
                                                                                 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/ 225/2008                                                                                                                                  
z dnia 27 listopada 2008 r w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 
Tczewie na rok 2009 i Diagnozy stanu 
problemów alkoholowych oraz narkotykowych 
w mieście Tczewie. 

 
                                                                                                                                                                                                                                        

 Diagnoza stanu  problemów alkoholowych  oraz narkotykowych w mieście Tczewie  

 

Wstęp. 
Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a także                   
o dostępnych zasobach mogą tym samym przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze 
skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy                    
o rozmiarach i charakterze zjawiska, stąd potrzeba dokonywania analizy zasobów służących 
realizacji podejmowanych działań i wstępne określenie stanu szkód i zagrożeń na terenie miasta.  

 

Do najważniejszych  problemów alkoholowych zaliczamy: 
a) osoby uzależnione od alkoholu, 
b) osoby nadużywające alkoholu – pijące szkodliwie, 
c) dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym, 
d) przemoc w rodzinie, 
e) dzieci i młodzież  pijącą. 
 

 Poniżej  przedstawiono populacje z terenu miasta, u których występują kategorie 
problemów alkoholowych (dane szacunkowe  na podstawie przelicznika przyjętego przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)  

 
 Liczba mieszkańców  miasta stan na dzień  30 września 2008 r. wynosi  60172  w tym: 

- dzieci w wieku  od 0 – 7 lat 5022,  
- od 7-18 lat 8364  
 
– osoby uzależnione od alkoholu ok. 2 % populacji  to  1203 osoby 
– dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) ok. 4 % populacji  -  to 

2407  osób 
– dzieci wychowujące sie w rodzinach alkoholików  ok. 4 % populacji –  to 2407 osób  
– osoby pijące szkodliwie  5-7 % populacji  czyli ok. 3008 do 4212 osób 
– ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym  to ok. 1600 osób 

dorosłych  i ok. 1600 dzieci z tych rodzin . 

 
Z informacji  uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, wynika, że na terenie 
miasta dochodziło do następujących zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu: 
-naruszenie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu, 
-przypadki nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 
- zatrzymania nietrzeźwych kierowców, 
-konieczność sporządzania wniosków w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu  
odwykowemu, 
- przestępstwa dokonane pod wpływem alkoholu; 
- interwencje domowe, których główną przyczyną były sytuacje konfliktowe spowodowane 
przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, 



- sprawy sądowe dotyczące osób z problemem alkoholowym za fizyczne i moralne znęcanie 
się nad rodziną, 
- stosowanie procedury Niebieskiej Karty, 
- osadzenie osób nietrzeźwych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych do wytrzeźwienia. 
Z powodu problemów alkoholowych 192 rodziny  otrzymują   pomoc w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. 
 
Z  badań przeprowadzonych  przez Komendę Powiatową w Tczewie w kwietniu 2006 r w 
klasach III (rocznik 1988) na terenie szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego  
wynika, że: 
-  ok. 94,3%  ankietowanych  piło alkohol, przeważnie piwo, głównie w swoim domu, piją bo 
czują sie odprężeni , bo znajomi  piją . 
Ankietowani zapytani o zażywanie narkotyków   18,2% potwierdziło że brało, 11.6% twierdzi 
,że otrzymało od kolegi/koleżanki,        , 
 6,9% kupiło, 4,4% zażyło raz, 0,8% zażywa regularnie, 36,3% ankietowanych wie gdzie w 
mieście można nabyć narkotyki.. 
83,9% potwierdziło, że w jego szkole prowadzi się akcje informacyjne przestrzegające                           
o szkodliwości tytoniu, alkoholu, narkotyków , 
36,8 %  byłoby  gotowych udzielić pomocy takiej osobie, gdyby Twój kolega, koleżanka pili 
alkohol lub brali narkotyki to 41% namawiałoby na leczenie i zerwanie z nałogiem. 
Wiek inicjacji: 
- alkoholowej przypada w większości przypadków na okres nauki w gimnazjum, niezależnie 
od płci Niepokojące jest, to że 9% ankietowanych  po raz pierwszy sięgnęło po alkohol już w 
szkole podstawowej . 
- narkotykowej w 9,1% ankietowanych  przypada na okres nauki w gimnazjum.  
 
Wzrasta natężenie  ( częstość sięgania po alkohol, intensywność picia,  częstotliwość  
nadużywania) spożywania alkoholu przez młodzież wraz z jej wiekiem.  
-  o intensywnym piciu  alkoholu  przez uczniów  świadczy fakt, że prawie 65,2% młodzieży 
eksperymentującej z alkoholem przyznała ,że doświadczyła już stanu upojenia alkoholowego, 
częściej czynili to chłopcy niż dziewczęta.  
 
Uwagę zwraca  wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się w 
ocenach młodzieży . Dostępność młodzieży do alkoholu jest ograniczona w znikomym 
stopniu, wysoki procent  ankietowanych nie miało z tym żadnego problemu. Znacząca część 
sprzedawców nie przestrzega obowiązujących przepisów zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim. 
 
Dostępność do alkoholu w mieście Tczewie. 
a) limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży wynosi  45 ,wydanych zezwoleń  33 ( gastronomia, restauracje),  
b) limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży wynosi  70, wydanych zezwoleń 70 ( sprzedaż detaliczna alkoholi o 
zawartości                pow. 18% alkoholu), 
c) punkty sprzedaży  na które limit ogranicza uchwała  Nr XIII/221/2004 Rady Miejskiej                      
w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wynosi 56 punktów  ( bary 
piwne, detal z piwem); 
Zdaniem dorosłych alkoholizm jest zjawiskiem powszechnym i zauważanym w środowisku 
lokalnym. Mimo to świadomość dorosłych na temat możliwości  uzyskania pomocy przez 



osoby uzależnione od alkoholu jest  mała. Zaskakująca jest jednocześnie niechęć  
ankietowanych do poszukiwania możliwości podjęcia działań mających na celu zmniejszenie 
skali występowania problemów alkoholowych, najczęściej ankietowani jako sposoby 
zaradcze proponowali : zmniejszenie ilości punktów sprzedaży, przestrzeganie zakazu 
sprzedaży alkoholu nieletnim oraz podejmowanie działań profilaktycznych wśród dzieci, 
młodzieży. 
 
Dane dotyczące problemu narkomanii  w mieście Tczewie; 
- niepokojący jest fakt że 18,2% ankietowanych osobiście zażywało narkotyki, 0,8% 
regularnie, 
- 5,6%  zażywa narkotyki na dyskotece,  5,2% u kolegów w domu; 
- 36,3% zna miejsca, gdzie można nabyć narkotyki. 
Wobec powyższych danych, pocieszające jest to, że:  
- 91,8 % zna zagrożenia związane z używaniem narkotyków , a wiedzę posiadają :  
-  od kolegów 368 osób; 
- od rodziców 377 osób, 
- od nauczycieli 698 ankietowanych 
- z TV , radia  720 ankietowanych  
- 91,8% ankietowanych uważa, że w mówienie o szkodliwości narkotyków może zniechęcić 
do ich brania, dlatego ważne jest wprowadzanie programów profilaktyczno – edukacyjnych .  
 
Posiadane zasoby miasta  Tczewa  do profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii : 
1) Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień „Dromader”: ul. Al Solidarności 15  

(placówka NFZ ), 
2) Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” ul. Orzeszkowej 6, 
3) Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej :,,Przemiana” ul. Nadbrzeżna 8, w tym 

25 przeszkolonych nauczycieli realizujących program „Spójrz inaczej”  
4) Centrum Interwencji Kryzysowej  ul. Wojska Polskiego 6,  
5)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim                

ul.  Plac Piłsudskiego 1,  
6) Punkt Konsultacyjny „OKNO” ul. Kościelna 7,  
7) Grupy samopomocowe AA ( dla uzależnionych  ) : „Nadzieja” ul. Orzeszkowej 6, 

,,Feniks” ul. Rokicka 1 ( salka przy parafii NMPMK), 
„Rozsądek” ul. Gdańska 4 ( salka katechetyczna), „Memento”: ul. Al. Solidarności 15, 
„Lux” ul. Południowa  ( przy Gimnazjum Nr2), 

8) Grupy samopomocowe  Al-Anon ( dla  współuzależnionych, żyjących z osobami  
nadużywającymi alkohol ) : „Nowe Życie” ul. Orzeszkowej , „Uśmiech”: ul. Gdańska. 

9) Świetlice  socjoterapeutyczne i środowiskowe:   
a) prowadzone przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta ”Sambor” ul. 
Orzeszkowej 6, „Wyspa” ul. Żwirki 49, „Betania” ul. Spółdzielcza 4, 

           b) prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Kopernika 9, 
c) prowadzone przez Caritas Diecezji Pelplińskiej „Oaza”  przy ul. Rokickiej 1,  i 

,,Emaus” 
             ul.  Łazienna 9,                            

10) Klub Młodzieżowy „Barka” prowadzony przez Stowarzyszenie Tczewski Klub 
Abstynenta 
 ,,Sambor” ul. Spółdzielcza 4, 

11) Klub Młodzieżowy „Przystań” prowadzony przez Stowarzyszenie Terapii i 
Profilaktyki 



Szkolnej „Przemiana” . 
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 
13) Poradnia Zdrowia Psychicznego 
14) Straż Miejska 
15) Policja  

 
Celem programu : przedstawionego w załączniku nr 2 do niniejszej  Uchwały, w którym 
ujęte są główne kierunki działań jest: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii. 
2. Ograniczenie używania alkoholu i narkotyków oraz związanych z tym problemów. 
3. Doskonalenie metod i zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już 

istniejącymi problemami. 
4. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych osób. 
5. Zapobieganie skutkom nadużywania  alkoholu  i    innych substancji 

psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie skali tego 
zjawiska. 

6. Budowanie skutecznych form ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  
  

 
Wytw. E. Urbanowska 

 
 


