
UCHWAŁA NR XXIX/208/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Świebodzice na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ) 
i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 224 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

DLA GMINY ŚWIEBODZICE  
NA ROK 

2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Wprowadzenie 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 to kontynuacja działań realizowanych  

w poprzednich latach w Świebodzicach. Określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz 

minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu  

i narkotyków. W tym obszarze działań Gmina Świebodzice należy  do Ogólnopolskiej Sieci 

Gmin Wiodących. 

 Program jest częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Świebodzicach, przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 

2016 r. poz. 487 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tej ustawy zadania  w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożycia alkoholu; działalność 

wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności alkoholu; leczenie, rehabilitację i 

reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom 

nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program 

zawiera równocześnie zadania w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w 

ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z 

późn. zm.) oraz wybrane działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 – zgodnie z ustawą z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 Głównym podmiotem oddziaływań przedstawionych w Programie pozostaje nadal 

rodzina, jako najważniejsze środowisko w życiu człowieka, kształtująca osobowość, system 

wartości, poglądy, styl życia, a także dzieci w niej wychowywane. Nadużywanie alkoholu 

przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego sytemu rodzinnego, 

rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Dlatego Program jest 

realizowany szczególnie poprzez wspieranie oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych na 

terenie świetlicy środowiskowej, szkół, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla 

rodzin w sytuacji kryzysu, wspieranie lecznictwa odwykowego i środowisk trzeźwościowych, 

a także współpracę z instytucjami ważnymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 Przygotowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Świebodzice na 2017 r. zostało poprzedzone 

lokalną diagnozą problemów społecznych, przeprowadzoną na przełomie listopada i grudnia 

2014 r. na terenie Świebodzic przez firmę zewnętrzna Studio Diagnozy i Profilaktyki z 

Krakowa, raportem ogólnopolskiego badania ankietowego „Młodzi i substancje 

psychoaktywne”, przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 

2015 r. oraz sprawozdań z realizacji warsztatów z zakresu profilkatyki uzależnień pn. "Chcę 

zdrowo i bezpiecznie żyć" przeprowadzanych cyklicznie dla uczniów klas szóstych szkół 

podstawowych i uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych z terenu naszego miasta. 

 W celu prawidłowej realizacji zadań zawartych w  Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Świebodzice, zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. – Burmistrz Miasta 

powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której skład weszły 

osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

mające doświadczenie w pracy społecznej i reprezentujące różne zawody, w szczególności: 

pomocy społecznej, porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości, oświaty.  

 

 Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata  2016-2020 
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I .  R e a l i z a t o r z y   P r o g r a m u  

 

 Realizatorem  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2017, zwanym dalej 

Programem, jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach – z wyłączeniem zadania 4.4. 

oraz 6.1. tj. prowadzenie klubu abstynenta oraz prowadzenie łaźni i pralni, którego 

realizatorzy zostaną wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert.  Partnerami w realizacji 

programu są: 

1. Urząd Miejski, 

2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach, 

3. Policja i Straż Miejska, 

4. Placówki oświatowe, 

5. Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, 

6. Inne podmioty, którym zlecane są poszczególne zadania Programu, w szczególności 

instytucje i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zajmujące się promowaniem 

zdrowego stylu życia, jednostki samorządowe gminy, osoby fizyczne. 

 

II.  Ź r ó d ł a  i  z a s a d y  f i n a n s o w a n i a 

1) Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu stanowią dochody gminy z opłat 

za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie  

z art. 18
2
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

środki niewykorzystane na realizację Programu z 2016 r. Przewidywana wysokość 

środków finansowych przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2017 r. wynosi: 450 000,00 zł,  z czego: 

           - na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 420 000,00 zł; 

           - na zwalczanie narkomanii: 30 000 ,00 zł. 

2) Zasady finansowania zadań  Programu dla miasta Świebodzice na rok 2017 wynikają 

z preliminarza finansowego zawartego w niniejszym Programie, a także z treści 

umów zlecania zadań.  

 Program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych  

z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Miejskiej  

w Świebodzicach. 

 

III.  D i a g n o z a, R o z m i a r y 

Przygotowanie  Programu dla miasta Świebodzice na 2017 r. zostało poprzedzone diagnozą 

problemów alkoholowych i innych problemów społecznych, przeprowadzoną na terenie 

Świebodzic, na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przez firmę zewnętrzną - Studio 

Diagnozy z Krakowa. Dane zawarte w raporcie pochodzą z: Urzędu Miejskiego, 

Powiatowego Urzędu Pracy, MKRPA, OPS, Policji a także z badań ankietowych 

przeprowadzonych   w szkołach i w ramach sondy ulicznej. W badaniu dorosłych osób  

i młodzieży uwzględnione zostały takie obszary jak: spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym 

związane, używanie narkotyków, przemoc domowa, hazard. Dodatkowo wśród dorosłych 

mieszkańców zbadano obszary bezrobocia i wykluczenia społecznego natomiast wśród 

młodzieży przemoc rówieśniczą  oraz zachowania seksualne. Całkowita Diagnoza Lokalnych 

Zagrożeń Społecznych do wglądu na stronie www.profilaktyka.swiebodzice.pl, lub  

w siedzibie MKRPA 

W podsumowaniu badania przeprowadzonego w naszym mieście, w 2014 r. 

http://www.profilaktyka.swiebodzice.pl/
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wyróżniono następujące  problemy.  

1. Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców miasta Świebodzice. 

a) Za najważniejsze problemy w środowisku lokalnym mieszkańcy uznali bezrobocie, 

zubożenie społeczeństwa oraz alkoholizm. Z pewnością w tych sferach są największe 

oczekiwania wobec władz, związane z podjęciem działań umożliwiających zwiększenie 

poziomu zatrudnienia, przeciwdziałanie ubóstwu oraz rozwiązywanie problemu 

uzależnień. 

b) Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym  

z jego skutków jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów  

i napięć między członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania patologii 

społecznych. 60,4% badanych mieszkańców miasta Świebodzice deklaruje, że 

doświadczyło w swoim życiu bezrobocia.  

c) Wśród najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym grup  

w mieście, badani mieszkańcy wymieniają osoby uzależnione, osoby starsze i rodziny 

wielodzietne.  

d) Zaledwie 16,8%  badanych mieszkańców posiada wiedzę na temat działań prowadzonych 

przez władze lokalne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz 

rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne                  

w tym zakresie. 

e) Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów 

społecznych przez mieszkańców. Ponad 40% badanych mieszkańców zauważa wzrost 

spożywania napojów alkoholowych w otoczeniu, zaś jedna trzecia respondentów 

przyznaje, że w czasie ostatniego roku było świadkiem lub doświadczyła nagannego lub 

agresywnego zachowania młodzieży. 46,5% badanych uważa alkohol za towar szczególny 

i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Zaledwie co piąty badany mieszkaniec 

miasta Świebodzice posiada wiedzę o prowadzonych lokalnie działaniach mających na 

celu przeciwdziałanie   i zapobieganie uzależnieniom. Należałoby zwrócić większą uwagę 

na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez 

władze lokalne  w tym zakresie. 

f) Umiarkowanym problemem wśród badanych mieszkańców miasta Świebodzice jest 

problem narkotyków. 9,9% badanych przyznaje się do przynajmniej jednorazowego 

użycia narkotyku w swoim życiu. 

g) Problemem środowiskowym jest również przemoc. Jedna piąta  ankietowanych przyznała, 

że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej,  a jedna trzecia 

badanych zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy psychicznej. 

Ponadto jedna trzecia respondentów odpowiedziała, że zna przypadki bicia dzieci przez 

ich rodziców czy opiekunów. Należy podkreślić, że większość badanych (76,2%) posiada 

wiedzę na temat instytucji, do których należy się zwrócić, by pomóc osobie, która jest 

ofiarą przemocy. 

h) Szeroka oferta różnego rodzaju form gier hazardowych oraz ich dostępność sprawiają, że 

problem staje się coraz bardziej rozpowszechniony. Ponad połowa badanych 

mieszkańców (56,4%) wzięła przynajmniej raz w życiu udział w konkursach 

organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, polegających na 
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wysyłaniu płatnych smsów, 21,8% badanych grało przynajmniej raz  

w życiu na automatach, 12% badanych obstawiało przynajmniej raz w życiu zakłady 

bukmacherskie, zaś  3% badanych przyznało, że grało kiedykolwiek w grę na pieniądze w 

Internecie. 

 

2. Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży. 

a) Wraz z wiekiem badanych uczniów wzrasta odsetek młodych uczniów 

eksperymentujących z alkoholem, papierosami oraz substancjami psychoaktywnymi. 

Najbardziej rozpowszechnione wśród badanych uczniów jest spożywanie napojów 

alkoholowych oraz palenie papierosów. W grupie badanych uczniów szkół podstawowych 

problem eksperymentowania z używkami oraz substancjami psychoaktywnymi jest 

niewielki, natomiast wzrasta on wśród gimnazjalistów. Rozpowszechnienie picia 

alkoholu, palenia papierosów oraz używania substancji psychoaktywnych wśród 

badanych młodych mieszkańców miasta Świebodzice jest na niższym poziomie w 

porównaniu do wyników badań ogólnopolskich. 

b) Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest stosunkowo poważnym 

problemem. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Do wypicia 

alkoholu przynajmniej raz w życiu przyznało się 9,3% badanych uczniów szkół 

podstawowych oraz 76,4% badanych gimnazjalistów i 85,3% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Ponadto 37,1% gimnazjalistów oraz 42,6% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych upiło się tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem. 

c)  Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież często wskazują na 

picie okazjonalne, chęć zaimponowania lub presję rówieśników oraz okazje towarzyskie, 

co wskazywać może na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode 

osoby.  

d) Badania wykazały, że umiarkowanie dużo badanych młodych mieszkańców miasta 

Świebodzice ma kontakt z tytoniem oraz narkotykami. Do palenia papierosów chociaż raz                            

w życiu przyznało się 17,3% badanych uczniów szkół podstawowych, 46,8% badanych 

gimnazjalistów oraz 63,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek badanych 

uczniów szkół gimnazjalnych sięgających po narkotyki wyniósł 22,9%,  szkół 

podstawowych- 2,7%, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 33,8%.  

e) Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji 

psychoaktywnych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób 

dorosłych. 

f) Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi 

stwarzają wakacje, dyskoteki oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny 

zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii 

niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem 

papierosów. 

g) Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice dość często nie zauważają tego, że ich 

dzieci znajdują się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Uzyskane wyniki powinny 

zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie 

zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą. 
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h) Problemem w mieście Świebodzice są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi 

ludzie spotykają się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Do znajomości osoby                            

z otoczenia, która doświadcza przemocy ze strony rodziny lub otoczenia rówieśniczego, 

przyznaje się 21,3% badanych uczniów szkół podstawowych, 19,1% badanych 

gimnazjalistów oraz 16,2%  uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

i) Dopalacze cieszą się niewielką popularnością wśród badanych uczniów –  

4,5% gimnazjalistów oraz 4,4% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej spróbowało 

przynajmniej raz dopalaczy w swoim życiu. Natomiast 5,3% uczniów szkół 

podstawowych, 7% gimnazjalistów i 5,9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych użyłoby 

dopalaczy, gdyby miało do tego okazję.  

j) Najbardziej rozpowszechnionymi grami hazardowymi wśród badanych młodych 

mieszkańców miasta Świebodzice są gry na automatach oraz konkursy organizowane 

przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych. Zdecydowanie mniej badanych 

uczniów we wszystkich grupach wiekowych obstawiało zakłady bukmacherskie lub grało 

na pieniądze w Internecie”
1
.  

 

 Przy konstruowaniu programu posłużono się również wynikami sondażu 

przeprowadzonego w klasach V szkół podstawowych  i klasach II gimnazjów, 

przeprowadzonego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015” oraz badania 

ankietowe przeprowadzone w świebodzickich szkołach (podstawowych i gimnazjalnych) w 

latach 2010 – 2016 r. przez Krzysztofa Matusiaka – terapeutę ds. uzależnień, badania 

ankietowe ESPAD ankiety miały służyć określeniu stosunku młodzieży do zachowań 

ryzykownych i poznaniu opinii uczniów na temat środków odurzających. Pod uwagę brano 

również dane statystyczne z Poradni Uzależnień oraz własnych.  

 

 

 Problemy alkoholowe występujące w gminie: 

1. Gmina Świebodzice w liczbach: 

 

a) liczba osób zameldowanych w Świebodzicach na pobyt stały – stan na dzień 31 grudnia  

2016 r.- 22 133 mieszkańców; 

b) liczba podmiotów gospodarczych, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal): 50 podmiotów. 

Limit wynosi 55; 

c) liczba podmiotów gospodarczych, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia): 17 

podmiotów. Limit wynosi 25. 

 

2. Osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów alkoholowych           

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świebodzicach: 

 

1). Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 

 Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem poważne szkody społeczne,       

a niechcące dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu mogą być zgłoszone do Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu wszczęcia procedury sądowej 

                                                 
1
 Studio Diagnozy i Profilaktyki,  Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, Kraków2014, 

http://www.ops.swiebodzice.pl/ s.82-85. 

http://www.ops.swiebodzice.pl/
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zobowiązującej do leczenia. Na przestrzeni lat 2010- 2016 wyraźnie widoczny jest wzrost 

spraw kierowanych do komisji, a co za tym idzie zwiększyła się liczba osób zapraszanych na 

komisję oraz liczba wniosków kierowanych do sądu. Tendencja wzrostowa utrzymuje się 

również w liczbie sporządzonych wniosków do Sądu w latach 2015 (33) i 2016 (26) oraz 

uzyskanych opinii od biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2015 (46) i 

2016 (52). Ilość podejmowanych działań przez MKRPA na przestrzeni lat: 2010 - 2016 

ilustruje rys.1, rys.2; 

 
 
 

 
         

  Rys. 1                                                                                                                                                                 
  Podejmowane działania przez MKRPA ( w liczbach) na przestrzeni 2010- 2016 r. 

 
 
 

 
 

Rys. 2 
Liczba sporządzonych wniosków do Sądu i uzyskanych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( liczba osób) 
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2). Porady specjalistów. 

 

 Pomoc specjalistyczną w zakresie pomocy psychopedagogicznej, porad prawnych, 

konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, można 

uzyskać na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkańcy Świebodzic często korzystają z 

tej formy pomocy, co obrazuje rys. 4. 

Dane dotyczące I półrocza 2016 r.: 

Pomoc psychologiczna: 221 osób. 

Pomoc prawna: 173 osób. 

Pomoc w zakresie uzależnień od alkoholu: 95 osób. 

Pomoc w zakresie  uzależnień od narkotyków: 225 osób. 

Na podstawie danych za I półrocze 2016 r., można przypuszczać, że liczba osób 

korzystających z porad specjalistów w stosunku do roku 2015 będzie miała tendencję 

wzrostową. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Rys. 4. Liczba udzielanych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego  ( w liczbie osób) 

 
3). Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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 Uznając, ze przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo 

do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają 

obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw  

i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Burmistrz 

Miasta Świebodzice powołał zarządzeniem Zespół Interdyscyplinarny realizujący zadania w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice. 

  Zespól Interdyscyplinarny - to zespół osób delegowanych ze środowisk 

profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów 

przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, 

instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.    

Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą 

doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

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

 Działania Zespołu skierowane są do wszystkich osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie, rozumianej jako umyślne działanie narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 

życia, oraz zdrowia, naruszające ich nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na 

ich zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. 

  W 2015 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W roku sprawozdawczym do przewodniczącej ZI wpłynęły 50 

formularzy „Niebieskiej Karty A” , sporządzonych przez następujące podmioty: 

 Komisariat Policji - 44 NK 

 Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 NK 

 Placówki Oświatowe – 0 NK 

 Specjalistyczny Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 2 NK 

 Ochrony Zdrowia – 2 NK 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 NK 

W roku 2015 powołano 46 grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, zakończono 45 

procedur „Niebieskiej Karty”  z czego 42 w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i 

zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 3 na skutek rozstrzygnięcia o braku 

zasadności podejmowanych działań. Do 30 listopada 2016 r. wpłynęło 77 formularzy 

"Niebieska Karta". 

4). Poradnia do Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu. 

 

 Poradnia dla Osób Uzależnionych i Wspołuzależnionych od Alkoholu  

w Świebodzicach świadczy pomoc terapeutyczną i psychoterapeutyczną dla osób 

uzależnionych od alkoholu, członków rodzin uzależnionych oraz pomoc    i zajęcia 

psychoterapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie. Metodą leczenia jest 



10 

 

psychoterapia. Co roku przybywa większa liczba osób, które zdecydowały się zmienić 

swoje życie, leczyć się z uzależnienia, na trzeźwo budować swoją przyszłość. Dane za 

2015 r. ilustruje rys.5. 

 

 
 

Rys. 5. Liczba udzielonych porad w 2015 r.  

5). Klub Abstynenta. 

 

 Klub Abstynenta „ODNOWA" w Świebodzicach prowadzony jest przez 

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie z Wałbrzycha, dotowany przez Urząd 

Miejski ze środków przeznaczonych na profilaktykę. Główne działania Klubu realizowane na 

terenie naszego miasta, to: organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu oraz ich 

rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu. Propagowanie i krzewienie 

trzeźwego stylu wśród rodzin zagrożonych uzależnieniami, jak i wśród rodzin, gdzie problem 

uzależnienia i współuzależnienia już zaistniał. Integracja środowiska abstynenckiego ze 

społecznością lokalną (współorganizowanie Pikników trzeźwościowych pn. "Trzeźwy 

Kierowca - Bezpieczna rodzina",  "Bezpieczne wakacje", wyjazdy na imprezy trzeźwościowe, 

organizacja grupy AA. Ponadto działania na rzecz integracji rodziny, prowadzenie 

warsztatów, grup wsparcia dla członków Klubu i ich rodzin, współdziałanie z instytucjami 

samorządowymi w zakresie realizacji celów statutowych, współdziałanie ze świetlicą 

środowiskową, pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej i działania na rzecz rozwoju 

osobistego. 

Działalność klubowa prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu. Dodatkowo we wtorki 

odbywają się mityngi, oraz w każdą sobotę (z wyłączeniem świąt) w ramach zajęć 

prowadzona jest grupa wsparcia oraz joga.  

Inne instytucje, które wspomagają i są przygotowane do rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie to: Sąd Rejonowy, w tym kuratorzy 

rodzinni; Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, Świetlica Środowiskowa 

"Tęczowa Gromada", placówki oświatowe, organizacje pozarządowe. 

 
 Cele i zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii dla Gminy  Świebodzice w roku 2017: 
 
Główne cele  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii w roku 2017 w Świebodzicach: 
1. Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz zagrożeń społecznych 

w gminie Świebodzice. 
2. Ograniczenie populacji osób pijących  ryzykownie i szkodliwie. 
3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań  w zakresie profilaktyki problemów 

 alkoholowych i narkomanii. 

232 

200 

32 
39 

2015 r. 
liczba przyjętych pacjentów 
ogółem 

liczba przyjętych pacjentów 
uzależnionych 

liczba przyjętych pacjentów 
współuzależnionych 

liczba osób skierowanych do 
zakładów stacjonarnych 



11 

 

 

Cele szczegółowe: 

1) rozwijanie profilaktyki rodzinnej, uczenie rodziców umiejętności wspierania 

abstynencji dzieci oraz udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci 

upijają się lub przejawiają inne elementy demoralizacji; 

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych, sportowych 

i profilaktycznych promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących 

umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, środków psychoaktywnych  

i przemocy; 

3)  tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia; 

4)  poprawa dostępności do lecznictwa odwykowego mieszkańcom gminy; 

5) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych; 

6) wspieranie psychospołeczne i prawne osób dotkniętych przemocą w rodzinie; 

7) współdziałanie merytoryczne i wpieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

8) rozwijanie edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów  

w zakresie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

9) konsekwentne egzekwowanie zakazu podawania i sprzedaży alkoholu nieletnim. 

10)  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji na rzecz reintegracji 

społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych 

oraz ich rodzin. 

11)  ograniczenie dostępu młodzieży do środków psychoaktywnych. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  i innych substancji psychoaktywnych oraz dla 

współuzależnionych. 

 

Zadania do realizacji: 

 

1.1.  Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu  

i Współuzależnionych w Świebodzicach poprzez pokrycie kosztów programu psychoterapii 

uzależnienia od alkoholu ponadpodstawowego i pogłębionego oraz doposażenie. 

1.2.  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego   i innych 

pracujących z osobami uzależnionymi.  

1.3. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu,  

i narkotyków oraz ich rodzin. 

1.4. Prowadzenie księgozbioru z zakresu wiedzy z zakresu problemu alkoholowego, 

narkotycznego i przemocy w rodzinie. 

 

Ocena skuteczności zadań: analiza ilości zgłoszeń i udzielonych porad w punktach 

konsultacyjnych, ilość mieszkańców Świebodzic podejmujących leczenie odwykowe, liczba 

uczestników. 
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

 

 

Zadania do realizacji: 

 

2.1. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

 

2.1.1.  Prowadzenie i finansowanie działalności świetlicy środowiskowej, jako placówki 

wsparcia dziennego w szczególności: finansowanie dożywiania, wynagrodzenie 

zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć, utrzymania 

bazy lokalowej, wykonania niezbędnych prac remontowych, organizowanie ferii zimowych  

i letnich, wprowadzanie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np. teatralnych, 

komputerowych, tanecznych, sportowych, zajęć z elementami socjoterapii).    

 2.1.2.  Dofinansowanie obozów i kolonii terapeutycznych, jako integralnego elementu 

całorocznej pracy z dziećmi. 

2.1.3.  Organizowanie i/lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na 

zajęcia, mających na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych; 

2.1.4.   Wspieranie i koordynowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych ds. pomocy 

dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym. 

2.1.5. Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem 

Alkoholowym - działania edukacyjne, organizowanie kampanii lokalnych. 

 

2.2.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

2.2.1.  Doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy oraz 

organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2.2.2.  Zapewnienie stałej pomocy psychologicznej i  prawnej. 

2.2.3.  Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy 

– dorosłych i dzieci. 

2.2.4.  Organizowanie szkoleń narad, konferencji m.in. nt. procedury „Niebieskiej Karty”  

a także szkoleń nt. nawiązywania kontaktu z członkami rodzin, w których dochodzi do 

przemocy, prowadzenia rozmów interwencyjnych i psychologicznych. 

2.2.5.  Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kuratorami, prokuratorami, sędziami, policją a także 

z innymi, realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej. 

2.2.6.   Zakup publikacji (broszur, ulotek, plakatów) nt. zjawiska przemocy w rodzinie, 

”Niebieskiej Karty”, opracowywanie i upowszechnianie informatorów zawierających 

informacje o potencjalnych, instytucjonalnych partnerach do współpracy, ich zadaniach  

i kompetencjach.  

2.2.7. Upowszechnianie informacji o prowadzonych na terenie gminy oddziaływaniach 

adresowanych do sprawców przemocy wobec najbliższych. 

2.2.8. Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych nt. zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

2.2.9.  Prowadzenie badań i diagnoz dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, postaw 

wobec problemu. 

  

Ocena skuteczności zadań: analizowanie funkcjonowania społecznego dzieci           

 i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w świetlicach środowiskowych, liczba uczestników na 

zajęciach; analiza osób zgłaszających się do punktów konsultacyjnych, liczba osób, którym 
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udzielono specjalistycznej pomocy, analiza okresów czasowych od momentu skierowania do 

biegłego, do czasu wydania opinii; analiza wniosków biegłego z wydanymi postanowieniami 

sądu, liczba wdrożonych procedur „Niebieskiej Karty”. 

 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej       w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

a w szczególności dla dzieci i młodzieży- w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. 
 

Zadania do realizacji: 

 

3.1. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci, młodzieży oraz rodziców. 

 

3.1.1. Wdrażanie i finansowanie nowych oraz kontynuowanie sprawdzonych  programów 

profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 

dla dzieci i młodzieży. Uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu. 

3.1.2. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych  

i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych, m.in. kontynuacja 

przeglądów teatralnych wraz z ufundowaniem nagród. 

3.1.3. Zapobieganie eskalacji problemu alkoholowego i narkotykowego poprzez 

profilaktyczne działania warsztatowo-edukacyjne dla osób z grup ryzyka, lecz jeszcze 

nieuzależnionych (profilaktyka uniwersalna i profilaktyka selektywna). 

3.1.4. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej 18 roku życia. 

3.1.5.  Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców. 

3.1.6.Prowadzenie badań związanych zwłaszcza z diagnozą zachowań problemowych/ 

używaniem substancji psychoaktywnych,  podejmowanych przez młodzież oraz ewaluacją 

programów profilaktycznych. 

3.1.7. Organizowanie i finansowanie działań służących upowszechnianiu pozytywnych 

wzorców życia rodzinnego (pikniki rodzinne), kampanii w dziedzinie rozwiązywania 

problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy  w rodzinie dla społeczności lokalnej 

oraz udział w tego typu ogólnopolskich społecznych kampaniach. 

3.1.8. Organizowanie i finansowanie kształcenia specjalistycznego (szkolenia, konferencje) 

w zakresie alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej dla ludzi pracujących na rzecz 

uzależnionych i ich rodzin, a także realizatorów programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

3.1.9. Wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych: prasa, książki specjalistyczne, 

broszury, plakaty, druki ulotek oraz innych materiałów informacyjnych, edukacyjnych   

i promocyjnych na temat możliwości uzyskania pomocy dla ludzi z tzw. „grup ryzyka”. 

3.1.10. Zakup testów wykrywających u młodzieży używania narkotyków i udostępnianie ich 

nieodpłatnie dla szkół oraz specjalistów prowadzących punkty konsultacyjne dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

3.1.11. Prowadzenie stałego interaktywnego systemu informacji o działaniach 

podejmowanych na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, ze 

szczególnym uwzględnieniem strony internetowej. 

3.1.12.  Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką 

problemów alkoholowych min. piknik Bezpieczne wakacje. 

3.1.13.  Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
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alkoholowych oraz działań  dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku 

życia. 

 

3.2. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej. 

 

3.2.1.Tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na 

terenie gminy w zakresie problemów alkoholowych. 

3.2.2.Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów 

alkoholowych.  

3.3. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. 

 

3.3.1.Organizowanie działań edukacyjnych z wykorzystaniem sprzętu do badania zawartości 

alkoholu oraz narkotyków podczas lokalnych kampanii i włączanie się w społeczne kampanie 

oraz realizacja innych kompleksowych działań informacyjno-edukacyjnych związanych z 

przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach. 

 

 

 

Ocena skuteczności zadań: ocena skuteczności programów profilaktycznych realizowanych 

na terenie szkół, analiza zainteresowania adresatów uczestniczących w szkoleniach, ocena 

zainteresowania społeczności lokalnej w kampaniach, ilość publikacji prasowych, liczba 

kontroli w placówkach handlowych, liczba instytucji korzystających z materiałów 

informacyjnych, liczba osób kontrolujących swój stan trzeźwości. 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

 

Zadania do realizacji: 

 

4.1 Współpraca z instytucjami i jednostkami samorządowymi Gminy realizującymi 

poszczególne elementy programu, w szczególności wdrażające pozalekcyjne zajęcia sportowe 

i kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, poprzez dofinansowanie organizowanych 

zajęć. 

4.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy  

o charakterze profesjonalnym związane z profilaktyką alkoholową i przemocą  

w rodzinie, w szczególności wspieranie finansowe i merytoryczne Klubu Abstynenta                         

w Świebodzicach. 

 

Ocena skuteczności zadań: monitorowanie i kontrola zleconych do realizacji zadań. 

 
5. Podejmowanie interwencji w zawiązku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

 

Zadania do realizacji: 

 

5.1. Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz w zakresie łamania zakazów promocji i 

reklamy napojów alkoholowych. 

5.2. Podejmowanie interwencji oraz kierowanie spraw bezpośrednio do sądu,                       

w szczególnych przypadkach reprezentowanie gminy przed sądem w charakterze oskarżyciela 
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publicznego. 

 

Ocena skuteczności zadań: liczba interwencji policji, straży miejskiej wobec naruszenia 

warunków sprzedaży - w tym nieletnim, liczba przeprowadzonych kontroli w punktach 

sprzedaży, liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
6.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na 

rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 
 

 

Zadania do realizacji: 

 

6.1.  Finansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej, a w szczególności 

kontynuowanie działalności pralni i łaźni dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do funkcjonowania 

Klubu. 

 

Ocena skuteczności zadań: liczba osób uczęszczających do KIS, analiza osób 

korzystających z pomocy specjalistów, analizowanie funkcjonowania społecznego osób 

uczestniczących w działalności KIS.  

 
7. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zasady 

wynagradzania, przyznawania diet oraz kosztów podróży służbowych. 

 

1. Podstawą ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków MKRPA jest kwota 

bazowa w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia  23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz  zmianie niektórych ustaw ( Dz. 

U. z 2016 poz. 966). 

2. Miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane dla członków MKRPA, ustala się  

w wysokości 15% kwoty bazowej brutto. Wynagrodzenie dla przewodniczącego  

i zastępcy przewodniczącego MKRPA ustala się w wysokości 30% kwoty bazowej 

brutto.  

3. Wynagrodzenie wypłacane jest za udział w posiedzeniach, pracach MKRPA            

 i innych czynnościach zapisanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości                  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. W przypadku nieobecności członka MKRPA w posiedzeniu, bądź pracach komisji, nie 

otrzymuje on wynagrodzenia w danym miesiącu. 

5. Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych, tj. podróży związanych  

z wykonywaniem funkcji członka komisji a w szczególności udział w szkoleniach, 

konferencjach, warsztatach według zasad uregulowanych rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167 z późn. 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

6. Polecenie każdego wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej lub w razie jego nieobecności – Zastępca Dyrektora. 
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Zadania do realizacji: 

 

7.1. Udział członków w pracach MKRPA w zakresie zadań ustawowych. 

7.2. Pokrycie kosztów utrzymania wraz z doposażeniem pomieszczeń oraz zabezpieczenie 

środków na bieżącą działalność MKRPA, porad specjalistów i Zespołów 

Interdyscyplinarnych oraz realizację zadań ustawowych. 

7.3.  Współpraca z pracownikami socjalnymi, sporządzanie wywiadów środowiskowych dla 

potrzeb przygotowania dokumentacji związanej z postępowaniem sadowym odnośnie 

leczenia odwykowego przeciwalkoholowego. 

7.4.  Współpraca z biegłymi sądowymi opiniującymi w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, w tym opłacanie kosztów powołania biegłych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu (Dz. U. 2007 Nr 250, poz. 1883 z póź. zm.). 

 
 
 
 

                                             Sporządziła: 

                                              Aldona Górska 
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Preliminarz kosztów realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta 
Świebodzice na rok 2017 
 

1. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-                                
           wychowawczej  wraz z wypoczynkiem letnim    
            i zimowym na jej terenie.                                                              200 000,00 zł  
 

2. Poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik,  
           konsultant ds. alkoholu, specjalista ds. narkotyków).                    105 000,00 zł 
                                                                           

3. Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu-                                                    
utrzymanie oraz dofinansowanie szkolenia do uzyskania  
certyfikatu   instruktora terapii uzależnień                                       15 000,00 zł 

 
4. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży              60 000,00 zł 

 
5. Szkolenia realizatorów Gminnego Programu                        2 000,00 zł 

 
6. Usługi w zakresie realizacji programu przeciwdziałania  

            przemocy  w rodzinie – procedura :Niebieskiej Karty” 
           (konferencje, kampanie edukacyjne, zespoły interdyscyplinarne,  
           współpraca z Policją Strażą Miejską, edukacja sprzedawców)         3 000,00 zł 
 

7. Uzyskanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu              3 000,00 zł 
 

8. Programy profilaktyczne realizowane w placówkach                                   
oświatowych i jednostkach samorządowych, w tym 

           zwiększenie oferty zajęć sportowych, Festiwal Teatrów 
          Profilaktycznych, ogólnopolskie kampanie (ZTU), lokalne kampanie       
 edukacyjne min.   piknik okazji dnia św. Krzysztofa               6 000,00 zł                                                                      
 

9. Materiały informacyjne, broszury, uzupełnienie biblioteki                                    
wiedzy o problemie alkoholowym i przemocy  i edukacja 
publiczna   www.profilkatyka.siwebodzice.pl                     1 000,00 zł 
                                                 

10. Wspieranie ruchów samopomocowych i środowisk                                 
trzeźwościowych, w tym Klubu Abstynenta                      20 000,00 zł   
 

       
11. Działalność MKRPA ( udział w pracach komisji,  

wywiady środowiskowe, opłaty sądowe,  
           utrzymanie biurowo- administracyjne, delegacje.                     30 000,00 zł 
 

13. Działalność Klubu Integracji Społecznej  w tym pralni i łaźni  
       oraz punktu  aktywizacji zawodowej                                               5 000,00 zł 

 
 

                        
               
       Razem:         450 000,00 zł 
 

http://www.profilkatyka.siwebodzice.pl/


UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały na Gminę nałożony został w ramach

zadań własnych obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Realizacja

w/w zadań prowadzona jest poprzez gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiąc część strategii rozwiązywania

problemów społecznych. Biorąc pod uwagę stanowisko Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania

Narkomanii- „nie istnieją przeszkody z merytorycznego punktu widzenia do tworzenia wspólnego

gminnego programu dla rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii”.

Program jest opracowywany na podstawie wspólnej diagnozy problemów, część zadań jest

jednakowych, a ich adresatami są te same grupy osób. Dokument zawiera także działania w ramach

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na

lata 2017 - 2020 – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie.

Program określa lokalną politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych

wynikających z używania alkoholu, narkotyków i stosowania przemocy w rodzinie, w

szczególności obejmuje profilaktykę i edukację wśród dzieci i młodzieży, wsparcie dla rodzin

dotkniętych w/w problemami oraz wskazuje osoby i jednostki odpowiedzialne za wykonywanie

nałożonych zadań. Ponadto zgodnie z przepisem 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady wynagradzania członków komisji.

W świetle powołanych przepisów podjęcie uchwały uważa się za celowe i uzasadnione.




