
Załącznik                                                               
do Uchwały Nr X/72/2019.   
Rady Gminy Sobienie-Jeziory 
z dnia 30 grudnia 2019 r. 

                                                                                
GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII NA 2020r. 

Rozdział I. 

Cele główne i szczegółowe programu 
§ 1. 

Cele główne  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych       

i Przeciwdziałania Narkomanii  to: 

1) ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania 

napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych przez 

mieszkańców gminy; 

2) podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy dotyczącej przyczyn    

i skutków nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy; 

3) prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych oraz 

promocja zdrowego stylu życia. 

§ 2. 

Określa się cele szczegółowe programu: 

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej; 

2) rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych i innych używek na terenie Gminy 

Sobienie-Jeziory, zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów oraz ich skutków; 

3) prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej dla dorosłych i dzieci oraz 

promowanie zdrowego stylu życia; 

4) zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym; 

5) podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami i innymi jednostkami 

działającymi na rzecz propagowania życia bez uzależnień i nałogów; 

6) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych używek; 

7) wspieranie realizacji szkolnych i środowiskowych imprez oraz programów 

profilaktycznych rekomendowanych . 

 



Rozdział II 

Zadania i sposoby realizacji programu 

§ 3. 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez: 

1) działalność informacyjną skierowaną do społeczności lokalnej na temat 

możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) rozwijanie i wspieranie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego ; 

3) wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu m.in. poprzez 

dofinansowanie realizacji programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, 

indywidualnej psychoterapii osób uzależnionych oraz programów pomocy 

psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób 

stosujących przemoc domową; 

4) opłacanie kosztów badania biegłych (psycholog i psychiatra) orzekających  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 

5) ponoszenie kosztów postępowania sądowego w sprawach o zobowiązanie do 

leczenia w placówkach odwykowych. 

 

  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu      
        i narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony    

        przed przemocą w rodzinie: 

1)  podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób 

uzależnionych od alkoholu poprzez: 

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu lub narkotyków, 

b) zaproszenie osoby na rozmowę wspierająco-motywującą, 

c) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru 

picia, 

d) kierowanie na badania pozwalające ustalić  uzależnienie od alkoholu, 

e) udzielanie i gromadzenie informacji o formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym w ośrodkach na terenie 

powiatu, regionu i województwa, 

f) motywowanie do podjęcia leczenia stacjonarnego w zakładach lecznictwa 

odwykowego, 



g) kierowanie do Sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego, 

h) uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy  

w rodzinie, 

2) udzielanie pomocy psychospołecznej dorosłym członkom rodziny z problemem    

alkoholowym; 

3) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez: 

a) pomoc ofiarom przemocy domowej oraz współpraca merytoryczna z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,      

b) upowszechnianie wiedzy na temat procedury „Niebieskiej Karty”, 

c) finansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie wiedzy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

d) edukacja rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych; 

4) pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym w szczególności poprzez: 

a) organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii bądź obozów z programami 

 profilaktycznymi dla dzieci z rodzin  z problemem alkoholowym w ścisłej  współpracy 

w tym zakresie ze szkołami, Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, 

b) podnoszenie kwalifikacji osób działających w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomani poprzez organizowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi, 

c) wspieranie działań na rzecz organizowania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  

z rodzin z problemem alkoholowym; 

5) podnoszenie kwalifikacji osób działających w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

poprzez organizację szkoleń. 

3. Prowadzenie  profilaktycznej działalności i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania  
problemów uzależnień i ich przeciwdziałaniu, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: 

1) tworzenie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej i wskazującej 

profilaktyki problemowej obejmującej dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz 

inne grupy społeczne mające wpływ na kształtowanie polityki trzeźwościowej; 



2) wspieranie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych w szczególności 

rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

3)  profilaktykę i promowanie stylu życia bez używek za pomocą udziału w 

ogólnopolskich kampaniach, m.in. w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  „Postaw 

na rodzinę„  „Niećpa”, „ Zatrzymaj przemoc” i  in.; 

4) wspieranie sołeckich  projektów i programów profilaktycznych promujących trzeźwy i 

bezpieczny sposób organizowania wolnego czasu, w szczególności działalności 

świetlic wiejskich i innych przedsięwzięć; 

5) edukację w zakresie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania 

narkotyków; 

6) zakup materiałów profilaktycznych, broszur, plakatów, ulotek, pomocy dydaktycznych, 

książek  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

7) podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych, które mają na celu ograniczanie ich 

dostępności i przestrzeganie zakazu sprzedawania i spożywania przez nieletnich i 

nietrzeźwych napojów alkoholowych; 

8) podejmowanie działań edukacyjnych przeznaczonych do rodziców. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych służących   rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych  i narkotyków poprzez: 

1) współpracę z instytucjami (ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, przedszkolami, 

służbą zdrowia, komisariatem policji, biblioteką, sądem, itp.),osobami fizycznymi 

którzy są współrealizatorami programu; 

2) organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym i narkomanii; 

3) wspieranie imprez trzeźwościowych  na terenie gminy Sobienie-Jeziory; 

4) zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu alkoholizmu, narkomanii  

i przemocy dla szkół, ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

i   Punktu Konsultacyjnego. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

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



Rozdział III 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  

§ 4. 

1. Członkom Komisji przysługuje za udział w posiedzeniu wynagrodzenie w wys. 150 zł.  

2. Przewodniczący Komisji otrzymuje wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego 

w kwocie 700 zł brutto za prowadzenie, przygotowanie i obsługę GKRPA. 

 
Rozdział IV 

Zasady finansowania programu. 

§ 5. 

1. Program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2020 na realizację Programu 

wraz z działaniami w zakresie  Przeciwdziałania Narkomanii  przeznacza się kwotę 

150 000,00 zł. Przeznacza się 130 000,00 zł na działania związane z Profilaktyką 

Alkoholową, a 20 000,00 zł na  Przeciwdziałanie Narkomanii. 

2. W ramach posiadanych środków dopuszcza się wprowadzenie zmian wydatków- 

zwiększenia, zmniejszenia w poszczególnych pozycjach. 

3. Planowane wydatki razem stanowią kwotę 150 000,00 zł. 

 

Rozdział V 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Sobienie-Jeziory  

§ 6. 

1. Plan  wydatków  na realizowane zadania związane z Profilaktyką  
i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych w Gminie Sobienie-Jeziory na 2020 rok. 

1) Zakup materiałów informacyjnych, ulotek, broszur, publikacji, prasy profilaktycznej dla 

instytucji i mieszkańców;                                                                              1 500,00                                                         

2) programy profilaktyczne dla ofiar i sprawców przemocy;     2 500,00 

3) badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia;      2 000,00 

4) koszty postępowania sądowego;           500,00 

5) kampanie edukacyjne /ogólnopolskie/ i inne dla dorosłych i młodzieży  



szkolnej;                                                                                                        5 000,00 

6) szkolenia dla przedstawicieli instytucji; służby zdrowia, oświaty, policji, pomocy 

społecznej, GKRPA, sprzedawców;           5 000,00 

7) szkolne programy profilaktyczne dla młodzieży szkolnej;    40 000,00 

8)  wypoczynek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym z rodzin 

alkoholowych;         10 000,00 

9) finansowanie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 

doznających przemocy i ich rodzin; / terapeuta uzależnień, psycholog kliniczny, 

socjoterapeutka, logopeda/                                                     20 000,00 

10) finansowanie diet i ryczałtu dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych;                    12 000,00 

11) imprezy trzeźwościowe i integracyjne dla mieszkańców gminy;    18 000,00 

12) działalność wiejskich świetlic w czasie wakacji dla  dzieci;     13 000,00 

13)  delegacje;                                                                                                     500,00 

            

            Razem              130 000,00 

 

2. Plan wydatków na realizację zadań z Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. : 

1) Programy profilaktyczne  dot. narkomanii;     14 000,00 

2) programy edukacyjne na temat narkotyków i substancji 

psychoaktywnych;         5 300,00                                      

3) zakup broszur, ulotek i materiałów dot. szkodliwego działania                         

substancji psychoaktywnych na organizm;                                      500,00    

4) delegacje                                                                                                        200,00   

                                                                          Razem                            20 000,00 

 

 

 

                                                                                               


