
UCHWAŁA NR XIII/77/2015
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) jak również art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm) Rada Gminy Stanisławów uchwala co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/77/2015

Rady Gminy Stanisławów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY STANISŁAWÓW NA ROK 2016.

Rozdział 1.
WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Stanisławów na rok 2016 jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań 
własnych gminy, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w 
rodzinie i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej 
osób uzależnionych na terenie gminy Stanisławów w 2016 roku.

Coroczne przyjmowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii niezbędne jest dla realizacji określonych w nim celów wychodzących naprzeciw 
istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień.

Podstawowym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód 
zdrowotnych i społecznych osób uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie 
postaw ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Rozmiar występujących problemów 
alkoholowych stanowi poważne zagrożenie dla społecznego i ekonomicznego funkcjonowania mieszkańców 
naszej gminy. Szczególną uwagę należy zwrócić na rosnący problem spożywania alkoholu przez coraz 
młodszych, dlatego ważnym elementem Programu są działania zmierzające do wyeliminowania picia alkoholu 
przez dzieci i młodzież. W tym celu konieczne jest wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i 
propagowanie zdrowego stylu życia.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
jest skierowany do wszystkich grup społecznych z terenu gminy Stanisławów w jakikolwiek sposób związanych 
z problemem alkoholowym, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Określa lokalną 
strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z 
nadużywania alkoholu.

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określają obowiązek organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań zmierzających do 
ograniczenia spożywania środków psychoaktywnych, a także wspierania przedsięwzięć temu służących. 
Ustawodawca określił kierunki polityki wobec problemów alkoholowych i narkotykowych, wskazał zadania z 
tego zakresu i ich źródła finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich koordynację.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Stanisławów na rok 2016 obejmuje działania, zgodne zarówno z kierunkami zawartymi w 
ustawach oraz odpowiadające realnym potrzebom gminy. Przy opracowaniu tego Programu uwzględniono 
zasoby, jakimi dysponuje gmina do realizacji omówionych poniżej zadań.

PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE PROGRAMU

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Stanisławów na rok 2016 opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 
2015r. poz. 1286 z późn. zm.),

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

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015r. poz.1515),

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012r. poz. 124 z późn. zm.).
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Stanisławów jest spójny z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015.

Rozdział 2.
DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH NA TERENIE 

GMINY STANISŁAWÓW.

Diagnoza ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji przydatnych do zaplanowania i realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ma ona 
charakter zmienny i wymaga stałej aktualizacji.

Dla potrzeb opracowania Programu przeprowadzono lokalną diagnozę problemu uzależnień w gminie 
Stanisławów – alkoholizm, narkomania oraz przemocy. Przeprowadzono badania którym poddano 76 dorosłych 
mieszkańców gminy oraz 140 uczniów klas I i III Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie 
oraz w Gimnazjum w Pustelniku. Swoim zakresem obejmowały one m.in. następujące zagadnienia:

- problemy społeczne w świadomości mieszkańców gminy Stanisławów

- postawy mieszkańców gminy wobec alkoholu i narkotyków

- zjawisko  przemocy domowej i szkolnej widziane oczami mieszkańców

Dokonano również analizy danych statystycznych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

2.1. Młodzież.

Na podstawie przeprowadzonej wśród 140 uczniów ankiety ustalono, następujące problemy:

· 56% uczniów przyznaje, że piło już alkohol,

· 11% uczniów przyznaje, że zdarzyło im się upić alkoholem,

· 44% uczniów przyznaje, że piło piwo, 24%, że spożywało wino, natomiast 17% uczniów twierdzi, że  piło 
wódkę,

· 31% badanych gimnazjalistów twierdzi, że zostali poczęstowani alkoholem przez kolegę, 14% przez innych 
członków rodziny, 8% ankietowanych twierdzi, że zostali poczęstowani przez rodziców,

· 26% uczniów przyznaje, że paliło papierosy, natomiast 1% , że zażywało narkotyki,

· 53% ankietowanych twierdzi, że w swoim najbliższym otoczeniu posiada osoby które są uzależnione od 
nikotyny, 27% osoby uzależnione od alkoholu, a 6% osoby, które są uzależnione od narkotyków,

· 43% uczniów przyznaje, że spotkało się ze zjawiskiem przemocy w swoim otoczeniu,

· 1% uczniów przyznaje, że w ich domach stosuje się przemoc,

· 13% ankietowanych uczniów twierdzi, że są ofiarami przemocy w szkole.

Według 72 % uczniów alkohol prowadzi do uzależnienia i niszczy życie człowieka, 14% gimnazjalistów 
uważa, że alkohol ułatwia nawiązywanie kontaktów towarzyskich, 12% jest zdania, że poprawia humor. 77% 
gimnazjalistów twierdzi, że zna skutki zażywania narkotyków oraz innych środków uzależniających. 67% 
ankietowanych uważa, że zjawisko uzależnienia od środków psychoaktywnych jest poważnym problemem, 
26% uczniów nie ma zdania na ten temat, natomiast 2% gimnazjalistów twierdzi, że jest to dobra zabawa. 60% 
uczniów uważa, że posiada odpowiednią wiedzę na temat używek, 14%, że nie posiada takiej wiedzy, zaś 26% 
nie ma zdania na ten temat. 40% uczniów chciałoby poszerzyć swoją wiedzę na temat działania leków oraz 
innych substancji, 24% uczniów chciałoby dowiedzieć się więcej na temat działania dopalaczy, 21% chciałoby 
wiedzieć więcej o działaniu narkotyków, 7% uczniów na temat alkoholu, natomiast 6% uczniów na temat 
papierosów.

2.2. Dorośli.

Z analizy ankiety przeprowadzonej wśród 76 dorosłych mieszkańców gminy Stanisławów wynika, że:

· zdaniem ankietowanych największe problemy społeczne rodzin stanowią: alkoholizm (67% uzyskanych 
odpowiedzi), bezrobocie (59%), nieporadność życiowa (57%).
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· jako największe problemy społeczne dzieci i młodzieży, mieszkańcy gminy wskazali: alkohol i papierosy 
(75% uzyskanych odpowiedzi), brak pozytywnych wzorców (63%), chuligaństwo (54%). Ankietowani zwrócili 
również uwagę na inne ważne problemy społeczne dzieci i młodzieży, tj.: brak możliwości rozwoju poza szkołą, 
niekontrolowany czas wolny, brak możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

· 76% mieszkańców gminy Stanisławów uważa, że picie alkoholu prowadzi do uzależnienia i niszczy życie 
człowieka, 25% jest zdania, że spożywanie alkoholu powoduje agresję, 16% mieszkańców twierdzi, że alkohol 
poprawia humor, natomiast według 14% badanych alkohol ułatwia nawiązywanie kontaktów.

· 22% respondentów jest zdania, iż na terenie gminy Stanisławów problem uzależnienia od środków 
psychoaktywnych dotyka znacznej grupy mieszkańców, 37% ankietowanych uważa, że ten problem nie jest 
większy niż w innych gminach, zdaniem 34% badanych problem ten dotyka mniejszej grupy mieszkańców, zaś 
według 5% mieszkańców problem nie występuje.

· 71% mieszkańców twierdzi, że w swoim najbliższym otoczeniu posiada osoby uzależnione od alkoholu,  
zaś 12%, osoby uzależnione od narkotyków.

· 70% mieszkańców twierdzi, że spotkało się na terenie gminy ze zjawiskiem nietrzeźwości w miejscach 
publicznych, 37% badanych deklaruje, że spotkało się ze zjawiskiem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 
32% respondentów wskazało, że spotkało się ze zjawiskiem nietrzeźwości wśród kierowców, 11% 
ankietowanych twierdzi, że spotkało się ze zjawiskiem spożywania alkoholu  przez kobiety w ciąży.

· 33% mieszkańców uważa, że problem alkoholizmu na terenie gminy dotyka znacznej grupy mieszkańców, 
41% pytanych odpowiedziało, że ich zdaniem problem nie jest większy niż           w innych gminach, 21% 
badanych twierdzi, że problem dotyka mniejszej grupy mieszkańców, 1% twierdzi, że problem nie występuje.

Mieszkańcy jako najskuteczniejsze sposoby rozwiązania problemów dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Stanisławów wskazali: budowę nowych i wyposażenie istniejących obiektów sportowych oraz zatrudnienie 
instruktorów (70% udzielonych odpowiedzi), organizację zajęć pozalekcyjnych (51%), tworzenie świetlic, w 
których dzieci i młodzież mogliby się spotykać i w których można będzie realizować różnego rodzaju zajęcia 
(50%), organizację zajęć uświadamiających o skutkach nałogów oraz monitorowanie przestrzegania zakazu 
sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim (50%). 45% mieszkańców twierdzi, że najskuteczniejszymi 
rozwiązaniami w przypadku problemu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie jest szerzenie oświaty w 
tym zakresie (kształtowanie świadomości) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 39% ankietowanych uważa, że 
najskuteczniejszym sposobem jest współpraca z policją, organizacjami i instytucjami pomagającymi osobom 
uzależnionym/doświadczającym przemocy, 37% mieszkańców jest zdania, że zwiększenie dostępności 
specjalistycznego poradnictwa psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień jest skutecznym sposobem, 34% 
badanych twierdzi, że ważne jest organizowanie grup wsparcia dla osób  uzależnionych/współuzależnionych, 
33% mieszkańców uważa, iż dobrym rozwiązaniem jest organizowanie grup wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie, natomiast 12% pytanych wybrało organizowanie zajęć korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców przemocy.

2.3. Rynek alkoholowy w gminie Stanisławów.

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.) 
oraz przepisy prawa miejscowego, tj.:

1. Uchwała Nr XXVIII/210/01 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży.

2. Uchwała Nr XIII/70/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży.

3. Uchwała Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 wrześnie 2009r. w sprawie zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stanisławów.

Na terenie gminy Stanisławów ustalono limit 12 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 
% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, liczbę 23 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w 
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odległości mniejszej niż 30 metrów od obiektów chronionych tj. przedszkola, szkoły, kościoła a także 
cmentarza. Odległość, o której mowa mierzona jest drogą dojścia, z której korzystają piesi, od drzwi 
wejściowych/wyjściowych punktu podawania lub sprzedaży napojów alkoholowych do drzwi 
wejściowych/wyjściowych obiektu chronionego.

Od kilku lat ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych (placówki handlowe, zakłady gastronomiczne) 
kształtuje się na porównywalnym poziomie. Obecnie funkcjonują 4 punkty sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, oraz 23 punkty 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Prawidłowość korzystania z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole punktów sprzedaży prowadzone 
przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie. 
Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie zasad  i warunków korzystania z zezwoleń określonych w ustawie o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim, 
nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt i pod zastaw oraz przestrzeganie zakazu reklamy i promocji napojów 
alkoholowych. Prowadzone są także rozmowy profilaktyczne z właścicielami sklepów i sprzedawcami m.in. 
wyjaśnianie przepisów prawnych, uświadamianie skutków sprzedaży alkoholu nieletnim.

Rozdział 3.
CELE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE STANISŁAWÓW 
W ROKU 2016.

Główne kierunki działań strategicznych samorządów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień zostały wyznaczone przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 
własnych gmin.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w gminie Stanisławów na rok 2016 zakłada wielostronne oddziaływania, których głównym celem 
jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszenie 
rozmiarów szkód zawiązanych z już występującymi problemami uzależnień oraz tworzenie warunków do 
zwiększenia potencjału podmiotów lokalnych prowadzących działalność w tej sferze.

Cele strategiczne programu:

1. Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i substancji 
psychoaktywnych.

2. Ograniczanie problemów rodzinnych związanych z alkoholem , w tym zjawiska przemocy w rodzinie.

3. Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
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ZADANIA PROGRAMU:

Cel strategiczny Nr 1 - Ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Lp. PLANOWANE DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI: REALIZATORZY:
1. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu i substancji psychoaktywnych na 

organizm człowieka i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów picia.
liczba artykułów w prasie lokalnej,

2. Prowadzenie działalności informacyjnej o miejscach i instytucjach zajmujących się niesieniem pomocy 
osobom będącym w kryzysie ( ulotki, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej).

liczba materiałów informacyjnych,

3. Wspieranie grup samopomocowych skupiających osoby uzależnione poprzez dofinansowanie działań 
integracyjnych podtrzymujących proces terapii.

liczba zorganizowanych spotkań

4. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego (psycholog, prawnik) oraz GKRPA. liczba osób objętych pomocą i liczba 
posiedzeń GKRPA

5. Prowadzenie działań zmierzających do zmotywowania osoby nadużywającej alkoholu do ograniczenia 
jego spożycia lub, gdy jest to konieczne, podjęcia przez nią leczenia odwykowego.

liczba spraw umorzonych w związku ze 
zmotywowaniem przez komisję do podjęcia 
leczenia,

6. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego.

liczba spraw umorzonych w związku ze 
zmotywowaniem przez komisję do podjęcia 
leczenia,

7. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. liczba szkoleń oraz uczestników
8. Prowadzenie systematycznych kontroli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych. liczba przeprowadzonych kontroli
9. W przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie interwencji i 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
liczba podejmowanych interwencji w związku 
ze złamaniem zakazu promocji i reklamy 
napojów alkoholowych

10. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się oraz liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Stanisławów.

liczba zaopiniowanych wniosków 
przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu.

11. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii.

liczba instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych 
objętych wsparciem,

- Pełnomocnik ds. 
realizacji Programu
-GKRPA
- Punkt Konsultacyjny
- GOPS

Szacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań celu 1: 43 166 zł.

Cel strategiczny Nr 2 – Ograniczanie problemów rodzinnych związanych z alkoholem, w tym zjawiska przemocy w rodzinie.

Lp. PLANOWANE DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI: REALIZATORZY
:

1. Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie (ulotki, ogłoszenia na tablicach 
informacyjnych, stronie internetowej).

liczba materiałów informacyjnych, liczba 
artykułów na stronie internetowej Gminy

2. Upowszechnianie informacji na temat prowadzonych na terenie
gminy Stanisławów oddziaływań kierowanych do osób pijących
szkodliwie/uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz 
sprawców przemocy.

liczba informacji : ulotek, broszur,
ogłoszeń, na temat oferty pomocowej dla
osób uzależnionych od alkoholu lub
współuzależnionych, oraz  doświadczających 

-Pełnomocnik ds. 
realizacji Programu
- GKRPA
- Punkt 
Konsultacyjny
- GOPS
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przemocy w rodzinie i sprawców przemocy,
3. Zatrudnienie w Punkcie Konsultacyjnym psychologa specjalizującego się w pracy z ofiarami i sprawcami 

przemocy w rodzinie.
liczba godzin udzielonych porad

4. Utworzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy. liczba spotkań grup wsparcia,
5. Prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. liczba zajęć korekcyjno – edukacyjnych,
6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy oraz 

stosujących przemoc w rodzinie (psycholog, prawnik).
liczba udzielonych porad indywidualnych dla 
osób współuzależnionych, doświadczających 
przemocy oraz stosujących przemoc w 
rodzinie,

7. Wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym, np. poprzez 
dofinansowanie rodzinnych obozów terapeutycznych, terapii rodzin, pikników rodzinnych, pielgrzymek 
trzeźwościowych.

liczba osób objętych pomocą

8. Współdziałanie GKRPA i GOPS z placówkami oświaty, ochrony zdrowia, Komisariatem Policji w 
Stanisławowie w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami przemocy.

- liczba spotkań

9. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty przez służby społeczne
w Stanisławowie.

liczba „Niebieskich Kart” założonych przez 
służby społeczne,

10. Finansowanie i dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych, naradach, konferencjach, 
warsztatach, seminariach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych zwłaszcza w zakresie 
interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie z problemem przemocy i uzależnień, trzeźwości kierowców, 
rozwiązywania lokalnych problemów alkoholowych, narkomanii, dopalaczy oraz przemocy.

liczba szkoleń, kursów, narad, konferencji, 
warsztatów, seminariów oraz liczba odbiorców,

-Zespół 
Interdyscyplinarny

Szacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań celu 2: 4 534 zł.

Cel strategiczny Nr 3 - Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży.

Lp. PLANOWANE DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI: REALIZATORZY
:

1. Dofinansowanie różnych form wsparcia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie 
dzieci, organizacja i wyposażenie świetlic środowiskowych.

liczba środowiskowych świetlic opiekuńczo – 
wychowawczych oraz liczba dzieci 
uczęszczających na zajęcia w świetlicach,

2. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. liczba dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym uczestniczących w wypoczynku 
letnim i zimowym,

3. Finansowanie i dofinansowanie do organizacji zajęć pozalekcyjnych, propagujących zdrowy styl życia, 
uczących radzenia sobie ze stresem bez używania leków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w 
tym zajęć sportowych i hobbystycznych połączonych z profilaktyką uzależnień, w tym zakup materiałów do 
ich realizacji.

liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 
pozalekcyjnych, sportowych i hobbystycznych,

4. Organizowanie szkoleń i pogadanek dla rodziców na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień w tym alkoholizmu.

liczba zorganizowanych szkoleń i pogadanek 
dla rodziców oraz liczba uczestników,

5. Udzielanie informacji dotyczących miejsc gdzie szukać pomocy dla dziecka biorącego środki 
psychoaktywne oraz pijącego alkohol.

liczba udzielonych porad,

-Pełnomocnik ds. 
realizacji Programu
- GKRPA
- Punkt 
Konsultacyjny
-GOPS
-Szkoły
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6. Prowadzenie warsztatów i pogadanek profilaktycznych kształtujących u młodego człowieka postawy 
abstynenckie.

liczba warsztatów i pogadanek oraz liczba osób 
w nich uczestniczących,

7. Organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno – edukacyjnych  w 
zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

liczba  przeprowadzonych kampanii

8. Zakup, opracowanie oraz dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, używania dopalaczy oraz przemocy w rodzinie.

liczba zakupionych, opracowanych materiałów

Szacunkowa kwota przeznaczona na realizację zadań celu 3: 66 300 zł.
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Rozdział 4.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W STANISŁAWOWIE ORAZ INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROFILAKTYKĄ 
I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie została powołana 
Zarządzeniem Nr 46/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 sierpnia 2015r.

2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby posiadające 
wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej, odpowiednio z 
wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z Rekomendacjami 
PARPA reprezentują one środowiska działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Są to specjaliści bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań stanowiących elementy Programu.

3. Osoby uzależnione od alkoholu oraz wyrządzające poważne szkody społeczne (np. sprawcy przemocy w 
rodzinie), a nie wyrażające zgody na dobrowolne poddanie się leczeniu odwykowemu, są zgłaszane do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która uruchamia procedury sądowe zobowiązujące do 
leczenia. Do GKRPA wpływają wnioski osób prywatnych i instytucji o skierowanie na leczenie.

Realizacja  zadań GKRPA w Stanisławowie w latach 2013 -2015.

Rok
Rodzaj czynności: 2013 2014 do 30.06.2015
Ilość wniosków o zastosowanie leczenia 15 9 9
Ilość wniosków skierowanych do sądu 5 6 7
Opinie wydane w sprawie wniosków o sprzedaż alkoholu 8 4 6
Kontrola punktów sprzedaży 28 6 1

4. Posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się  
przynajmniej raz na miesiąc. Za udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie dla członka  w wysokości 
90 zł. brutto.

5. Ustala się dodatkowe wynagrodzenie za udział członka komisji w obowiazkowym szkoleniu lub innym 
posiedzeniu wyjazdowym, które dotyczy podniesienia kwalifikacji członka komisji w wysokości 50 zł brutto.

4.1. Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami psychospołecznymi.

Rodziny z gminy Stanisławów borykające się z problemem uzależnień lub przemocy w rodzinie, mogą 
otrzymać wsparcie w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemami psychospołecznymi 
mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Stanisławów.

W Punkcie odbywają się zajęcia w formie porad indywidualnych:

- dla osób uzależnionych,

- dla osób, u których istnieje ryzyko nawrotu alkoholizmu i zjawiska narkomanii,

- dla współmałżonków i partnerów osób uzależnionych,

- konsultacje dla nastolatków uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.

Do zadań Gminnego Punktu Konsultacyjnego należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

- rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,

- prowadzenie interwencji kryzysowej,

- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia 
uzależnienia od alkoholu, kierowanie do specjalistycznego leczenia,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru 
picia,

- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
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- udzielanie pomocy młodzieży upijającej się i ich rodzinom,

- prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

- rozpoznanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,

- motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,

- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,

- gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

Powyższe zagadnienia realizowane są poprzez następujące osoby:

- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- psycholog,

- konsultant ds. uzależnień,

- prawnik.

4.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej. Celem działalności GOPS jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy 
Stanisławów mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocy 
społecznej udziela się rodzinom o niskim dochodzie, jak również, gdy występują okoliczności, o których 
mówi ustawa o pomocy społecznej. W części rodzin korzystających z pomocy GOPS występuje problem 
uzależnienia od alkoholu. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających 
godności człowieka. Osoba z problemem alkoholowym w pomocy społecznej wymaga równoczesnego 
podejmowania wobec niej wielu działań zmierzających do rozwiązania jej problemów, m.in. zdrowotnych, 
bezrobocia, bezdomności, ubóstwa, deficytów umiejętności życiowych, uzależnienia lub współuzależnienia. 
W 2013 roku GOPS z uwagi na problem alkoholowy udzielił pomocy 29 osobom, w 2014 roku 21 osobom, 
do 30 czerwca 2015r. 18 osobom. Ilość rodzin zgłaszających się po pomoc, w których występuje problem 
alkoholowy jest znacznie większa, szacuje się, że rocznie udzielana jest pomoc ok. 40 rodzinom.

4.3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Celem głównym Zespołu jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania 
i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

· diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

· podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku,

· inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

· rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym,

· inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Stanisławowie zarejestrował wzrost liczby prowadzonych procedur 
Niebieskiej Karty. W 2013 roku, Zespół prowadził 18 procedur, w 2014 roku 24, zaś do 30.06.2015r. 
przeprowadził 23 procedury.

W znacznej większości prowadzonych procedur zjawisko przemocy ma związek z problemem 
alkoholowym osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Rozdział 5.
ADRESACI DZIAŁAŃ PROGRAMU

Program adresowany jest głównie do:
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- dzieci, młodzieży i ich rodziców,

- kadry pedagogicznej szkół, pedagogów,

- osób uzależnionych/pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin

- osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy

- pozostałej społeczności lokalnej

- pracowników organizacji pozarządowych,

- pracowników lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i  rzemocy.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana będzie ze środków własnych Gminy pochodzących z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 7.
REALIZATORZY PROGRAMU

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Stanisławów na rok 2016 realizowany będzie przez Pełnomocnika Wójta ds. realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Stanisławów we współpracy z instytucjami i służbami pracującymi w obszarze 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy.

Rozdział 8.
MONITORING

Do dnia 31 marca 2017 r. Pełnomocnik przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu.
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Uzasadnienie

Uchwalenie tego programu jest wymagane ustawą z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zapobieganiu narkomanii. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii jest
zadaniem własnym gminy. 
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