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 Większość ludzi korzystających z alkoholu robi to w sposób rozsądny i powściągliwy, jednak 

pewna część ludzi nadużywa alkoholu, co powoduje w sposób nieuchronny dużą ilość szkód i 

zagrożeń. Występują one we wszystkich społeczeństwach. Wielkość tych szkód jest związana 

z rozmiarami i stylem konsumpcji napojów alkoholowych, ale zależy również od 

skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych. 

      Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. 

Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i 

szkód zdrowotnych z nią związanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

          Nie ulega wątpliwości, że istnieją istotne powiązania między używaniem i 

nadużywaniem alkoholu a ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednak powiązania te są 

złożone i różnią się stopniem bezpośredniości wpływu picia alkoholu na ubóstwo i 

wykluczenie oraz zasięgu tego wpływu. Różne formy zachowań agresywnych i represyjnych 

rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, wywierają 
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destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces rozwoju. . U 

dzieci wychowywanych w rodzinach alkoholowych występuje stałe poczucie niższej wartości 

oraz obniżone poczucie szacunku do samego siebie. Wyraża się to w samokrytyce, 

deprecjonowaniu własnych osiągnięć oraz działaniach autodestrukcyjnych. Większość dzieci 

ma problemy związane z poczuciem tożsamości.  

        Dzieci te pozostawione bez pomocy z zewnątrz zagrożone są niedostosowaniem 

społecznym. Nie są bowiem w stanie same poradzić sobie z dotykającymi je problemami 

życiowymi. 
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Alkohol pije 85,5% dorosłych Polaków - wynika z badań nt. spożycia alkoholu w Polsce, 

zrealizowanych przez TNS OBOP  

 

Wśród konsumentów alkoholu jest więcej mężczyzn niż kobiet. Do spożywania trunków 

przyznało się 91% badanych panów, gdy 19% pań deklarowało, że są abstynentkami. Według 

badań najwięcej Polaków spożywających alkohol jest w grupie osób w wieku 18-24 lata 

(98%) oraz wśród mieszkańców największych miast (89%). 
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Z badań zrealizowanych przez TNS OBOP w I kwartale 2012 r. wynika, że najmniej abstynentów, bo 
2% jest wśród młodych ludzi w wieku 18-24 lata. Ta tendencja systematycznie zwiększa się ze 
wzrostem wieku, tym samym w gronie starszych ludzi jest najwięcej osób niepijących alkoholu – 18% 
w grupie 50-59 lat oraz 26% wśród osób po 60 roku życia. Spożywający alkohol stanowią 89% osób z 
wyższym wykształceniem, 90% osób z zasadniczym i średnim, natomiast 98% z wykształceniem 
podstawowym. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, to najmniej konsumentów alkoholu jest na 
wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców – 85%. Z kolei w miejscowościach od 100-500 tys. 
mieszkańców spożywający alkohol stanowią 86%, a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - 89%.  

 

 

 

 

http://www.egospodarka.pl/52173,Spozycie-alkoholu-w-Polsce-najmniejsze-w-UE,1,39,1.html


 

 

 
 
 75 % Polaków uważa, że pije mniej alkoholu niż inni, z kolei tylko 3 % jest zdania, że spożywa więcej 
alkoholu od innych osób. Według przeprowadzonych badań ryzykowna konsumpcja alkoholu, która 
według norm WHO oznacza więcej niż 16 standardowych jednostek alkoholu spożytych w tygodniu 
przez kobietę i 21 przez mężczyzn, dotyczy 13% mężczyzn i zaledwie 1% kobiet w Polsce. Warto 
dodać, że jedna standardowa jednostka alkoholu równa się 10 g czystego alkoholu etylowego, czyli 
odpowiednik małego piwa, lampki wina czy małego kieliszka wódki 

 

 

 

 

http://www.egospodarka.pl/56783,Spozycie-alkoholu-nawet-wsrod-ciezarnych,1,39,1.html


 

 

 

 

 

 

 

W Polsce notuje się mniejsze spożycie alkoholu niż w wielu europejskich państwach - wynika 

z najnowszych danych WHO. W rankingu wyprzedza nas kilkanaście krajów, w tym Niemcy, 

Hiszpania, Francja, Czechy i Wielka Brytania. Polska z konsumpcją na poziomie 10,6 l 100% 

alkoholu na mieszkańca powyżej 15 roku życia plasuje się poniżej unijnej średniej 

wynoszącej 10,85 l 100%. Co więcej, najnowsze statystyki świadczą o postępującym spadku 

sprzedaży mocnych trunków. Znakomitą większość alkoholu wypijamy w napojach 

niskoprocentowych. Według wstępnych danych, przeciętny Polak (15+) w 2011 r. wypił 3,7 l 

napojów spirytusowych oraz 6,1 l piwa i 0,4 l wina gronowego w przeliczeniu na 100% 

alkohol. 

 

Według danych z Globalnego Systemu Informacji nt. Alkoholu i Zdrowia, prowadzonego 

przez WHO, w rankingu spożycia przodują Czesi. W tym kraju wypija się ponad 15 l 100% 

alkoholu na mieszkańca powyżej 15 roku życia. Wysoką konsumpcję notują pozostałe 

państwa z byłego bloku wschodniego, jak Estonia (13,36l), Litwa (12,62l), czy Rumunia 

(13,3l). Wyższe spożycie alkoholu w porównaniu do Polski zarejestrowano także we Francji 

(12,3l), Niemczech (11,87l), Hiszpanii (11,67l) i w Wielkiej Brytanii (10,82l). 

 

 
 

 

 
Wg GUS, z roku na rok pijemy coraz mniej. Większość alkoholu spożywanego przez Polaków to 
piwo i jego pozycja się umacnia. Statystyki za kilka ostatnich lat pokazują spadek konsumpcji 
napojów spirytusowych, stabilizację spożycia wina oraz wzrost konsumpcji piwa. 

http://www.egospodarka.pl/52173,Spozycie-alkoholu-w-Polsce-najmniejsze-w-UE,1,39,1.html
http://www.egospodarka.pl/76329,Marki-piwa-w-Internecie,1,39,1.html


 

 

 
 

Nadużywanie alkoholu przez rodziców wywiera istotny wpływ na rozwój dziecka. 

Patologiczne zjawiska występujące w środowisku rodziny dotkniętej problemem 

alkoholowym stają się istotnym źródłem zaburzeń i szkód zdrowotnych występujących u 

dzieci i młodzieży. Różne formy zachowań agresywnych i represyjnych rodziców, 

zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, wywierają destruktywny wpływ 

na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces rozwoju.  

Należy jednak pamiętać, że przemoc domowa i poważne zaniedbania wychowawcze mogą 

również występować w związku z alkoholem nawet wtedy, gdy nie występuje jeszcze 

kliniczne zdiagnozowanie uzależnienia od alkoholu, lecz jedynie okresowe lub agresywne 

upijanie się dorosłych członków rodziny.  

Podstawowym źródłem zagrożeń dla dziecka jest stan chronicznego napięcia i stresu, któremu 

towarzyszą traumatyczne sytuacje związane z przemocą, awanturami, destrukcją ról 

rodzicielskich, chaosem. Często zdarza się również przemoc seksualna i demoralizacja. 

Dzieci muszą przystosowywać się do patologicznego środowiska rodzinnego, co powoduje 

destrukcyjne zmiany w ich psychice związane z urazami emocjonalnymi. U dzieci 

wychowywanych w rodzinach alkoholowych występuje stałe poczucie niższej wartości oraz 

obniżone poczucie szacunku do samego siebie. Wyraża się to w samokrytyce, 

deprecjonowaniu własnych osiągnięć oraz działaniach autodestrukcyjnych. Większość dzieci 

ma problemy związane z poczuciem tożsamości.  

Często również są niedożywione i zaniedbywane w sprawach higieny i opieki zdrowotnej. 

Życie w chronicznym stresie, któremu towarzyszy poczucie bezsilności upośledza 

funkcjonowanie systemu immunologicznego i powoduje choroby somatyczne. Wiele z tych 

dzieci ma także poważne problemy w nauce. Wszystko to sprawia, że dzieci te czują się 

napiętnowane i odizolowane od normalnego świata. Już na początku swojego rozwoju 

spychane są na margines, a ich droga rozwoju jest w poważny sposób zaburzona. Także u tej 



 

 

grupy możemy często zaobserwować nadużywanie alkoholu, narkotyków i innych środków 

zmieniających świadomość. 

 

Adresatami działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Pobiedziska na 2013 r. są wszyscy mieszkańcy Pobiedzisk a szczególnie dzieci i młodzież. 

Charakter poszczególnych działań uzależniony jest od potrzeb grup odbiorców, do których są 

kierowane. 

 

 

 

 

 

 

W miesiącu maju 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zlecił 
przeprowadzenie badań diagnostycznych dotyczący lokalnych zagrożeń społecznych. 
W podsumowaniu badań przeprowadzonych w gminie Pobiedziska można wyróżnić 
zasadnicze problemy, jakie pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców gminy. Na podstawie 
otrzymanych wyników zostały również podkreślone najważniejsze kwestie, wymagające 

uwagi ze strony władz samorządowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
a) Za najważniejszy problem w środowisku lokalnym mieszkańcy uznali bezrobocie, oraz 
związane z nim zubożenie społeczeństwa. Z pewnością w tej sferze są największe 
oczekiwania wobec władz, związane z podjęciem działań umożliwiających zwiększenie 
poziomu zatrudnienia. 
b) Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów 
społecznych przez mieszkańców. Większość badanych uważa alkohol za towar szczególny i 
postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Równocześnie 38% badanych oczekuje 
konkretnych działań ze strony władz nie tylko w zakresie profilaktyki, ale również 
rozwiązywania aktualnych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. 
Zdecydowana większość mieszkańców (87%) nie posiada wiedzy o prowadzonych lokalnie 
działaniach, które mają 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. 
c) Umiarkowanie poważny w gminie Pobiedziska jest również problem narkotyków. Odsetek 
mieszkańców, którzy próbowali już narkotyków, jest zbliżona do wyników analiz 
ogólnopolskich. Zdecydowana większość ankietowanych nie zażywa narkotyków. 
d) Problemem środowiskowym jest również przemoc. 38% dorosłych ankietowanych 
przyznało, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej lub 

II DIAGNOZA SYTUACJI UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ORAZ PROBLEMATYKA 

PRZEMOCY W RODZINIE W RODZINIE. 

 

1.Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy 

Pobiedziska. 
 



 

 

psychicznej. Ponadto 38% respondentów zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy 
opiekunów. 
 

 

 

 

 

 

 
 

a) Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest bardzo poważnym 
problemem. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Przyznało się do 
tego 14% uczniów szkół podstawowych oraz 62% gimnazjalistów. 
b) Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież coraz częściej wskazują 
na picie okazjonalne na różnego typu uroczystościach lub presję rówieśników, co 
wskazywać może na społeczną aprobatę spożywania alkoholu przez młode osoby. 
c) Badania wykazały istnienie nieco niższego od wyników ogólnopolskich odsetka młodych 
ludzi sięgających po narkotyki oraz większego niż badaniach ogólnopolskich odsetka 
uczniów, którzy mają kontakt z tytoniem. W gminie Pobiedziska zjawisko palenia 
papierosów przez młodych ludzi, szczególnie młodzież w wieku gimnazjalnym jest 
nasilone i dotyczy blisko połowy badanej populacji. 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. 
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. Niepokojący 
wydaje się ponadto fakt, że niektórzy młodzi ludzie swój pierwszy kontakt z używkami 
mieli w domu. 
f) Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice często nie zauważają tego, że ich dzieci 
znajdują się pod wpływem alkoholu i narkotyków. Uzyskane wyniki powinny 
zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie 
zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą. 
g) Umiarkowanym problemem w gminie są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi 
ludzie spotykają się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Ich poziom jest nieco niższy 
od poziomu wyznaczonego na podstawie badań ogólnopolskich. 
h) Rosnącym problemem w gminie jest dostępność substancji nazywanych dopalaczami. 
Młodzi ludzie często posiadają dużą wiedzę o tych substancjach oraz ich dostępności. 
Dopalacze cieszą się większą popularnością wśród uczniów szkół gimnazjalnych (12% 
badanych przyznało się do zażywania ich, a 10% zażyłoby dopalacze, gdyby miało do tego 
okazję). Działania profilaktyczne oraz informujące o szkodliwym wpływie dopalaczy na 
funkcjonowanie organizmu powinny być kierowane przede wszystkim do tej grupy 
uczniów. 
 

 

 

 

2.Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
a) Analiza postaw wychowawczych mieszkańców gminy wykazała, że są oni w większości 
przeciwni stosowaniu kar fizycznych jako odpowiedniej metody wychowawczej i 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. Warto jednak zaznaczyć, że 
nieco mniej niż połowa badanych mieszkańców nie popiera regulacji prawnych 
zakazujących stosowania kar fizycznych. 
b) Większość młodych ludzi oceniła swoje relacje z rodzicami jako pozytywne, co wskazuje 
na korzystną atmosferę wychowawczą i przyjazne środowisko domowe panujące w 
rodzinach na obszarze miasta. 
c) Pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym w badaniach jest dość wysoka świadomość 
mieszkańców związana z istnieniem osób i instytucji, do których należy zgłosić się w 
przypadku stosowania przemocy. 61% badanych mieszkańców deklarowało, że posiada 
wiedzę na ten temat. 
d) Zdecydowana większość badanych uczniów ze wszystkich grup wiekowych deklarowała, 
że zareagowałaby w sytuacji bycia świadkiem zachowania agresywnego, co jest 
pozytywnym zjawiskiem i pokazuje, że młodzi ludzie nie są obojętni wobec zjawiska 
agresji. Jednakże 10% gimnazjalistów i 6% uczniów szkół podstawowych deklarowało, że 
w sytuacji bycia świadkiem zachowania agresywnego nie zareaguje, natomiast 15% 
uczniów szkół gimnazjalnych 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. 
e) Dość duża część młodych ludzi wskazywała na pozytywne reakcje otoczenia, związane 
z odmową picia alkoholu. 45% uczniów szkół podstawowych oraz 55% uczniów szkół 
gimnazjalnych deklarowało, że spotyka się z akceptacją i zrozumieniem w sytuacji 
odmowy picia alkoholu. 
f) W grupie młodych ludzi 98% uczniów szkół podstawowych oraz 82% gimnazjalistów 
deklarowało, że nie sięgnęłoby po narkotyki, nawet gdyby nadarzyła się ku temu okazja. 
Świadczy to o wzroście świadomości związanej ze szkodliwością substancji odurzających. 
g) Zdecydowana większość młodych mieszkańców gminy Pobiedziska jest świadoma 
zagrożenia cyberprzemocą oraz uznaje za niestosowne podawanie swoich danych 
osobowych przypadkowym osobom poznanym w Internecie. 
 

 
 
 
 
 

 

a) Wśród ankietowanych punktów sprzedaży, 41% sprzedawców przyznało, że sprzedało 
alkohol osobie nietrzeźwej. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z artykułem 15 

3..Pozytywne tendencje w dynamice problemów społecznych 

4.Wnioski dotyczące badania punktów sprzedaży alkoholu 



 

 

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, jednak na terenie punktów 
sprzedaży rzadko mają miejsce nieprzyjemne zajścia związane z piciem napojów 
alkoholowych. 
c) Ankieta wykazała, że duża ilość osób niepełnoletnich podejmuje próby zakupu napojów 
alkoholowych bądź papierosów. Badanie wskazuje, że w punktach sprzedaży w gminie 
sprzedawcy nie sprzedają zakazanych substancji osobom niepełnoletnim i dobrze radzą 
sobie w sytuacji odmowy ich sprzedaży. 
Na podstawie przedstawionych badań zidentyfikowano obszary problemowe odnoszące się 

do Gminy Pobiedziska. 

 

 

 

 

 
 
Adresatami działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Pobiedziska na 2013 r. są wszyscy mieszkańcy Pobiedzisk a szczególnie dzieci i młodzież. 

Charakter poszczególnych działań uzależniony jest od potrzeb grup odbiorców, do których są 

kierowane. Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pobiedziska na 2013 r. jest w 

szczególności 

 

 
Zadanie 1.  

Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych i 

zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 

działania 

 

wskaźniki realizacji działań 

1) finansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych oraz programów terapii dla młodzieży 
uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem 

 

- liczba i rodzaj programów 

- liczba uczestników 
 

2) organizowanie poradnictwa i wsparcia (w tym w formie telefonu 
zaufania) prawnego, psychologicznego, pedagogicznego dla osób i 

rodzin, w których występują zjawiska uzależnienia i przemocy, 

zaburzenia wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz w 
stanach kryzysu psychicznego 

 

- liczba i rodzaj miejsc pomocy 
- liczba osób i udzielonych porad w poszczególnych 

kategoriach problemowych 

 

3) informowanie o miejscach pomocy dla osób uzależnionych, 

zagrożonych uzależnieniami i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców 
przemocy w rodzinie  

 

- liczba i formy przekazów 

4) szkolenia i inne działania edukacyjne oraz konsultacyjno-superwizyjne 
zwiększające kompetencje służb pracujących z osobami i rodzinami w 

zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie 

 

- liczba i rodzaj działań 
- liczba uczestników 

- grupy zawodowe objęte działaniami 

 

 

5 )wykonanie ogrodzenia budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w przy 

ul. Kaczyńskiej 26 oraz przystosowanie  

i doposażenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
terapeutycznej, informacyjnej, edukacyjnej w zakresie profilaktyki 

uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszenia 

umiejętności wychowawczych rodziców 
 

- liczba i rodzaj działań 

- liczba uczestników 

Zadanie 2.  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

działania wskaźniki realizacji działań 

CELE GŁÓWNE  I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 
 



 

 

 

1) finansowanie programów psychoterapii współuzależnienia oraz w 

zakresie problemów przemocy w rodzinie 

 

- liczba i rodzaj programów 

- liczba uczestników 

 

2) organizowanie poradnictwa i działań wspierających rodziny 
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą, w tym w 

formie asystentury 
  

- liczba i rodzaj działań 
- liczba uczestników 

- liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pracą 

asystenta rodziny 
 

3) zapewnienie osobom doznającym przemocy w rodzinie schronienia i 

wsparcia 
 

- liczba i rodzaj miejsc pomocy 

- liczba ofiar przemocy korzystających z pomocy 
 

4) zapewnienie dzieciom z rodzin wieloproblemowych miejsc w 

placówkach wsparcia dziennego, w których realizowany jest program 
socjoterapeutyczny  

 

- liczba placówek wsparcia dziennego realizujących program 

socjoterapeutyczny 
- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 

placówki wsparcia dziennego 

- liczba dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
uczestniczących w zajęciach placówki wsparcia dziennego 

- liczba dzieci objętych opieką placówek wsparcia dziennego, 

które uzyskały promocję do klasy następnej 
- liczba dzieci i młodzieży w Świdnicy, w przedziale 

wiekowym 7-18 lat 

 

5) doskonalenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom 
z problemem alkoholowym i przemocy, w tym organizacja pracy 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Pobiedziskach i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Pobiedziskach 

 

- liczba postępowań przygotowawczych i spraw skierowanych 
do sądu, prokuratury 

- liczba wydanych opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu 
- liczba wydanych postanowień sądu o zobowiązanie do 

leczenia 

- liczba osób zatrzymanych przez Policję w związku z 
przemocą w rodzinie 

- liczba założonych „Niebieskich Kart” 

- liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 
- liczba orzeczonych przez sąd rodzinny eksmisji  

w związku z przemocą w rodzinie 

 

 

Zadanie 3. 

Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.   

działania 

 
wskaźniki realizacji działań 

1) działania wspierające postawy abstynenckie u młodzieży poprzez 

wykorzystanie różnych form edukacji i kultury 

 

- liczba i rodzaj działań 

- liczba uczestników 

 

2) działania edukacyjno-informacyjne w obszarze zapobiegania 

uzależnieniom i przemocy, w tym w zakresie redukcji czynników ryzyka 
zagrażających zdrowiu psychicznemu,  zmiany postaw dorosłych wobec 

używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz 

podnoszenia kompetencji rodzin w zakresie pełnienia prawidłowych 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych  

 

- liczba i rodzaj programów 

- adresaci programów 
- liczba uczestników 

 

3) działania edukacyjne skierowane do właścicieli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych i kontrole punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, mające na celu ograniczenie dostępności napojów 

alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18. roku życia 

 

- liczba i rodzaj działań  
- liczba uczestników  

- liczba ujawnionych naruszeń prawa w związku ze sprzedażą 

napojów alkoholowych wbrew warunkom 

 

4) działania edukacyjne związane z przeciwdziałaniem nietrzeźwości  - liczba i rodzaj działań  

- liczba uczestników 
- liczba wypadków i wykroczeń drogowych spowodowanych 

przez nietrzeźwych 

- liczba odebranych praw jazdy za kierowanie pod wpływem 

alkoholu 

 

5) działania interwencyjno-sprawdzające wobec osób, których 
zachowanie wskazuje na użycie substancji psychoaktywnych 

 

- liczba osób poddanych kontroli 
- liczba osób, u których stwierdzono użycie substancji 

psychoaktywnych 

 

6) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach 

publicznych 

 

- liczba ujawnionych przez Policję osób, których stan 

wskazywał na znajdowanie się pod wpływem alkoholu, w tym 

do  18. roku życia 
 

7) monitoring problemów wynikających z używania substancji 

psychoaktywnych oraz efektywności lokalnych działań podejmowanych 

- monitoring 



 

 

w ramach Programu 
 

Zadanie 4. 

Rozpowszechnianie programów readaptacji społecznej skierowanych do trzeźwych i 
trzeźwiejących alkoholików oraz członków ich rodzin. 
 

działania 

 
wskaźniki realizacji działań 

1) Działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego CIS 

 

- liczba uczestników 
 

2) Przeciwdziałanie nawrotom, aktywizowanie do dokonywania 
pozytywnych zmian w życiu. 
 

- liczba i rodzaj działań 

- liczba uczestników 
 

3) działania informacyjne i edukacyjne dla przedstawicieli instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych  
i narkomanii 
 

- liczba i rodzaj działań  
- liczba odbiorców działań 

. 

lp. Nazwa zadania Kwota przewidziana na 
realizację zadania  

 INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOW I NARKOMANII I 
PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY 

 

1 Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych formach podnoszenia 
kwalifikacji realizatorów GKPiRPA w 2013r. 

Liczba szkoleń 
Liczba uczestników 

2 Zakup literatury fachowej i pomocy dydaktycznych Ilość zakupionych publikacji 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pobiedziskach 
na 2012 rok. 

1. Członkowie z tytułu pracy w Komisji otrzymują wynagrodzenie za wykonywanie czynności 
wyznaczonych Regulaminem Organizacyjnym  

2. Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 250 
zł,- brutto -uczestnictwo potwierdzone listą obecności. 

3. Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu podkomisji problemowej, potwierdzone listą obecności 
członkowie otrzymują wynagrodzenie brutto 220 zł,- 

 

 

 

 

 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

 



 

 

Zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pobiedziska na 2013 r. realizowane będą 
cały rok kalendarzowy. Źródło finansowania Programu stanowią dochody Gminy Pobiedziska 
pochodzące z opłat za zezwolenia wydane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi –300 000,00 zł, dotacje oraz środki pozabudżetowe pozyskane z 
innych źródeł. 

 

Lp Zadanie  Dział 85154 w PLN Dział 85153 w 
PLN 

Termin 
realizacji 

1 Zwiększenie dostępności  pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.. 

140 000,00 4000 Cały rok 2013 

2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i 
narkomanii, pomocy psychospołecznej  
i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

20 000,00 1 000 Cały rok 2013 

3 Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży.   

17000 4 000 Cały rok 2013 

4. Rozpowszechnianie programów readaptacji społecznej 
skierowanych do trzeźwych  i trzeźwiejących alkoholików i oraz 
narkomanów oraz członków ich rodzin. 

 

100 000,00 1 000 Cały rok 2013 

5 Inne zadania  związane z przeciwdziałaniem przemocy. 
Alkoholizmowi i narkomanii 

6 000 0 Cały rok 2013 

6. Wynagrodzenie członków GKPiRPA 7 000 0 Cały rok 2013 

 Łącznie 290 000 10 000 300 000 

 

 

 

 

 

 
 

Realizacja działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pobiedziska na 
2013 r. jest monitorowana i ewaluowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach 
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z Programu, sporządzone na podstawie informacji 
uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań, zostanie przedłożone Radzie Miejskiej 
Gminy Pobiedziska przez Burmistrza Gminy , w terminie do 31 marca 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOROWANIE 



 

 

                    Uchwała Nr ........................................... 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

W sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2013 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). oraz  podstawie art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwość i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Z 2007 r. Nr 70 poz.473 ze 
zmianami.) ,zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485, ze zmianami.) 

 

Rada Miejska uchwala co następuje: 
 

§ 1. 

 
1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 r. stanowiący załącznik do uchwały. 
2. Na realizację zadań wynikających z ,,Programu”, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się środki 

finansowe w kwocie 300 000 zł,-  

§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ...................................... 
RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 20 grudnia 2012r. 

 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pobiedziska na 2013 r.  

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473. ze zm) i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. Z 2005 roku nr 179,poz.1485 ze zm.) Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym  ( Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do kompetencji rady gminy. należy 
podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii” dla Miasta i Gminy Pobiedziska na 2013r 
 

         Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2013  dla Miasta i Gminy Pobiedziska został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz 
potrzebami występującymi na terenie miasta i gminy  
.Potrzeby występujące na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków , 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach politycznowychowawczych i socjoterapeutycznych,  

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


