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I.WSTĘP 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 ( skrót Gminny Program...")jest kontynuacją 

zadań realizowanych na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w latach poprzednich jak 

również  opisem  nowywych działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii. 

Program w swej treści odwołuje się do założeń Narodowego Programu                   

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015,a ponadto 

opiera się na następujących aktach prawnych i dokumentach: 

1. ustawie z dnia 26 pażdziernika 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn.zm); 

2. ustawie z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.05.180.1493 z późn.zm); 

3. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (DZ.U. 09.175.1362 z 

późn.zm); 

4. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku  publicznego i o 

wolontariacie(Dz.U.03.96.873 z późn.zm); 

5. ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.03.122.1143 z 

późn.zm); 

Ustawa o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art.4¹ oraz ustawa  z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałani narkomanii art.10.określa szczegółowe zadania własne 

gminy w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu czy narkotyków.W szczegółności zadania te obejmują: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej do osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy  alkoholowe i narkomanii,pomocy 
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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, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży,w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takąe 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych 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 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

II DIAGNOZA SYTUACJI UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ORAZ PROBLEMATYKA 

PRZEMOCY W RODZINIE W  RODZINIE. 

 

            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. 

 

1. Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy Pobiedziska. 

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 
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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 

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

opiekunów. 

2. Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży. 

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 
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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. 

 

3. Pozytywne tendencje w dynamice problemów społecznych. 

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 
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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. 

 

4. Wnioski dotyczące badania punktów sprzedaży alkoholu. 

a) Wśród ankietowanych punktów sprzedaży, 41% sprzedawców przyznało, że sprzedało 

alkohol osobie nietrzeźwej. Takie postępowanie 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, 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. 
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  Na podstawie przedstawionych badań zidentyfikowano obszary problemowe odnoszące się do 

Gminy Pobiedziska. 

III.ZDIAGNOZOWANIE  NA PODSTAWIE  BADAŃ OBSZARÓW 

      PROBLEMOWYCH W GMINIE  POBIEDZISKA. 

 

       1.Mieszkańcy  Pobiedzisk  spostrzegają alkoholizm, narkomanię jako problem    

           społeczny, 

        2. Dzieci i młodzieży mają coraz łatwiejszy dostęp do substancji psychoaktywnych, 

 

        3.Spożywanie  napojów  alkoholowych przez  bardzo  młode osoby:  

 

        4.Sprzedaż napojów alkoholowych osobie nietrzeźwej, 

 

        5. Duża ilość osób niepełnoletnich podejmujących próby zakupu napojów alkoholowych bądź 

           papierosów, 

 

        6 .Niewystarczająca edukacja społeczna w zakresie uzależnień, 

 

  7.Brak zindywidualizowanych i kompleksowych programów powrotu na rynek pracy w 

odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych, 

 

  8.Zwiększenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

              9.Wprowadzenie procedur chroniących ofiary przemocy. 

 

         IV.   CELE GŁÓWNE, OPRACYJNE I ZADANIA PROGRAMU, 

            

        Wybrane cele obejmują swym oddziaływaniem obszary profilaktyki uzależnień,readaptacji 

społecznej osób uzależnionych,pomocy na rzecz członków rodzin dotknietych problemem 

alkoholowym ,narkomanii i zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz redukcji szkód polegających na 

minimalizowaniu konsekwencji związanych z alkoholizmem,narkomanią i przemocą w rodzinie. 
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CEL  GŁÓWNY NR  1 

 

Ograniczenie poziomu konsumpcji alkoholu  oraz związanych z tym problemów społecznych 

na terenie  miasta i gminy Pobiedziska. 

 

Cele szczegółówe. 

 

1.1 .Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości ,wczesnej inicjacji 

alkoholowej,narkotykowej,nadużywania i uzależnienia od alkoholu i narkotyków wsród: 

dzieci,młodzieży mieszkańców Pobiedzisk oraz osób zawodowo zaangażowanych w 

rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

 

1.2.Kształtowanie właściwych postaw wobec  alkoholizmu i alkoholu,narkomanii i narkotyków 

oraz przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Miasta i Gminy Pobiedziska. 

 

1.3. Rozszerzenie   oferty terapeutycznej dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu 

czy   narkotyków i ich bliskich. 

 

1.4. Poszerzenie i wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży ( w tym pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych,kulturalno-

oświatowych,sportowych i rekreacyjnych) i dorosłych. 

 

1.5.Przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i pod zastaw oraz 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych 

 

1.6.Motywowanie do ograniczenia ilości wypijanego alkoholu osób nadużywających (tzw.Picie 

ryzykowne i szkodliwe) oraz  podjęcie leczenia odwykowego uzależnionych od alkoholu czy 

narkotyków. 
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L.p Nazwa zadania  Kwota przewidziana na zadania 

1 Prowadzenie edukacji  na temat działania alkoholu i narkotyków na 

orgaznizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spozywania 

alkoholu 

3000 

2 Prowadzenie Punktów Konsulatacyjnych dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych 

25000 

3 Realizacja  Kampanii Społecznych "Postaw na Rodzinę, " Zachowaj Trzeźwy 

Umysł" 

2000 

4 Działania służące zagospodarowaniu czasu wolnego,promocji zdrowego 

stylu życia i aktywności dzieci i młodzieży 

10000 

5 Inicjowanie różnorodnych form profilaktyki rówieśniczej 3000 

6 Szkolenia i kursy specjalistyczne w zakresie pracy profilaktycznej z 

dziećmi,młodzieżą oraz rozwijanie Warsztaty umiejętności prowadzenia 

zajęć profilaktycznych organizowanych dla 

nauczycieli,pedagogów,psychologów. 

10000 

7 Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych 2000 

8 Lokalna kampania edukacyjna związana z przeciwdziałaniem nietrzeźwości 

kierowców 

1500 

9 Finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i 

tworzenie nowych oraz finansowanie zatrudnienia pracowników 

merytorycznych i obsługi. 

63500 

Łacznie                                                                                  120000 

 

 

CEL GŁÓWNY NR 2. 

   Ograniczenie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności 

  pomocy dla rodzin w których ten problem występuje. 

Cele szczegółowe. 

 

2.1 Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Miasta i Gminy 

Pobiedziska na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy. 

 

2.2 Poszerzenie dostępności, skuteczności i egfektywności działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup  odbiorców. 
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 2.3 Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

2.4. Zapewnienie  kompleksowej , pomocy członkom rodzin w których występuje przemoc. 

 

l.p Nazwa zadania  Kwota przewidziana na zadanie 

1 Szkolenia dla przedstawicieli służb instytucji nt.zjawiska przemocy w 

rodzinie,organizowanie cyklicznych szokleń,narad,konferencji nt.procedury 

"Niebieskiej Karty"  

10000 

2 Prowadzenie edukacja społeczności lokalnej: 2000 

3 Zapewnienie schronienia dla osób z rodzin i dziećmi w szczególności ofiar 

przemocy w rodzinie(mieszkanie interwencyjne) 

3000 

4 wsparcie psychospołeczne,pomoc prawna,poradnictwo psychologiczne i 

rodzinne oraz terapia-udzielana ofiarom przemocy lub doświadczającym 

przemocy..Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia i grup 

terapeutycznych dla ofiar przemocy-dorosłych i dzieci 

4000 

5 Warsztaty umiejętności rodzicielskich-wychowanie dzieci bez stosowania 

przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi 

3000 

 Łacznie 22000 

 

 

CEL GŁÓWNY NR 3 

   Rozpowszechnianie programów readaptacji społecznej skierowanych do trzeźwych i 

    trzeźwiejących alkoholików oraz członków ich rodzin. 

 

Cele szczegółowe. 

 

     3.1.Zagwarantowanie osobom uzależnionym po ukończonym leczeniu odwykowym 

          możliwości nieodpłatnego uczestnictwa w terapii podtrzymującej. 

    

     3.2.Organizacja czasu wolnego, w szczególności w godzinach wieczornych i podczas 

         weekendów  trzeźwym alkoholikom i narkomanom oraz ich rodzinom. 
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    3.3   Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych celem powrotu na rynek 

          pracy osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych , w tym uzależnionych od 

        alkoholu i narkotyków. 

 

 

l.p Nazwa zadania  Kwota przewidziana na zadanie 

1 Działania zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego CIS 

70000 

2 Przeciwdziałanie nawrotom,aktywizowanie do dokonywania  pozytywnych 

zmian w zyciu. 

3000 

3 Motywowanie  do życia w trzeźwości:organizacja czasu 

wolnego,weekendów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

7000 

 Łącznie 80000 

 

 

 V. 

INNE ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOW I NARKOMANII I 

PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY. 

lp. Nazwa zadania Kwota przewidziana na 

realizację zadania  

 

1 Uczestnictwo w szkoleniach,warsztatach,konferencjach i innych formach 

podnoszenia kwalifikacji realizatorów GKPiRPA w 2012 

8000  

2 Zakup literatury fachowej i pomocy dydaktycznych 2000  

3 Wyposażenie "Niebieskiego Pokoju: na Komisariacie Policji 3000  

4 Kwota ogółem 13000  

 

VI. 

ZASADY WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

              Zasady wynagradzania członków Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pobiedziskach na 2012 rok. 

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

2. Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu  Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w 

wysokości 200 zł,- brutto -uczestnictwo potwierdzone listą obecności. 

3. Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu podkomisji problemowej,potwierdzone listą 

obecności członkowie otrzymują wynagrodzenie brutto 180 zł,- 

    

 

 

   VII. 

      HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU  PROFILAKTYKI I 

  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 

2012 ROK 

 

L

p 

Zadanie  Dział 85154 w PLN Dział 85153 w PLN Termin realizacji 

1 Og  Ograniczenie poziom konsumpcji  alkoholu  

oraz związanych z tym problemów 

społecznych na terenie miasta i gminy 

Pobiedziska. 

120000 5000 Cały rok 2012 

2  Ograniczenie i przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 

skuteczności pomocy dla rodzin w 

których ten problem występuje. 

22000 0 Cały rok 2012 

3 Rozpowszechnianie programów 

readaptacji społecznej skierowanych do 

trzeźwych i trzeźwiejących 

alkoholików,narkomanów oraz członków 

ich rodzin. 

80000 3000 Cały rok 2012 

 Inne zadania związane z Przeciwdziałaniem 

Alkoholizmowi i Narkomanii i 

Przeciwdziałaniu Przemocy 

13000 2000 Cały rok 2012 

 Wynagrodzenie członków GKPiRPA 5000 0 Cały rok 

 Łącznie 240000 10000 250000 
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       VIII.WNIOSKI. 

       

            Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i 

 środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są podmiotem właściwym 

do rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych  w swoich społecznościach 

lokalnych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii  gmina ma obowiązek prowadzić własną, wyznaczoną 

lokalnymi potrzebami i zasobami, politykę wobec alkoholu i narkotyków. 

     

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2012 roku będzie  skierowany na :   

1.Dzieci i młodzież. 

      Z badań przeprowadzonych  w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy 

Pobiedziska wynika ,że 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. Picie alkoholu przez 

młodzież to jeden z poważniejszych problemów społecznych. 

                 Niezbędnym elementem polityki społecznej Gminy Pobiedziska   w odniesieniu do 

 dzieci imłodzieży, będzie  zapobieganie i zmniejszanie szkód, które powstały na skutek 

używania przez nich alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także zapobieganie 

przyszłym szkodom, w tym uzależnieniu, które mogą się pojawić po dłuższym okresie 

picia. 

Na pierwszy plan wysuwa się jednak nie tyle problem uzależnienia od alkoholu, co straty 

bieżące, takie jak: wypadki (w tym śmiertelne), konflikty z prawem, przedwczesna 

inicjacja 

seksualna, konflikty z rówieśnikami i w rodzinie, problemy z nauką, sięganie po inne 

substancje psychoaktywne, itp. 

2 Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym 

                                   Za najważniejszy problem w środowisku lokalnym mieszkańcy Pobiedzisk uznali        
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bezrobocie, oraz związane z nim zubożenie społeczeństwa.  W tej sferze są największe 

                oczekiwania wobec władz, związane z podjęciem działań umożliwiających zwiększenie 

                 poziomu zatrudnienia.Władze samorządowe  zobligowane są do integrowania społecznego 

                  swoich mieszkańców i dążenia do zapewnienia im jak najlepszej sytuacji materialnej i 

                 społecznej. 

  Jednym z zadań własnych samorządu gminnego realizowanego w ramach gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( określonych w art 4¹ 

ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi) jest wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i 

finansowanie centrów integracji społecznej.Zgodnie z art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r.o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Z 2011r.Nr 43 ,poz.225) . 

 

      Zgodnie z  ustawowym zapisem, Gmina Pobiedziska przystąpiła  do projektu" Ekonomia 

Społeczna drogą rozwoju lokalnego" Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 

utworzenia  Centrum Integracji Społecznej i zakładanie podmiotów Ekonomii Społecznej   

wpłynie wymiernie na jakość życia w gminie zwiększy jej atrakcyjność oraz skutecznie 

będzie  niwelować   powstawanie   wszelkiego rodzaju patologii 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii na 2012 rok   będzie  realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach 


