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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006. 

Realizacja gminnego programu ma na celu stworzenie spójnego systemu działań na terenie 
gminy Ciechanów na rzecz :

1/ ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych,

2/ zapobieganie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu,

3/ przeciwdziałanie przemocy,

4/ przeciwdziałanie narkomanii. 

Planowane działania uwzględniają różnorodne uwarunkowania i skutki wiążące się z szeroko 
rozumianym obszarem problemów społecznych powstałych na tle nadużywania alkoholu, 
narkotyków, integracji społecznej osób uzależnionych oraz zjawiska przemocy, szczególnie w 
szkole i w rodzinie.

Problemy te obejmują swoim zasięgiem bezpośrednio lub pośrednio całą gminną społeczność, 
dlatego oddziaływanie gminnego programu obejmuje całe społeczeństwo gminy: osoby nie 
pijące alkoholu, osoby spożywające alkohol, ale przede wszystkim te, które z racji wieku 
dopiero zaczną inicjować swoje doświadczenia z alkoholem czy narkotykami - czyli dzieci i 
młodzież. 

Cele gminnego programu

Kształtowanie i promowanie postaw społecznych, właściwych z punktu widzenia profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 



Zmniejszenie popytu na wyroby alkoholowe oraz zmiany struktury ich spożycia. 

Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież oraz opóźnienie momentu inicjacji 
alkoholowej.

Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia.

Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.

Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego, a szczególnie 
przemocy i zaniedbań.

Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku 
publicznego.

Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

Wymienione cele będą realizowane poprzez : 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
osób zagrożonych uzależnieniem.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
programach socjoterapeutycznych.

Wspomaganie i koordynację działalności podmiotów i osób na rzecz rozwiązywania 
problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków oraz przemocy. 



Działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu.

5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów wynikających z używania alkoholu i narkomanii.

6. Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym przy 
wykorzystaniu 

pracy socjalnej.

7. Realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez :

Ad. 1.

1/ prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych i członków 
ich rodzin

w Urzędzie Gminy,

2/ współpraca z punktem konsultacyjnym dla osób z problemem narkomanii przy ul. 
Powstańców 

Wielkopolskich 1a,

3/ dofinansowywanie różnorodnych form terapeutycznych w ramach programów 
ponadpodstawowych



realizowanych przez poradnie leczenia uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim czy 
przychodni przy 

ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Ad. 2. 

1/ organizowanie i finansowanie we wszystkich szkołach na terenie gminy profesjonalnych 
oddziaływań

profilaktycznych wspomaganych odpowiednio dobranymi konkursami tematycznymi oraz 
spektaklami

edukacyjnymi oferowanymi przez teatry objazdowe,

2/ zorganizowanie szkolenia dla wszystkich nauczycieli wychowawców w zakresie 
problematyki 

narkomanii wśród młodzieży szkolnej w celu poznania problemu i umiejętności współpracy z 
rodzi-

cami dziecka,

3/ prenumerata fachowych czasopism /Remedium/ dla nauczycieli pracujących w świetlicach 
socjote-

rapeutycznych oraz zakup wydawnictw i kaset do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu 
profilaktyki 

alkoholowe, narkomanii, przemocy, rozładowania agresji i innych źródeł problemów 
współczesnej 

młodzieży,

4/ wspieranie finansowe oraz merytoryczne szkolnych świetlic socjoterapeutycznych w 
Goryszach, 

Chotumiu i Gumowie, w których odpowiednie wsparcie znajdują dzieci z rodzin z problemem 



alkoholowym lub innymi problemami życiowymi,

5/ prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach 
socjoterapeutyczn-

nych w ramach uczenia zaspokajania potrzeb życiowych,

6/ zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
czy

występującą w rodzinach przemocą.

Ad. 3.

1/ organizowanie szkoleń i wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów 

alkoholowych, narkomanii i przemocy dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych, nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, funkcjonariuszy Policji czy innych 
osób

Działających na rzecz społeczności lokalnej,

2/ koordynacja pracy właściwych służb ( Policja, pomoc społeczna, szkoły, służba zdrowia ) w

zakresie realizacji procedury przeciwdziałania przemocy Niebieskie Karty,

3/ organizowanie środowiskowych imprez rozrywkowych czy imprez sportowych o zasięgu 
lokalnym

dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego.

Ad. 4.

1/ prowadzenie systematycznych kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami 
alkoholowymi przez 



zespół co najmniej dwóch członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przy 
udziale

funkcjonariusza Policji,

2/ podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia przepisów dotyczących :

a/ zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych kierowanej do małoletnich,

b/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje na 
stan

nietrzeźwości,

c/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom małoletnim,

d/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na kredyt i pod zastaw,

e/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z nielegalnego źródła pochodzenia.

3/ utrzymania obowiązującego na terenie gminy limitu punktów sprzedaży i zasad 
usytuowania

punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu za 
wyjątkiem piwa,

przy wydawaniu opinii i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ad. 5.

1/ współpraca z instytucjami z instytucjami, organizacjami i podmiotami realizującymi 
zadania profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ze szczególnym uwzględnieniem szkół – w 
zakresie



organizowania alternatywnych możliwości spędzenia wolnego czasu i zajęć promujących 
zdrowy styl

życia,

2/ współudział i wspieranie innych ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, m.in. Komendy 
Głównej 

Policji, szczególnie w środowiskach dzieci i młodzieży.

3/ dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób, które aktywnie włączają się

w realizację gminnego programu

Ad. 6.

1/ przyjmowanie zgłoszeń czy zawiadomień od członków rodziny, nauczycieli, Policji 

dotyczących osób nadużywających alkoholu, powodujących rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację nieletnich, systematycznie uchylających się od pracy albo zakłócających

spokój i porządek publiczny,

2/ prowadzenie postępowania wyjaśniającego i zbieranie dowodów w stosunku do osób 

nadużywających alkoholu celem kierowania na badania przez biegłego pod kątem wydania

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

3/ prowadzenie edukacji społecznej (udzielanie porad, plakaty, ulotki, poradniki) w zakresie 

dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków,



4/ organizowanie oraz udział w kampaniach informacyjnych, rozprowadzanie różnorodnych 

materiałów edukacyjnych propagujących wiedzę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych wśród społeczeństwa gminy (poprzez radnych, sołtysów, kącik 

w Urzędzie Gminy itp.). 

5/ objęcie pracą socjalną i pomocą społeczną wszystkich środowisk osób uzależnionych 

i dotkniętych ubóstwem w celu integracji ze środowiskiem i usamodzielnienia,

6/ systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w społeczności lokalnej.

Ad. 7.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje i inicjuje zadania 
realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Do zakresu działania Komisji należy:

Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu.

Zapoznanie się z dokumentacją, dowodami i wywiadami środowiskowymi w sprawach osób 
nadużywających alkoholu.

Kierowanie na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z nadużywaniem 
napojów alkoholowych powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizują małoletnich, 



systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu.

Wybór programu szkoleniowo-profilaktycznego do realizacji w klasach V, VI szkół 
podstawowych i gimnazjum.

Wybór oferty na zorganizowanie koloni socjoterateutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym.

Inicjowanie zadań do programu, opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdań z jego realizacji.

8. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł. brutto na każdego 
członka Komisji za pracę w posiedzeniach plenarnych oraz za udział w kontroli palcówek 
handlowych.

Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie zestawień sporządzonych w oparciu o listy 
obecności czy protokoły kontroli placówek handlowych, podpisane przez przewodniczącego 
komisji.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Zmudczyński
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HARMONOGRAM FINANSOWY 
realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2006


