
 

Projekt – druk nr 7 

UCHWAŁA NR 120/XXII/2019 

RADY GMINY STAROŹREBY 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia                          
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn.zm.) art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 852 z późn.zm.) Rada 
Gminy Staroźreby uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” stanowiący załącznik       
do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                   
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 
z poźn.zm.) do kompetencji rady gminy należy coroczne uchwalenie gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 852 z późn.zm.) do kompetencji rady gminy 
należy uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego 
część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” jest propozycją zadań 
do realizacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie 
Gminy Staroźreby oraz podziału środków planowanych na finansowanie tych zadań. 

Na sfinansowanie ww. Programu przeznaczone zostaną środki, które stanowią 
dochody Gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż  i podawanie napojów 
alkoholowych. 

Program zostanie opublikowany w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Staroźrebach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I 
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Załącznik Nr 1 



                                                                       do Uchwały Nr 120/XXII/2019 

           Rady Gminy Staroźreby 

                                                                                 z dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

1. Wstęp 
 

Budowanie kompleksowej i spójnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom                          
i patologiom społecznym na terenie gminy Staroźreby oparte jest na konsekwentnym 
inicjowaniu i wdrażaniu skutecznych programów profilaktycznych, informacyjno- 
edukacyjnych  oraz rehabilitacyjnych. Uwzględniają one obowiązujące przepisy 
ustawowe oraz system rekomendacji  Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych     w Warszawie. Działania jednostki samorządu gminy 
dotyczące przedmiotowego obszaru prowadzone są na podstawie gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, uchwalonego corocznie przez radę gminy oraz 
stanowiącego  podstawę do praktycznej realizacji zadań wynikających z ustawy                  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy                            
o przeciwdziałaniu narkomanii, dostosowanych do potrzeb lokalnych i możliwości 
prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne                           
i osobowe. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staroźreby na rok 2020, zwany dalej 
"Gminnym Programem", jest dokumentem określającym założenia kierunkowe w 
zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy oraz sposoby ich realizacji. Gminny 
Program stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Staroźreby na lata 2019-2023. 

 Gminny Program wpisuje się w zapisy aktów prawnych i innych programów na 
poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Narodowego 
Programu Zdrowia 2016-2020. 

 

2. Podstawy prawne 

 

- Ustawa  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 852 z póź. zm.) 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
506 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.                
z 2015 r. poz. 1390 z późn.zm.) 

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2365 z późn.zm.) 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2190 z póź. zm.)  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) 

 



3. Cel główny 

 

 Celem głównym Gminnego Programu jest zapobieganie uzależnieniom od 
substancji psychoaktywnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 
mieszkańców gminy Staroźreby (w szczególności dzieci i młodzieży) na temat ich 
stosowania, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych  oraz zaburzeń 
życia rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu i zażywania 
narkotyków. Realizacja powyższego celu przełoży się na zwiększenie jakości życia 
mieszkańców gminy Staroźreby. 

 

4. Adresaci Gminnego Programu 

 

 Adresatami Gminnego Programu są mieszkańcy gminy Staroźreby - dzieci, 
młodzież, dorośli. Adresaci Gminnego Programu są zróżnicowani ze względu na 
rodzaje profilaktyki, jakie są stosowane do konkretnej grupy odbiorców. Cele 
programu będą realizowane w poszczególnych obszarach: 

 

 - działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowane są głównie do całych 
grup, w szczególności do dzieci i młodzieży, bez względu na stopień indywidualnego 
występowania problemów związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych.  

 

- działania uprzedzające z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób lub 
grup zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoja sytuacje społeczną, rodzinną, 
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, narażone są na większe od 
przeciętnego niebezpieczeństwo wystąpienia problemów związanych                                   
z uzależnieniami i przemocą. 

 

- działania powstrzymujące z zakresu profilaktyki wskazującej skierowane są do osób 
lub grup demonstrujących wczesne symptomy związane z uzależnieniem. 

 

Gminny Program skierowany jest też do osób pijących alkohol i używających 
narkotyków w sposób ryzykowny i szkodliwy; uzależnionych, którzy wymagają 
leczenia; utrzymujących abstynencję i współuzależnionych. 

 

5. Zasoby i realizatorzy 

 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach.  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach 

- Zespół Interdyscyplinarny 

- policja 

- szkoły 

- kluby sportowe 

- instytucje kultury 

- podmioty prowadzące działalność leczniczą 

- organizacje pozarządowe 



oraz inne podmioty, których działalność ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom               
i przemocy. 

 

6. Opis powiązań z innymi dokumentami 

 

 Jednym z elementów tworzenia skutecznych programów profilaktycznych na 
poziomie lokalnym jest konieczność zadbania o to, aby ich założenia były spójne z 
przepisami wynikającymi z ustaw i innych programów na poziomie krajowym. 
Powiązanie Gminnego Programu z przepisami aktów prawnych na poziomie 
krajowym dotyczy głównie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020. Cele i zadania Gminnego Programu szczegółowo 
odnoszą się również do diagnozy problemów społecznych na terenie gminy 
Staroźreby  opracowanej w roku 2019.  

Ustawy i programy krajowe. 

 Realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia nakłada na samorządy 
art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 7 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.2 ust. 3                 
i 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Szczegółowe regulacje 
w zakresie regulacji gminnych programów oraz zadania gmin w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień wyznacza ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa                 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu      
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.                            
W szczególności zadania te obejmują: 

 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 
szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

- wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

 

- podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art. 13¹ i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 



Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii należą: 

 

- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 

 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej 

 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązaniu problemów narkomanii 

 

- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Gminny Program uwzględnia wykaz założeń służących realizacji drugiego celu 
operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2019-2020, czyli profilaktyki i 
rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Przedmiotowe 
założenia w szczególności dotyczą: 

- promocji zdrowia (w tym edukacji zdrowotnej) 

- zadań regulacyjnych i zapewnienia skutecznego egzekwowania przepisów 

- redukcji szkód, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej 

- diagnozowania i badania zjawisk związanych z używaniem alkoholu 

- zadań na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i nowych środków psychoaktywnych ( w tym 
działań informacyjno- edukacyjnych) 

- rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań 

- szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień ( uniwersalnej, selektywnej, wskazującej) 

- ewaluacji zadań oraz aktualizacji i upowszechnianiu standardów profilaktyki 

- zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość 
życia osób używających szkodliwie i uzależnionych 

 Gminny Program wpisuje się w misję i wizję Strategii  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Staroźreby 2019-2023, czyli podniesienie jakości 
życia mieszkańców gminy poprzez wyrównanie szans dla wszystkich mieszkańców 
gminy oraz tworzenie warunków sprzyjających przeciwdziałaniu marginalizacji osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Założenia Gminnego Programu dotyczą 
przeciwdziałaniu dysfunkcjom.  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i redukcja jej skutków, w szczególności: 



- intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

 

- zwiększenie skuteczności ochrony i wsparcia osób doznających przemocy                         
w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 

- zwiększenie kompetencji oddziaływań przedstawicieli instytucji  i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu 
podniesienia jakości i skuteczności świadczonych usług na terenie gminy Staroźreby 

Profilaktyka uzależnień i redukowanie ich skutków, w szczególności: 

 

- profilaktyka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci , młodzieży i nowych zagrożeń 
z obszaru uzależnień 

 

- zwiększenie kompetencji oddziaływań przedstawicieli instytucji  i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu uzależnień w celu podniesienia jakości                                 
i skuteczności świadczonych usług na terenie gminy Staroźreby. 

 

7. Źródła finansowania 

 

 Źródłem finansowania Gminnego Programu są środki pochodzące z opłat za 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Należy pamiętać, że 
podczas realizacji Gminnego Programu, gmina zobowiązana jest do przestrzegania 
ustawowego wymogu, aby każde zadanie finansowane w jego zakresie miało 
rzeczywisty związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 
Finansowanie Gminnego Programu zostało ujęte w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

8. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Staroźrebach 

 

 Zgodnie z art. 4¹ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w skład gminnych komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konieczność ujęcia w 
Gminnym Programie zasad wynagradzania członków GKRPA nakłada art. 4¹ ust.5 
w/w ustawy. W związku z powyższym, za udział w posiedzeniu GKRPA przysługuje 
wynagrodzenie: 

- Przewodniczącemu GKRPA : 200,00 zł brutto 

- pozostałym członkom GKRPA : 140,00 zł brutto 

Podstawę do wypłacania wynagrodzeń stanowi podpis złożony na listach obecności 
z poszczególnych posiedzeń GKRPA. 

 

9. Dane diagnostyczne 

 

  Definicja Świtowej Organizacji Zdrowia : Uzależnienie to stan psychiczny                     
i fizyczny wynikający z interakcji pomiędzy żywym organizmem, a substancją 



chemiczną (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki), charakteryzujący się zmianami oraz 
innymi reakcjami organizmu, takimi jak potrzeba przyjmowania danej substancji w 
sposób ciągły lub okresowy, by doświadczać  jej wpływu oraz uniknąć objawów 
towarzyszących jej brakowi. 

 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest uznane za schorzenie 
przewlekłe, wymagające terapii oraz ciągłego wsparcia w celu utrzymania 
abstynencji, niezbędnej w procesie leczenia. Niewątpliwie, alkoholizm i narkomania 
to zjawiska głęboko powiązane z wieloma problemami społecznymi takimi jak 
ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, a także generujące zachowania kryminalne. Są 
to problemy dotyczące wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku, 
wykształcenia i statusu materialnego, a konsekwencje te dotykają nie tylko osób 
uzależnionych, lecz także członków ich  rodzin oraz otaczające ich środowisko 
społeczne. Nadużywanie substancji psychoaktywnych często prowadzi do rozkładu 
życia rodzinnego, przemocy oraz zakłócania porządku  i ładu publicznego lub nawet 
zagrożenia życia i zdrowia osoby będącej pod wpływem i osób w jej najbliższym 
otoczeniu. 

 Na podstawie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Staroźreby, 
wskazano priorytetowe problemy dotyczące uzależnień i przemocy oraz wydano 
rekomendacje w zakresie sposobu ich rozwiązania, które uwzględniono w Gminnym 
Programie. Powyższe rekomendacje dotyczą między innymi: 

- kontynuowania prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie 
gminy, które obejmują wszystkie grupy mieszkańców,  

- wsparcia kadry pracującej w instytucjach pomocowych, nauczycieli,  

- stosowania profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej, 
wzmacniania systemu wartości dzieci i młodzieży 

- działań profilaktycznych dla rodziców ukierunkowanych na wczesne diagnozowanie 
problemu uzależnień, 

- edukacji publicznej, poruszającej kwestie konsekwencji prawnych, zdrowotnych i 
społecznych, 

- działań profilaktycznych ukierunkowanych na zjawisko przemocy szkolnej, 
rówieśniczej, 

- wzmocnienia integracji społeczności lokalnych na rzecz wspierania rodzin 
borykających się z różnymi problemami społecznymi, w tym zagrożenia przemocą, 
alkoholizmem, narkomanią, 

- działalności nastawionej na integrację międzypokoleniową społeczności lokalnej 
poprzez imprezy kulturowe, koła zainteresowań, zajęcia umożliwiające wymianę 
doświadczeń i umiejętności, 

- dbania o dostęp do różnorodnych zajęć na terenie gminy, umożliwiających 
pozytywną organizację czasu wolnego mieszkańców, 

- zapewnienia łatwego dostępu do źródeł informacji, przeznaczonych dla osób 
szukających wsparcia, dotkniętych problemem uzależnień i/lub przemocy.  

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Szczegółowe cele i zadania 

 

OBSZAR I  

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA 

Kierunki działań: 

- działania profilaktyczne, w tym programy z listy rekomendowanych przez 
Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, 

 

- rozwój umiejętności psychospołecznych dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 

- realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców                          
i nauczycieli, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci                   
i młodzieży, 

 

- realizacja zadań angażujących dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania 
czasu wolnego bez korzystania z substancji psychoaktywnych, 

 

- zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Staroźreby na temat szkodliwości 
stosowania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych oraz podniesienie 
motywacji do kształtowania postaw prozdrowotnych, 

 

- prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych na temat ryzyka szkód 
wynikających ze spożywania alkoholu, w tym realizacja działań edukacyjnych dla 
dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, 

 

- upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży, 

 

- podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 
skutecznych oddziaływań profilaktycznych. 

 

Zadania 

- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla 
mieszkańców gminy Staroźreby, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma 
zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji 
psychoaktywnych   

wskaźniki : liczba podmiotów realizujących zadanie, liczba programów, liczba osób 
korzystających z zajęć profilaktycznych. 

 

- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów, ich nauczycieli oraz rodziców, 
na terenie gminy Staroźreby 

wskaźniki: liczba podmiotów realizujących zadanie, liczba przeszkolonych osób, 

liczba placówek w których realizowano zadanie. 



 

- Dofinansowanie zadań związanych z profilaktyką uzależnień realizowanych w 
instytucjach kultury 

wskaźniki: liczba podmiotów realizujących zadanie, liczba osób korzystających z 
zajęć profilaktycznych, liczba programów. 

 

- Dofinansowanie profilaktycznych pozaszkolnych zajęć sportowych 

wskaźniki: liczba proponowanych zajęć, liczba uczestników, liczba animatorów 
sportowych, liczba placówek uczestniczących w programie. 

 

- Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób 
zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych 

wskaźniki: liczba podmiotów realizujących zadanie, liczba osób korzystających z 

zajęć profilaktycznych, liczba programów. 

 

- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących problematyki uzależnień  

wskaźniki: liczba przeprowadzonych kampanii, liczba odbiorców. 

 

- Konferencja, seminarium naukowo-szkoleniowe z zakresu rozwiązywania 
problemów uzależnień np: dla władz lokalnych 

wskaźniki: liczba zorganizowanych konferencji (seminariów), liczba odbiorców. 

 

- Zakup ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów edukacyjnych oraz literatury i 
czasopism specjalistycznych związanych z realizacją zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 

wskaźniki: liczba sztuk zakupionych materiałów edukacyjnych, liczba odbiorców, 

liczba podmiotów, które brały udział w kampaniach.  

 

OBSZAR II 

DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY 

 

Kierunki działań: 

- zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, w 
szczególności z problemem alkoholowym 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

- poszerzenie oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej 
skierowanej do dzieci i rodzin z problemem alkoholowym 

- podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Zadania: 

-  Finansowanie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy 



wskaźniki: liczba osób, które skorzystały z porad, liczba prowadzonych punktów 

konsultacyjnych. 

 

- Realizacja w punkcie konsultacyjnym programu dotyczącego przemocy 

wskaźniki: liczba przeprowadzonych warsztatów, liczba uczestników programu. 

 

- Szkolenia dotyczące zjawiska przemocy domowej i uzależnień 

wskaźniki: liczba uczestników szkoleń. 

 

- Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, 
wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno- edukacyjnym 

wskaźniki: ilość zajęć, wydarzeń, projektów; liczba osób uczestniczących. 

 

- Udzielanie wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i 
przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA oraz 
motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia 

wskaźniki: liczba osób zaproszonych na rozmowę motywacyjną, liczba osób, które 

zgłosiły się na rozmowę motywacyjną, liczba osób zaproszonych w ramach 
monitoringu. 

 

OBSZAR III 

ORGANIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ORAZ ZAPEWNIENIE 
FUNKCJONOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W STAROŹREBACH 

 

Kierunki działań: 

- zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie oraz 
prawidłowego funkcjonowania GKRPA 

- zapewnienie skutecznego przestrzegania obowiązujących przepisów wynikających 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów 
prawa miejscowego, w tym podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego 

- analiza sytuacji uzależnień na terenie gminy Staroźreby 

- podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu. 

 

Zadania: 

- Koordynacja działań objętych Gminnym Programem 

wskaźniki: liczba spotkań, liczba osób uczestniczących. 

 

- Uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych, mających na celu podniesienie 
kwalifikacji realizatorów Gminnego Programu, wraz z kosztami wyjazdów 

wskaźniki: liczba szkoleń, liczba osób uczestniczących. 

 



- Inne inicjatywy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
zgłaszane przez potencjalnych wykonawców zadań 

wskaźniki: liczba nowych inicjatyw zgłoszonych przez wykonawców, liczba 

zrealizowanych inicjatyw. 

 

- Podejmowanie akcji kontrolnych przez GKRPA w stosunku do podmiotów 
handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

wskaźniki: liczba kontroli planowanych, liczba kontroli interwencyjnych, liczba 

wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

- Wykonanie lustracji oraz wydawanie postanowień o zgodności punktów sprzedaży z 
warunkami w uchwale Rady Gminy Staroźreby 

wskaźniki: liczba wykonanych lustracji, liczba wydanych postanowień pozytywnych, 
liczba wydanych postanowień negatywnych. 

 

- Ponoszenie kosztów sądowych w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia 
leczenie  

wskaźniki: liczba spraw skierowanych do sądu, liczba dokonanych opłat sądowych 

od wniosków skierowanych przez GKRPA. 

 

- Ponoszenie kosztów za wydanie opinii przez biegłych sądowych orzekających w 
sprawie uzależnień 

wskaźniki: liczba osób skierowanych przez GKRPA na badanie przez biegłych 
sądowych, liczba uzyskanych opinii biegłych. 

 

- Zapewnienie funkcjonowania i obsługi GKRPA, w tym wynagrodzenia dla jej 
członków 

wskaźniki: liczba posiedzeń GKRPA. 

  



Harmonogram realizacji Programu na 2020 rok. 

 

L.p. Nazwa zadania  Planowany kosz 

realizacji w zł. 

Termin 

realizacji 

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego 10 800,00 

 

Cały rok 

2. Opłacanie kosztów opinii biegłych 

orzekających w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu 

3.000,00 Cały rok 

 

3. Zakup materiałów informacyjnych i 

edukacyjnych 

22.500,00 Cały rok 

4. Podnoszenie kwalifikacji osób 

zaangażowanych w realizację 

Gminnego Programu 

4.000,00  

5. Finansowanie spektakli, programów 

profilaktycznych, warsztatów z zakresu 

profilaktyki uzależnień, konkursów. 

Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. 

Organizowanie i wspieranie lokalnych 

imprez profilaktycznych, przeglądów, 

wydarzeń o charakterze 

prozdrowotnym, rekreacyjno-

edukacyjnym. 

17.700,00 Cały rok 

6. Wynagrodzenie członków Komisji 39.000,00 

 

Cały rok 

7. Rezerwa na inne nieprzewidziane 

wydatki  

3.000,00 Cały rok 

 

 

 

Ogółem: 100.000,00  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


