
 

                                                         Uchwała nr XIII/90/2019 

Rady Gminy Drawsko 

                                                         z dnia 15.11.2019 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie 

Drawsko na 2020 r. 

 

 

Na podstawie art.4.
1
 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm) art.10 ust.3 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) oraz 

art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko na 2020 r.  

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Załącznik nr 1 

                                                                                                         do uchwały nr XIII/90/2019 

                                                                                                         Rady Gminy Drawsko 

                                                                                                         z dnia 15.11.2019 r.              

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ 

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 

GMINIE DRAWSKO  

NA 2020 ROK. 

 

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę 

obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów 

alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu usuwanie następstw 

nadużywania alkoholu, udzielania pomocy osobom nadużywającym alkoholu oraz ich 

rodzinom. 

Zadania te Gmina Drawsko realizuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji 

zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizuje także zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, jest częścią strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i jest on zgodny z podstawowymi założeniami 

polityki państwa regulowanej odpowiednimi ustawami, celami Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020, wobec zagrożeń wynikających z różnych negatywnych postaw 

człowieka. 

Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i właściwie zorganizowanej 

działalności w zakresie prowadzenia odpowiedniej profilaktyki i socjoterapii na terenie całej 

gminy. 

Całokształt działań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii koordynuje Wójt 

Gminy Drawsko przy pomocy Gminnej Komisji d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Diagnoza problemów alkoholowych i narkotykowych występujących w gminie zawarta jest  

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Drawsko na lata 2013-2020  

i stanowi załącznik do uchwały Nr XXXVI/205/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.  

Gmina na mocy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz na mocy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma za zadanie 

zapobiegać oraz prowadzić odpowiednie działania profilaktyczne antyalkoholowe, 

antynarkotykowe oraz antyprzemocowe, na które przeznacza dochody uzyskane z opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży na terenie 

gminy. 

 



        Według najnowszych danych w Polsce około 800  tyś osób jest uzależnionych od 

alkoholu, natomiast około 3 mln naszych obywateli pije w sposób ryzykowny lub szkodliwy, 

jest to około 10% dorosłych mieszkańców Polski.  

Poniższa tabela przedstawia wzorce spożywania alkoholu: 

 

Wzorce spożywania alkoholu 

Ilość czystego alkoholu ( w 

gramach) spożywana 

dziennie 

Ilość czystego alkoholu ( w 

gramach) spożywana 

tygodniowo 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Picie o niskim poziome 

ryzyka 
Do 20 Do 40 Do 140 Do 280 

Ryzykowne spożywanie 

alkoholu 
20-40 40-60 140-209 280-349 

Szkodliwe picie alkoholu Ponad 40 Ponad 60 210 i więcej 350 i więcej 

Podejrzenie uzależnienia od 

alkoholu 
Ponad 40 Ponad 60 210 i więcej 350 i więcej 

10 g czystego alkoholu zawarte jest w szklance 250 ml 5% piwa, lub lampce 100 ml 12% winą, czy też w kieliszku 30 ml 40% wódki 

 

Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie w nadmiernych ilościach alkoholu (jednorazowo 

lub w określonym czasie) nie pociągające za sobą negatywnych konsekwencji. Jeśli jednak 

model ten nie ulegnie zmianie może przekształcić się w picie szkodliwe, które powoduje 

szkody zdrowotne, jak również społeczne i psychologiczne, przy czym nie występuje 

uzależnienie od alkoholu. Ludzie latami oscylują na granicy tych wzorców, aż w końcu nie 

potrafią funkcjonować bez alkoholu i popadają w uzależnienie.  

Według danych statystycznych Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych struktura spożycia napojów  alkoholowych w roku 2018 przedstawiała się 

następująco: wyroby spirytusowe: 34,6%, wino i miody pitne: 7,5%, piwo: 57,9%. Dostępne 

na stronie Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych statystyki 

wskazują iż w przeciągu ostatnich 18 lat spożycie piwa nie spadło poniżej 50% ogólnego 

spożycia napojów  alkoholowych, natomiast konsumpcja pozostałych rodzajów trunków 

uległa znacznej zmianie, w roku 2000: wyroby spirytusowe - 28,30%, wino i miody pitne -

20,20%, w roku 2005: wyroby spirytusowe - 31,40%, wino i miody pitne - 12,90%, w roku 

2010: wyroby spirytusowe - 35,50%, wino i miody pitne - 9,30%, w roku 2015: wyroby 

spirytusowe - 34,00%, wino i miody pitne - 8,00%. Tendencja ta jest niepokojąca, Polacy 

potrzebują mocniejszych alkoholi. Przegrywamy walkę z alkoholizmem naszego kraju, raport 

informuje, iż na głowę Polaka przypada rocznie 12,5 litra czystego alkoholu, czyli dwa razy 

więcej niż światowa średnia (6,2 litra), jesteśmy na 13 miejscu w rankingu światowym. 

Z informacji zawartych w Diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzonej wśród 

mieszkańców Gminy Drawsko w 2018 roku wynika, iż jednym z najpoważniejszych 

problemów społecznych gminy jest uzależnienie od alkoholu, następnie emigracja zarobkowa, 

później bezrobocie. Ankietowani zwrócili również uwagę na problem przemocy w szkole 

oraz cyberuzależnień. 31,2 % respondentów  przyznało, że spożywało alkohol w ciągu 

ostatniego tygodnia, a 16% nie spożywa go w ogóle, aż 70,4 % ankietowanych zna osobiście 

osoby dotknięte chorobą alkoholową. Ponadto, co szósty badany (14,6%) jest zdania, że 

alkohol zawarty w piwie jest mniej szkodliwy niż w wódce. 

 

        Istotnym problemem jest również kwestia spożywania alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie, gdyż nie dość, iż powoduje on zaburzenie procesu rozwoju młodych ludzi to 

również jest przyczyna podejmowania działań mających negatywne skutki społeczne. Wyniki 

najnowszych ogólnopolskich badań realizowanych w 2018 roku przez Instytut Matki i 



Dziecka w Warszawie wskazują, iż inicjację alkoholową miała za sobą co trzecia badana 

osoba (34,6%). W grupie 11- latków odsetek tych, którzy mają już inicjację alkoholową za 

sobą wynosił 11,4%, w grupie 13-latków – 28%, a w grupie 15-latków – ponad 63%. W 

najstarszej badanej grupie przy uwzględnieniu płci okazało się, że to dziewczęta pija więcej 

niż chłopcy. 

Badaniu poddano również dostępność alkoholu dla nieletnich, okazało się iż za niemożliwe 

do zdobycia piwo uznało zaledwie 4,5% uczniów młodszych i 1,1% starszych. Dane te 

pokrywają się wynikami lokalnych badań zawartych w Diagnozie lokalnych zagrożeń 

społecznych, w której około 80% dorosłych mieszkańców uznało, iż alkohol spożywany jest 

przez młodzież często, znają także przypadki sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej, 

stwierdziło to 44,7% ankietowanych. 4 na 25 ankietowanych sprzedawców przyznał, że 

zdarzyło im się sprzedać alkohol osobie nieletniej. Taki sam odsetek przyznało, iż 

potencjalnie mogli sprzedać alkohol młodzieży poniżej 18 roku życia, gdyż nie sprawdzili 

dowodu osobie młodo wyglądającej. Młodsi ankietowani twierdzili, iż źródłem dostępu 

alkoholu są starsi koledzy. W roku 2018 40% uczniów gimnazjum oraz 34 % uczniów szkoły 

podstawowej deklarowało kontakt z alkoholem. Młodzież spożywa alkohol głównie na 

imprezach i dyskotekach, oraz na świeżym powietrzu, choć w niektórych miejscowościach 

równie często w domu.  

  

Pomimo tego, iż problem narkotykowy nie jest postrzegany w Gminie Drawsko jako 

kluczowe zagrożenie, to jednak staje się on coraz poważniejszy, 2/3 przebadanych dorosłych 

mieszkańców uważa, iż nietrudno jest uzyskać dostęp do narkotyków, również 40 % 

ówczesnych gimnazjalistów uznało, iż zdobycie narkotyków jest łatwe, a 55% gimnazjalistów 

deklarowało chęć spróbowania. Młodzież szkolna uznała, że głównym motywem do wzięcia 

narkotyków jest chęć zaimponowania innym, na drugim miejscu jest ciekawość. Uczniowie 

szkół podstawowych uznali, iż z powodu nudy, kłopotów rodzinnych czy szkolnych nie warto 

sięgać po narkotyki, jednakże uczniowie szkoły gimnazjalnej uznali, iż nie radzenie sobie z 

problemami rodzinnymi może skłonić około 41% z nich do wzięcia narkotyku. Z danych 

zawartych w ww. diagnozie wynika również, że wiedza młodzieży na temat skutków 

zażywania narkotyków jest znikoma.  

Największym zaufaniem w przypadku problemu ze spożywaniem alkoholu lub narkotyków 

ankietowani darzą rodziców (średnio 73,6% ankietowanych), na drugim miejscu szukają 

pomoc u kolegów ( średnio 36,2% ankietowanych), do nauczycieli i wychowawców zgłosiło 

by się około 28,4% ankietowanych, 27,4% próbowało by rozwiązać problem samemu a 

zaledwie 3,4 % skorzystało by z telefonu zaufania. 

 

W kwestii bezpieczeństwa w szkołach z Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych można 

wywnioskować, iż uczniowie czują się w niej bezpiecznie. Jeśli zdarzają się agresywne 

zachowania ze strony rówieśników, to jest to najczęściej obgadywanie, obrażanie czy 

wyśmiewanie, a także izolacja społeczna. Najbardziej niebezpiecznym miejscem w szkole są 

korytarze szkolne. Istnieje również problem cyberprzemocy, w której dochodzi do 

wulgarnego i złośliwego komentowania rówieśników. Niezwykle istotne jest zatem 

budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

gdyż na terenie Gminy Drawsko w szkołach przemoc psychiczna przeważa nad fizyczną.  

 

Z uwagi na powyższe tak ważna jest profilaktyka w zakresie wychowania w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 
 

 



1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

  

Gmina Drawsko leży w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego i jest 

gminą o charakterze turystyczno- rolniczym. Graniczy z Gminą Krzyż Wlkp. od północy, 

Gminą Wieleń od wschodu, Gminą Drezdenko od zachodu, Gminą Wronki i Sieraków od 

południa. W skład Gminy Drawsko wchodzi 12 sołectw. Obszar gminy ogółem wynosi 162,9 

km
2
. 

Gminę Drawsko zamieszkuje wg stanu na dzień 31.10.2019 r. – 6201 mieszkańców,  

w tym: 

- dzieci od 7-15 lat          -   645 

- młodzieży od 16-18 lat -   218. 

 

Na terenie gminy Drawsko znajduje się 5 placówek oświatowych, do których uczęszcza 507 

uczniów (dane z dnia 30.09.2019 r.) 

 

199 dzieci (dane z dnia 30.09.2019 r.) uczęszcza do znajdującego się na terenie gminy 

gminnego przedszkola z 6 oddziałami zamiejscowymi. 

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje: 

-  12 świetlic, 

-   2 placówki służby zdrowia, 

-   5 Ochotniczych Straży Pożarnych, 

- 19 stowarzyszeń non profit z siedzibą na terenie gminy oraz 5 współpracujących z siedzibą 

poza terenem gminy. 

 

Istniejący na terenie gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku jest jednostką 

organizacyjną świadcząca pomoc mieszkańcom gminy, którzy z różnych powodów znaleźli 

się w trudnej sytuacji życiowej. 

Na dzień 31.10.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku udzielił następującej 

pomocy, z tytułu: 

- ubóstwa - 38                           

- sieroctwa - 0                              

- bezdomności - 1                           

- ochrony macierzyństwa - 1              

- niepełnosprawności - 47                  

- trwałej choroby - 34                          

- bezrobocia - 22                                  

- bezradności życiowej - 12                                

- rodzinom niepełnym - 6                    

- rodzinom wielodzietnym - 0           

- alkoholizmu - 4                                

- narkomanii - 0                                   

- po opuszczeniu zakładu karnego - 0    

- przemocy w rodzinie - 0                   

- zdarzeń losowych - 0                         

- klęsk żywiołowych - 0                       

- inna pomoc - 0       

                              

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku współpracuje także z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Czarnkowie w temacie zmniejszenia bezrobocia, które na terenie naszej 



gminy na dzień 30.09.2019 r. wynosiło: 151 osoby bezrobotne, w tym: 76 kobiet. Z pośród 

bezrobotnych 13 osób ma wykształcenie wyższe, 42 posiada wykształcenie gimnazjalne, 

podstawowe i poniżej, najwięcej osób bezrobotnych mieści się w przedziale wiekowym 25-34 

lata, jest to 47 osób. Bez żadnego stażu pracy z pośród zarejestrowanych bezrobotnych było 

15 osób. 

 

Na terenie Gminy Drawsko od 2017 r. funkcjonuje Posterunek Policji. Policjant jest 

członkiem Gminnej Komisji d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Trzech członków Gminnej Komisji d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wchodzi w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którego głównym 

celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny do dnia 

06.11.2019 r. zebrał się 4 razy, zostało założonych 8 niebieskich kart, z czego w 90% 

przypadków występuje problem alkoholowy. 

 

Działający na terenie Gminy Drawsko Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ośrodku 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia, prowadzony przez Pełnomocnika, dostępny jest dla 

zainteresowanych dwa razy w tygodniu, środa i czwartek, w godzinach 15:30-18:30. 

 W 2019 r. przyjęto 13 osób, w tym: 

- osób uzależnionych - 8 

- członkowie rodzin – 5. 

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła 12 rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia. 3 osoby 

w wyniku przeprowadzonych rozmów skorzystało z pomocy specjalistów dostępnych w 

Gminny Ośrodku Profilaktyki i Promocji Zdrowia, 2 osoby zadeklarowały dobrowolne 

leczenie w placówkach lecznictwa odwykowego. Aktualnie na badania do biegłego sądowego 

celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu planuje się skierować 4 osoby. 

Do rozpatrzenia przez sąd skierowano akta 1 osoby uchylającej się od podjęcia działań 

mających na celu poradzenie sobie z problemem nadużywania alkoholu i stosowania 

przemocy wobec najbliższych,  

 

Od roku 2019, w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Gminnego Ośrodka Profilaktyki i 

Promocji Zdrowia w Drawsku spotkanie z terapeutą uzależnień odbywają się dwa razy w 

miesiącu, jest to drugi i ostatni poniedziałek miesiąca, w godzinach: 17:00 – 20:00. Natomiast 

terminy spotkania z psychologiem nie uległy zmianie, jest to pierwsza sobota miesiąca, w 

godzinach 13:30 – 18:30. Z pomocy specjalistów korzysta około 20 osób. 

 

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym działa również Grupa Wsparcia AA, jest to 

samopomocowa grupa terapeutyczna spotykająca się na mityngach w wtorki, w godzinach od 

18:00 – 20:00. Ruch AA  jest całkowicie poza formalną, dobrowolną i nieprofesjonalną 

wspólnotą trzeźwościową osób, które dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i 

nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu. Spotkanie Grupy 

Wsparcia AA obywają się w lokalu należącym do gminy, który udostępniany jest jej 

nieodpłatnie.  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji 

zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowany będzie przez: 

- Gminną Komisję d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Pełnomocnika Wójta d.s. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, 



- Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich  rodzin, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Komisariat Policji w Krzyżu – Posterunek w Drawsku, 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- szkoły z terenu gminy, 

- placówki zdrowia, 

- świetlice wiejskie, 

- stowarzyszenia, 

- i inne podmioty.  

 

 

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY DRAWSKO. 

 

Na terenie gminy obecnie funkcjonuje 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży - 6, 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży -  

19. 

 

W roku 2019 wydano jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowego 

punktu sprzedaży, zgodnie z rejestrem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 

końca roku 2019 wpłyną łącznie 3 wnioski o kontynuację  zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, natomiast 4 punkty sprzedaży zakończyły swoją działalność ( 1 – w miejscu 

sprzedaży, 3 – poza miejscem sprzedaży), wydano również 14 koncesji jednorazowych.  

W roku bieżącym przeprowadzono kontrolę 8 punktów sprzedaży alkoholu, na rok 2020 

planuję się dokonać kontroli w 10 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

3. CELE PROGRAMU. 

 

Celem strategicznym Programu jest ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i 

społecznych związanych ze spożyciem alkoholu, narkotyków oraz innych uzależnień 

behawioralnych występujących w naszej gminy. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnia 

następujące cele operacyjne zawarte w ustawie o Zdrowiu Publicznym i Narodowym 

Programie Zdrowia: 

1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód 

wynikających ze spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, a także związanych z zjawiskiem przemocy w rodzinie, 

2) prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie pozytywnego i harmonijnego 

rozwoju, kształtowanie osobowości, umiejętności osobistych i społecznych, 

3) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, 

4) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

5) podnoszenie kompetencji osób działających w zakresie pracy profilaktycznej z 

dziećmi i młodzieżą, 

6) prowadzenie stałego interaktywnego systemu informacji, 

7) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych, 



8) monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym, 

9) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

10)  utrzymanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu, 

11) ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych,  

12)  promowanie zdrowego stylu życia, 

13)  współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie 

problemów alkoholowych i innych uzależnień, 

14)  zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób uzależnionych i 

członków rodzin, 

15)  kontrola przestrzegania prawa na rynku alkoholowym. 

 

4. ZADANIA PROGRAMU. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków, a także dotkniętych przemocą fizyczną i psychiczną poprzez: 

 

1) działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego, 

1) indywidualny kontakt osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób 

dotkniętych przemocą z psychologiem i terapeutą uzależnień, celem podjęcia leczenia 

w placówkach lecznictwa odwykowego, 

2) kontynuacja działalności wspólnoty AA oraz grupy wsparcia, 

3) zatrudnienie specjalistów-psychologa i terapeuty uprawnionych do prowadzenia        

indywidualnych i grupowych działań terapeutycznych, 

4) finasowanie kosztów sporządzania opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od  

alkoholu, 

5) współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień, 

6) udzielanie pomocy i wsparcia osobom po zakończeniu leczenia i ich rodzinom. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy 

psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

 

1) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawsku, Komisariatem 

Policji w Krzyżu Wlkp – Posterunek Policji w Drawsku, szkołami,  

2) współpracę z biegłymi opiniującymi w przedmiocie uzależnień oraz współpracę  

z kuratorami sądowymi, 

3) współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym, 

4) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z 

problemem Alkoholowym, narkotykowym i doznających przemocy, poprzez 

utrzymanie i finansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – 

zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, 

5) upowszechnianie informacji dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości  

przeciwdziałania przemocy, w szczególności związanej z problemem alkoholowym, 

poprzez umożliwianie ofiarom przemocy korzystania ze specjalistycznej pomocy 

psychologicznej, prawnej i socjalnej – zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na 

lata 2016-2020, 

6) finansowanie szkoleń, warsztatów i kursów specjalistycznych w celu rozwijania  

 umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych  

 i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach  

 podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

 w zakresie skutecznych oddziaływań – zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia 



 na lata 2016-2020, 

7) organizowanie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz z  

 problemem przemocy w rodzinie obozów socjoterapeutycznych, kolonii oraz 

półkolonii profilaktycznych na bazie ofert i w oparciu o pisemny konspekt do 

poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji w ramach profilaktyki uniwersalnej 

– zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla 

dzieci i młodzieży poprzez: 

 

1) poszerzanie i udoskonalanie oferty upowszechniania i wdrażania programów  

profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów  

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki uniwersalnej 

oraz selektywnej, selektywnej poprzez finansowanie lub dofinansowanie w szkołach 

na terenie gminy profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

warsztatów szkoleniowych (alkohol, narkotyki, dopalacze i inne środki 

psychoaktywne) – zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, 

2) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przedstawicieli instytucji działających w 

zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania 

alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez 

dofinansowywanie szkoleń, warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów 

realizujących szkolne programy profilaktyczne, finansowanie lub dofinansowanie 

kursów – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla członków GKPRPA 

oraz wychowawców świetlic – zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 

2016-2020, 

3) spotkania dla rodziców w ramach prowadzenia działań edukacyjnych dla dorosłych, 

w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież – zgodnie z 

Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, 

4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 

sportowych i innych stanowiących integralną część programu adresowanego do dzieci 

i młodzieży objętej takim programem, przy ścisłej współpracy ze szkołą.  

5) promowanie zdrowego stylu życia - bez nałogów, w różnych przedsięwzięciach 

lokalnych, 

6) prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych w gminie 

na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (strona internetowa, 

biuletyn, tablice ogłoszeń itp.), 

7) włączanie się w ogólnopolskie i lokalne kampanie profilaktyczne, 

8) rozpowszechnianie w środowisku lokalnym czasopism, ulotek, broszur i innych 

materiałów o tematyce przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie i propagowaniu  zdrowego stylu życia. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 

1) wspieranie i współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz 

samorządowymi i sołectwami w  zakresie prowadzonych przez nie działań na rzecz 

rodzin z problemem uzależnień, 

2) wspieranie ruchu samopomocowego grupy AA na terenie gminy, 



3) współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi sprzedaż alkoholu na terenie    

gminy, w celu tworzenia lokalnej polityki wobec alkoholu (ograniczenie dostępności   

nieletnim, utrzymanie ładu i porządku w zakresie sprzedaży) oraz dostarczanie 

informacji w zakresie zmian przepisów prawa w zakresie  handlu alkoholem, poprzez 

organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców posiadających  zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

4) zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób   

uzależnionych od alkoholu lub zwiększenie dostępności form wsparcia, poprzez    

wspomaganie przez Centra Integracji Społecznej oraz zgodnie z ustawą o zatrudnieniu 

socjalnym w kontekście ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi – zgodnie z   Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 
1
   i 

art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez: 

1) prowadzenie odpowiednich czynności zmierzających do tego, aby w miejscach 

sprzedaży alkoholu były uwidocznione informacje o szkodliwości spożywania 

alkoholu, zakazie   podawania osobom nieletnim alkoholu, oraz zakaz sprzedaży na 

kredyt lub pod zastaw,  

2) kontrole placówek handlowych pod kątem zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

3) egzekwowanie uchybień na drodze sądowej. 

 

 

5. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU. 

 

1. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii winno być 

dokonywane w ramach zadań własnych gminy oraz opłat pobieranych za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do finansowania działań związanych z  

szeroko rozumianą profilaktyką jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

 

6. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKA 

GMINNEJ KOMISJI. 

 

1. Członkowie Gminnej Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu 

komisji w wysokości 12% obowiązującego najniższego wynagrodzenia krajowego 

brutto, za każde posiedzenie. 

2. Pełnomocnik Wójta oraz Przewodniczący Komisji za udział w posiedzeniu komisji 

otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15% najniższego wynagrodzenia krajowego 

brutto za każde posiedzenie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej wypłacane jest miesięcznie, zgodnie z listą 

obecności z posiedzenia komisji. 

4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje. 

5. Członkowie komisji biorący udział w pracach zespołu kontrolującego zasady 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach prowadzących 



sprzedaż napojów alkoholowych, otrzymują wynagrodzenie w kwocie 25,00 zł netto, 

za każdy skontrolowany punkt. 

6. Członkowie GKRPA otrzymują zwrot kosztów podróży za uczestnictwo w 

szkoleniach, spotkaniach organizowanych poza miejscowością, w której znajduje się 

siedziba GKRPA. W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji 

publicznej, przysługuje zwrot kosztów własnym środkiem lokomocji wg stawek 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania 

oaz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością 

pracodawcy. 

7. Wynagrodzenie pełnomocnika GKRPA ustalono w wysokości 26,15 zł brutto za każdą 

godzinę świadczenia usług. Świadczone usługi nie mogą przekroczyć 40 godzin w 

miesiącu. 

 

7. WNIOSKI KOŃCOWE. 

 

Skuteczna realizacja Programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób 

stykających się z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocy w rodzinie na terenie 

gminy.  

Program zakłada także szeroko rozumianą pomoc rodzinom dotkniętym problemem 

alkoholizmu, narkomanii i związanej z tym przemocy. Szczególne znaczenie mają działania 

profilaktyczne i edukacja realizowana w szczególności na terenie szkół w gminie. Objęcie 

oddziaływaniem profilaktycznym licznej grupy dzieci i młodzieży może  

w przyszłości zaowocować zmianą stylu ich życia i ich rodzin. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, jest przedsięwzięciem mającym na celu udzielanie konkretnej 

pomocy uzależnionym i ich rodzinom przy zastosowaniu podejścia traktującego alkoholizm  

i narkomanię jako chorobę. Takie stanowisko pozwala odrzucić ocenę moralną, a przystąpić 

do działań medycznych, psychoterapeutycznych, profilaktycznych w celu uzyskania jak 

najlepszych efektów w walce z chorobą, jaką są wszelkiego rodzaju uzależnienia. 

 


