów,
l. spotkań,
ilość
uczestników.

Rachunki,
plakaty, lista
obecności

Ilość
Wnioski,
interwencji,
zgłoszenia,
ilość wniosków protokoły
skier. do sądu

GKRPA
Koordynator

1.000,00

b/k

GKRPA,
Grupa AA

b/k

GKRPA, policja

b/k

GKRPA, policja

1.000,00

Ilość kontroli,
liczba
skontrolowanych punktów

Zawiadomienia,
protokoły, wykaz
placówek

Ilość
powiadomień

Pisma skierowane GKRPA, policja
do policji

L. wniosków,
liczba
postanowień

Wnioski,
protokoły,
postanowienia,
lista obecności

GKRPA

6.500,00
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VII.
Działania podejmowane od lat w
WSPIERANIE
ramach
gminnych programu
ZATRUDNIENIA
profilaktyki
rozwiązywania
SOCJALNEGO
problemów
alkoholowych
POPRZEZ
ORGANIZOWANIE I obejmują integrację społeczną.
Należą do niej:
FINANSOWANIE
- leczenie i rehabilitacja osób
CENTRÓW
uzależnionych od alkoholu i
członków ich rodzin,
INTEGRACJI
- działanie na rzecz pomocy
SPOŁECZNEJ
dzieciom alkoholików (świetlice,
kolonie, obozy),
wspieranie
działalności
stowarzyszeń
i
klubów
abstynenckich.

l. osób
poddanych
leczeniu,
rehabilitacji,

Sprawozdania,
postanowienia
sądowe,
l. obecności

GKRPA, OPS,
służba zdrowia

b/k

l. dzieci z
rodzin z
problemami
alkoholowymi

Zasady i warunki lokalizacji „ogródków piwnych” na terenie Gminy Pakość.
1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż i podawanie piwa w tzw. ”ogródku
piwnym” do wniosku musi załączyć tytuł prawny do gruntu ,na którym ma być
zlokalizowany „ogródek piwny”.
2. Powierzchnia ogródka powinna wynosić minimum 10 m2..
3. Do wniosku o zezwolenie należy dołączyć projekt zagospodarowania ogródka
4. Teren ogródka powinien być ogrodzony parkanem o wysokości min. 1 m.
5. Ponadto podmiot powinien spełnić pozostałe warunki zawarte w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Terminy ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 6 lat, a w przypadku sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie krótszy
niż 4 lata.
Rozdział V– Postanowienia końcowe.
1.
Spodziewane
efekty
realizacji
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) Uświadomienie zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych skutków
nadużywania alkoholu i palenia papierosów.
2) Wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań
abstynenckich.
3) Wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania
alkoholizmowi zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również pomocy osobom
uzależnionym.
4) Wzrost świadomości mieszkańców gminy o możliwości uzyskania szeroko
rozumianego wsparcia.
5) Pogłębienie wiedzy o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z
tym problemem.
6) Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania
przemocy domowej.
7) Zmiana stereotypów utrudniających świadczenie pomocy osobom tego
wymagających.
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2.

Źródła finansowania programu
Środki budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczone na realizację zadań własnych gminy,
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
3.
Sposób kontroli realizacji programu.
1) Przewodniczący GKRPA składa roczne sprawozdanie z wykonania zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Burmistrza i przed Rada Miejską.
Stały monitoring programu prowadzony jest przez Koordynatora Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Badania społeczeństwa w zakresie ewaluacji programu, roczny monitoring, wnioski
i modyfikacja program.
4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
a. Każdy z członków GKRPA ma obowiązek uczestnictwa w plenarnym
posiedzeniu komisji oraz w pracach co najmniej 1 zespołu problemowego
GKRPA.
b. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Pakości przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji w wysokości
odpowiadającej 5-krotności diety przysługującej z tytułu podróży służbowej,
natomiast Przewodniczący Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
odpowiadającej 7- krotności diety przysługującej z tytułu podróży służbowej.
c. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności, każdorazowo po
posiedzeniu Komisji.
d. Zwrot kosztów delegacji członkom GKRPA wg. rozporządzenie ministra
pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 ze zm.)
RAZEM PLANOWANE WYDATKI: 148.000 zł
Sporządziła: Justyna Kończal, grudzień 2014 r.

12

