PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY
JANÓW PODLASKI
z dnia
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn.zm) oraz art. 10 ust.3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783
z późn.zm) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Janów Podlaski 23.11.2017r.

I. WSTĘP

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) samorząd gminy realizuje zadania w
obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z
póżn.zm) do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji tych
zadań opracowywany jest „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”, który stanowi część Gminnej
Strategii |Rozwiązywania Problemów Społecznych
Podstawę prawną programu stanowi
–ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwalona dnia 26
października 1982 roku (tekst jedn. Dz.U.2016 r. , poz. 487z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (teks jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 783 późn.zm),
–ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1390)
w/w akty regulują w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wskazują zadania do realizacji,
podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz określają źródło ich finansowania.
Umieszczenie zadań wynikających wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie
wynika przede wszystkim z faktu, że większości z nich można zaproponować zbieżne działania
profilaktyczne oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z
tych samych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Treść Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
zgodna z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Zadania niniejszego programu są kontynuacją zadań realizowanych w od kilku lat na terenie
gminy Janów Podlaski, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i
młodzieży szkolnej.

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE Z
UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NARKOMANII
I PRZEMOCY
Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
większość osób pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych
konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków
spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tyś. osób
uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Warto
podkreślić fakt, że grupa osób najwięcej pijących, stanowiąca 9% osób konsumujących alkohol,
spożywa aż 43% całego wypijanego alkoholu1
Szkody powodowane przez alkoholizm, jak i ryzykowne oraz szkodliwe spożywanie
alkoholu występują w wielu wymiarach:
- jednostkowym - oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących;
- społecznym - negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin,
przemoc w rodzinie, zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, ubóstwo, bezrobocie;
- ekonomicznym - koszty: leczenia osób uzależnionych jak i współuzależnionych, systemu pomocy
społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej umieralności, spadek
wydajności pracy.
Alkoholizm i każde inne uzależnienie jest chorobą. Chorobą podstępną, postępującą i
prowadzącą do nieuchronnej śmierci. Statystyki mówią, że tylko jedna na dziesięć osób
podejmujących terapię jest w stanie zatrzymać chorobę. Pozostali wcześniej lub później wracają do
nałogu. Podstępność tej choroby polega na tym, że dotyka całej rodziny. Dzieci wychowujące w tak
dysfunkcyjnej rodzinie uczą się jak przetrwać, jak nie drażnić pijanego ojca lub matki, jak uniknąć
z ich strony agresji. Wypracowują własne metody radzenia sobie ze strachem, wstydem, złością i
upokorzeniem. Alkoholik jest uzależniony od alkoholu a otoczenie w którym przebywa uzależnia
się od niego. Rodzina alkoholika jest rodziną chorą.
Diagnoza tego problemu na terenie gminy jest niepełna ze względu na to iż uzależnienie w
pierwszych fazach jest mało zauważalne. W naszej społeczności zazwyczaj dostrzega się je i
zgłasza w ostatnich fazach kiedy następuje koncentracja życia wokół picia, kosztem zainteresowań i
obowiązków oraz uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów na występowanie
szkodliwych następstw picia.

1 Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce, 2008, PARPA
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Na terenie gminy zamieszkuje 1.718 rodzin, z tego rodzin z problemem alkoholowym – 100,
rodzin niewydolnych wychowawczo – 20, dozorów kuratorskich jest – 34, rodzin niepełnych – 56
W środowiskach patologicznych i niewydolnych wychowawczo wychowuje się 152 dzieci.
Od kilkunastu lat w Polsce coraz częściej posługujemy się terminem "przemoc w rodzinie" lub nieco
łagodniejszym "przemoc domowa". Jest to zjawisko trudne do zdiagnozowanie, ze względu na to iż jest
ukrywane w „czterech ścianach”. Należy pamiętać, że nie zawsze wypełnia znamiona przestępstwa ale
zawsze pozostawia ślady w psychice człowieka.
Na przestrzeni lat 2012 – 2016 na terenie gminy zdiagnozowano 82 rodziny dotkniętych
przemocą ( rodziny, w których wszczęto procedurę NK)
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Przemoc w rodzinach, alkoholizm, narkomania czy jak wynika z obserwacji w ostatnim
czasie pojawiające się uzależnienie od hazardu pociąga za sobą daleko idące skutki społeczne: jak
dezorganizację rodziny, destrukcyjny wpływ na środowisko wychowawcze dzieci, ubożenie
rodziny, zaniedbywanie pracy prowadzące do bezrobocia, zaburzenie stosunków międzyludzkich i
przestępczość. To jedna z przyczyn bezdomności, osamotnienia, odrzucenia przez rodzinę, brak
stałych środków utrzymania, złego stanu zdrowia.
Z pomocy punktu Informacyjno Doradczego i Poradnictwa Specjalistycznego w 2016 r.
skorzystało skorzystało 103 rodziny liczba udzielonych porad 266
w tym
−osobom z problemem alkoholowym:
liczba osób 19
liczba porad 47
−członkom rodzin z problemem alkoholowym: liczba osób 35
liczba porad 128
−osobom doznającym przemocy
liczba osób 18
liczba porad 48
−osobom stosującym przemoc
liczba osób 4
liczba porad 6
−inne osoby
30
liczba porad 37
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Z danych Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim wynika, iż w 2016 roku popełnionych zostało:
–65 przestępstw
–8 wydarzeń z udziałem nieletnich

Diagnoza rozpowszechnienia zjawiska spożywania alkoholu i używania substancji
psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży miejscowych szkół opiera się na
przeprowadzonych w czerwcu 2017 roku badaniach ankietowych wśród uczniów
gimnazjum i zespołu szkół w Janowie Podlaskim. Badania te prowadzone są co 3
lata.
Z przeprowadzonych w 2017r. badań ankietowych na terenie szkół naszej gminy dokonano

analizy problemów społecznych dotyczących młodzieży-alkoholu-narkotyków-przemocy.
Analizując należy stwierdzić, iż;
1. Najbardziej niebezpieczny okres w dorastaniu młodych ludzi to wiek 13-15 lat, w którym
najczęściej dochodzi do inicjacji alkoholowej – ponad 1/3 badanej młodzieży potwierdziło,
że po raz pierwszy piło alkohol w tym wieku ale są też dzieci które po raz pierwszy piły
alkohol w wieku 7-9 lat. Miejscem gdzie najczęściej spożywany jest alkohol są dyskoteki.
Aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku nadal należy promować zdrowy i trzeźwy styl
życia poprzez organizację koncertów profilaktycznych, wypoczynku letniego czy
zimowego, poszerzać oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, rozbudzać zainteresowania,
by uczniowie właściwie wykorzystali czas wolny. Musimy zadbać o edukację rodziców,
którzy często są bezradni wobec buntującej się i dorastającej młodzieży. Zapewnić dzieciom
i młodzieży dostęp do warsztatów, prezentacji i programów profilaktycznych z zakresu
profilaktyki uniwersalnej. Realizacja tych programów powinna obejmować również
młodsze grupy wiekowe.

2. Część uczniów pije systematycznie tj. raz w tygodniu, a bywa że z rodzicem lub innym
dorosłym. Nadal istniej społeczne przyzwolenie na wypicie np. piwa, choć co 4 badany był
świadkiem przykrej sytuacji spowodowanej piciem alkoholu. W związku z tym należy
wdrażać programy profilaktyczno – interwencyjne dla młodzieży upijającej się. Prowadzić
kampanie edukacyjne dotyczące ryzyka i szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze
spożywania alkoholu czy innych substancji uzależniających oraz prowadzić działania
edukacyjne dla dorosłych.
3. Nadal blisko 1/3 badanych samodzielnie zakupiło alkohol. Najczęściej jest to piwo potem
wódka i wino. W związku z ty należy podejmować działania mające na celu eliminowanie
przypadków naruszeń prawa w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych, podejmować
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych organizować
szkolenia.
4. 22% uczniów doznało przemocy fizycznej, 34% psychicznej, jej sprawcami są w 44%
rówieśnicy. 66% badanych uważa, że źródłem przemocy są problemy osobiste uczniów i
chęć odreagowania. Aby temu przeciwdziałać należy upowszechniać informacje na temat
przemocy i sposobów jej przeciwdziałania oraz o możliwościach otrzymania profesjonalnej
pomocy terapeutycznej, psychologicznej itp.
5. Wśród negatywnych zjawisk na terenie szkoły, najczęściej wymieniane są: palenie
papierosów, przezywanie bójki i wulgaryzm seksualny.
6. Problem spożywania alkoholu jest większy niż zażywania narkotyków lub innych substancji
odurzających jednak niepokojące jest to, że obecnie część uczniów przyznała się do
zażywania narkotyków. Poprzednio było 15%, mamy więc niewielki spadek. Największy
problem jest w szkole średniej. Część z nich stwierdziło, że w ich najbliższym środowisku
łatwo dostać narkotyki. Należy podjąć współpracę szkoła, policja, w celu ograniczenia
dostępności narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Zwiększyć profilaktykę w tym zakresie.
7. Badania wykazały iż w przypadku pojawienia się w rodzinie lub w najbliższym otoczeniu
problemów alkoholowych, przemocy – aż ¼ osób nie wie co zrobić z tymi problemami, a
część deklaruje, że nie zrobiłoby nic w tym zakresie. Odsetek ten wzrósł w stosunku do

poprzedniego badania, w związku z tym należy podejmować działania edukacyjno
informacyjne w tym zakresie.

Dostępność alkoholu
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym
z elementów kształtowania polityki wobec problemów alkoholowych jest ograniczenie jego
dostępności poprzez ustalenie limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa.
Powyższe limity na terenie gminy Janów Podlaski są ustalone i wynoszą:
9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży z wyjątkiem piwa
−7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z
wyjątkiem piwa (gastronomia)
−liczba punktów sprzedaży piwa nie jest limitowana.
Na terenie gminy Janów Podlaski /stan na 31.12.2016r./ znajduje się 18 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych łącznie z piwem w tym 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5%. Na jeden punkt sprzedaży przypadało ogółem 298 osób w tym 239 osoby
pełnoletnie
−

1. Analiza danych w porównaniu z 2014r.
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2.
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18

18

-

3.
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przypadających na 1 punkt

242

242

239
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Analizując należy stwierdzić, iż dostępność napojów alkoholowych jest na tym samym poziomie.
Przestrzegane są wprowadzone uchwałą Rady Gminy zasady usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych. Nie było interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawa
dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym pod zastaw i na kredyt oraz dotyczących
reklamy napojów alkoholowych. Komisja nie przeprowadziła w 2016r. kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych.
W 2016 roku komisja zaopiniowała pozytywnie 21 wniosków na sprzedaż gastronomiczną
i detaliczną napojów alkoholowych tj. 10 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych o
zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa (tych było najwięcej), 6 wniosków od 4,5 % do 18% oraz
wnioski powyżej 18% (tych było najmniej)
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2016r. wyniosła 3.086.730,64 zł. Wynika z tego, że
każdy mieszkaniec gminy (łącznie z dziećmi) w 2016r. przeznaczył na zakup napojów
alkoholowych 569 zł.

Punktów sprzedaży alkoholu w gminie jest 18. Problemem nie jest fakt sprzedaży
alkoholu z akcyzą, tylko sprzedaż takiego alkoholu nieletnim oraz handel alkoholem
nielegalnym. Gmina, z racji swojego położenia, jest podatna na możliwość bardzo łatwego dostępu
do nielegalnego alkoholu, bez akcyzy, czyli pochodzącego z przemytu zza wschodniej granicy.
Łatwość dostępu, społeczna akceptacja takich zachowań i przekonanie o bezkarności nielegalnego
handlu, daje przepustkę do niejednokrotnie otwartego handlu za przyzwoleniem sąsiadów i
najbliższej rodziny, otoczenia.
Jaki jest zatem sposób na zatrzymanie bądź chociażby spowolnienie procesu
pogłębiającego się uzależnienia coraz większej ilości osób i w coraz młodszym
wieku? Słuszne wydaje się podejmowanie profilaktyki nastawionej głównie na edukację dzieci i
młodzieży. Należy budować warunki sprzyjające wychowaniu w trzeźwości, dać alternatywę dla
innych pozytywnych zachowań.

III CEL GŁÓWNY I ZADANIA PROGRAMU
1. CEL GŁÓWNY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii jest:
1. ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów
alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Janów Podlaski oraz prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
2. kształtowanie polityki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez zapobieganie
powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów
szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań
ryzykownych.
Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków itp., wytycza główne kierunki
działań profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych
i narkomanii, integrację i reintegrację społeczną osób współuzależnionych i uzależnionych.
2. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W roku 2018 zadania niniejszego programu są kontynuacją działań podjętych
w poprzednich latach ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do młodzieży
szkolnej

Zadania do realizacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wskazuje art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016r. poz. 487 z późn.zm.) i należą do nich:
1

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu
2 Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych 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
4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art.131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej
Zadania do realizacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii wskazuje art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783 z
późn.zm) i należą do nich:
1
2
3

4
5

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 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 działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów narkomanii
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

Większość zadań realizowanych na poziomie gminy, zgodnie z ww. ustawami, w obszarze
profilaktyki szczególnie uniwersalnej i edukacji społecznej, jest wspólnych lub zbieżnych, a ich
adresatami są te same lub pokrewne grupy osób. Zasadne więc jest przyjęcie do realizacji zadań
zapisanych w wymienionych ustawach jednego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Nowoczesne podejście do
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji musi zakładać kontekst wszystkich uzależnień ze względu na
upowszechniające się wzory łączenia substancji i przenoszenia uzależnień.
Sposób realizacji poszczególnych zadań, instytucje odpowiedzialne za realizację oraz
oczekiwane efekty i wskaźniki ich realizacji określa Harmonogram Realizacji Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
stanowiący załącznik nr 1 do programu

IV Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej
na terenie gminy
Na terenie gminy zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
innych uzależnień realizowane są przez
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Punkt Informacyjno Doradczy i Poradnictwa Specjalistycznego
4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny
5. Placówki Oświatowe
Przy realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii GOPS współpracuje z:
–placówkami lecznictwa odwykowego
–Sądem Rejonowym oraz kuratorami sądowymi
–komisariatem policji
–Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

V ODBIORCY PROGRAMU

Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, a w szczególności do:
1. dzieci i młodzieży szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, szkoły
ponadgimnazjalnej i przedszkola
2. rodziców i nauczycieli
3. osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji uzależniających

VI ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
1. program finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
2. zadania programu finansowane będą zgodnie z preliminarzem budżetowym stanowiącym
załącznik nr 2 do programu
Wynagrodzenie członków komisji
1. członkowie GKRPA biorący udział w pracach komisji lub jej zespołu otrzymują
wynagrodzenie4 w wysokości
- przewodniczący komisji – 15%
- sekretarz komisji
- 15%
- członkowie
- 10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U z 2017r. poz. 1747) nie częściej niż raz w miesiącu.
2. wynagrodzenie członków komisji będących pracownikami UG i jednostek
organizacyjnych gminy przysługuje, gdy praca komisji lub jej zespołu odbywa się poza
godzinami ich pracy.

3. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi protokół z posiedzenia komisji
lub jej zespołu oraz podpis na liście obecności

VII WDRAŻANIE I MONITORING PROGRAMU
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych jednostek organizacyjnych
gminy
Koordynatorem realizacji programu będzie pracownik socjalny GOPS Anna Koszołko.
Z realizacji programu sporządzone będzie roczne sprawozdanie, które stanowić będzie
integralną część rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przedkładanego co roku Radzie Gminy Janów Podlaski.

VIII INFORMACJA O TWORZENIU PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU
KONSULTACJI
1. Program opracowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowie Podlaskim w oparciu o potrzeby i możliwości finansowe gminy oraz zasoby
umożliwiające prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych na terenie gminy
2. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
3. Program poddany został konsultacjom, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy
Janów Podlaski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radnymi działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji w terminie od 24 listopada 2017 r.
do 7 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2018 ROK
1. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Lp CELE OPERACYJNE
ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI
1
1. ograniczenie szkód
zdrowotnych i społecznych
skutków wynikających
z używania innych
substancji psychoaktywnych
2. zapewnienie mieszkańcom
gminy profesjonalnej
pomocy prawnej
psychologicznej
i terapeutycznej

1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
współuzależnionych od alkoholu

REALIZATOR

WSKAŹNIKI

GOPS

Liczba osób
korzystających z pomocy
konsultantów w punkcie

1.1 Wczesne rozpoznanie i krótka interwencja wobec osób pijących
ryzykownie i szkodliwie oraz osób używających środków
odurzających i substancji psychoaktywnych

liczba osób z którymi
KRPA przeprowadziła
rozmowy interwencyjnomotywujące w związku z
nadużywaniem alkoholu

1.2 Szkolenia dla personelu medycznego
1.3 Rozwijanie i wspieranie działalności Punktu InformacyjnoDoradczego i Poradnictwa Specjalistycznego m.in. poprzez:
- zatrudnienie konsultantów (prawnika, psychologa, terapeutę
uzależnień w celu udzielenia mieszkańcom bezpłatnych porad
specjalistycznych)
- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych , nadużywających
alkoholu i członków ich rodzin
- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w
placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia
specjalistycznego
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany
wzoru picia
- udzielenie i gromadzenie informacji o profesjonalnej pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i
współuzależnionym

liczba osób podejmująca
dobrowolne leczenie
odwykowe
KRPA

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego
wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
- inicjowanie interwencji kryzysowej
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
- finansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia

2

3

1 Poprawa stanu
psychofizycznego i
funkcjonowania społecznego
dzieci, osób dorosłych i
członków rodzin z
problemem alkoholowym
2 Ograniczenie zaburzeń życia
rodzinnego w tym szkód
zdrowotnych i rozwojowych
dzieci
3 zapewnienie
interdyscyplinarnej,
kompleksowej pomocy
w szczególności w zakresie
zatrzymania przemocy
1 poszerzenie oferty
i wdrażanie uniwersalnych
programów
profilaktycznych
2 wdrażanie programów
rozwijających kompetencje
wychowawcze rodziców i
wychowawców,
sprzyjających kształtowaniu
postaw prozdrowotnych
dzieci i młodzieży

2 udzielenie rodzinom w których występują problemy
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
2.1 udzielenie pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie
2.2 udzielenie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w
rodzinie oraz członkom rodzin w tym dzieciom
2.3 kontynuowanie działań KRPA w tym:
– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, terapii lub
oddziaływaniom korekcyjno - edukacyjnym
– udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych , realizacja procedury interwencji „Niebieskich Kart”
– motywowanie sprawcy do udziału w zajęciach korekcyjno
edukacyjnych
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 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
3.1 tworzenie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej
i wskazującej profilaktyki obejmującej dzieci i młodzież,
nauczycieli oraz inne grupy
3.2 prowadzenie w szkołach, przedszkolu działań z zakresu z
zakresu profilaktyki uzależnień ( zajęć i warsztatów
profilaktycznych, zajęć psychoedukacyjnych, spotkań
terapeutycznych, działań o charakterze edukacyjnym w tym
zajęć dla rodziców, nauczycieli i wychowawców)
3.3 organizowanie dla dzieci i młodzieży głównie z grup ryzyka,
w szkołach i placówkach kulturalnych pozalekcyjnych zajęć

GOPS

KRPA

liczba osób
korzystających z pomocy
prawnej i psychologicznej
liczba wniosków
skierowanych do sądu
liczba posiedzeń Zespołu
i grup roboczych, w
których uczestniczyli
członkowi Komisji
liczba przeprowadzonych
rozmów

GOPS
KRPA
placówki
oświatowe, GOK

placówki
oświatowe

liczba przeprowadzonych
programów
profilaktycznych i liczba
uczestników

GOPS, placówki
oświatowe, GOK

liczba zorganizowanych
zajęć, liczba uczestników

3 promowanie zdrowego stylu
życia oraz alternatywnych
form spędzania czasu
wolnego przez dzieci,
młodzież i dorosłych

3.4

3.5
4 podniesienie świadomości
społecznej nt. zagrożeń
wynikających z używania
alkoholu i innych substancji
uzależniających

3.6

3.7

4

1 zaangażowanie jak
największej liczby instytucji
i osób w realizację zadań

profilaktyczno artystycznych będących miejscem zdrowego i
wolnego od uzależnień spędzania czasu wolnego
organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, GOK w
okresie wakacji bezpłatnych półkolonii dla dzieci będących
integralnym elementem i zarazem uzupełnieniem
prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych
prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów
uzależnień m.in. poprzez
- zakup i dystrybucję broszur, ulotek, materiałów
edukacyjnych
- udział w kampaniach profilaktycznych
- organizowanie lub włączanie się do organizacji lokalnych
imprez o o charakterze kulturalno rekreacyjnym promujących
alternatywne wobec alkoholu i innych uzależnień formy
spędzania czasu wolnego – organizacja gminnej imprezy
profilaktycznej
- wspieranie organizowanych inicjatyw profilaktycznych
konkursów, poprzez wyróżnienie ich uczestników nagrodami,
stanowiącymi czynnik aktywizujący do uczestnictwa w
działaniach profilaktycznych
prezentowanie dzieciom i młodzieży spektakli teatralnych,
muzycznych z przekazem profilaktyczno edukacyjnym
będącym uzupełnieniem prowadzonych działań
profilaktycznych
prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
na drogach
- wspieranie działań policji w ramach uczestnictwa w
ogólnopolskich kampaniach i akcjach promujących
bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach
- zakup materiałów informacyjno edukacyjnych, urządzeń do
badania zawartości alkoholu, odblasków dla pieszych

4 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, szkół
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
4.1 wspieranie działalności kuratorów sądowych
4.2 wspieranie instytucji, placówek oświatowych, kulturalnych
realizujących programy promujące zdrowy styl życia,
szczególnie ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie

liczba dzieci
korzystających z
wypoczynku

GOPS

liczba szkoleń, liczba
uczestników

liczba i rodzaj
rozprowadzonych
materiałów edukacyjnych,
liczba kampanii i akcji
profilaktycznych, liczba
uczestników
GOPS
liczba uczestników
GOPS, policja
liczba kampanii

GOPS
liczba instytucji
uczestniczących we
wspólnych akcjach i
działaniach

2. propagowanie modelu
interdyscyplinarnej formuły
współpracy przy realizacji
zadań

5

6

1. przeciwdziałanie
i eliminowanie przypadków
naruszenia prawa w związku
ze sprzedażą napojów
alkoholowych

1. pomoc osobom
zmarginalizowany w
powrocie do normalnego
życia
2. integracja ze środowiskiem
3. zmniejszenie skali
wykluczenia społecznego

szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych
używaniem alkoholu
4.3 współpraca z instytucjami w ramach podejmowania
wspólnych akcji i działań na rzecz promowania abstynencji i
trzeźwego stylu życia oraz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
4.4 organizowanie szkoleń dla pr. socjalnych, przedstawicieli
komisariatu policji, członków KRPA, nauczycieli, członków
zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom oraz z obszaru przeciwdziałania przemocy i
profilaktyki zachowań destrukcyjnych

5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego

liczba szkoleń, liczba
uczestników

KRPA

5.1 przestrzeganie wprowadzonych uchwałą Rady Gminy zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży alkoholu i
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
5.2 przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych po wydaniu pisemnego upoważnienia przez
Wójta Gminy pod kątem przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5.3 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim,
nietrzeźwym, pod zastaw lub na kredyt oraz reklamy napojów
alkoholowych
6. wspomaganie zatrudnienia socjalnego
GOPS
- podejmowanie działań na rzecz zatrudniania osób
uzależnionych od alkoholu w celu ich integracji ze środowiskiem
oraz resocjalizacji poprzez pracę
- prowadzenie pracy socjalnej z osobami z problemem
alkoholowym

liczba opinii do
wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
liczba przeprowadzonych
kontroli
liczba interwencji

Liczba osób objętych
działaniami pomocowymi

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
Lp

CELE OPERACYJNE

1

1. podniesienie poziomu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
wiedzy społeczeństwa na
dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
temat problemów
związanych z używaniem
1.1 edukacja zdrowotna na temat używania substancji psychoaktywnych
substancji
w tym dopalaczy oraz ryzyka szkód wynikających z ich zażywania w
psychoaktywnych i ich
tym zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych
negatywnych następstw 1.
1.2 upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań
2 ograniczenie szkód
profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych dla osób
zdrowotnych i społecznych
zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz ich rodzin
wynikających z ich
stosowania
1.3 konsultacje indywidualne dla osób zażywających narkotyki i
członków ich rodzin
1. zapewnienie mieszkańcom 2 udzielenie rodzinom w których występują problemy
specjalistycznej pomocy
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
2.1 udzielanie pomocy psychologicznej
2.2 udzielanie pomocy prawnej
2.3 prowadzenie rozmów interwencyjno motywujących wobec osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do poddania się terapii
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
1. kształtowanie postaw
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
prozdrowotnych
w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz
2. rozbudzanie zainteresowań
dzieci i młodzieży
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo wychowawczych
3. zwiększenie świadomości
3.1 prowadzenie we wszystkich typach szkół i przedszkola programów
na temat negatywnych
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, w tym
programów rekomendowanych
skutków zażywania
substancji, psychoaktywnych 3.2 prowadzenie kampanii społecznych i działań edukacyjnych na temat
lub innych środków
zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych lub
odurzających
innych środków odurzających
2.

2

3

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

REALIZATOR

WSKAŹNIKI

GOPS

liczba zakupionych i
rozprowadzonych
materiałów

GOPS

GOPS
placówki
oświatowe

liczba osób
korzystających z
konsultacji i pomocy
specjalistycznej
liczba osób
korzystających ze
specjalistycznej pomocy
liczba przeprowadzonych
rozmów interwencyjnych
liczba instytucji
zaangażowanych w
działania służące
rozwiązywaniu
problemów narkomanii

4

1. rozwinięcie współpracy
służb zajmujących się
przeciwdziałaniem
narkomanii

4. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i
osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
4.1 współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży wolnego
od nałogów

2. zwiększenie kompetencji 3.
4.2 finansowanie działalności punktu informacyjno doradczego
osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą dotyczących
i poradnictwa specjalistycznego (koszt zatrudnienia psychologa
i prawnika)
wczesnego
rozpoznawania
4.3 organizowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
lekarzy pielęgniarek w zakresie tematyki uzależnień od środków
zagrożenia używania
środków odurzających
odurzających i substancji psychoaktywnych, wczesnego
rozpoznawania zagrożeń oraz podejmowania interwencji
3 zwiększenie poczucia
profilaktycznej
4.
bezpieczeństwa
4.4 współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań
profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii poprzez przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków
wśród dzieci i młodzieży, dokonywanie kontroli miejsc szczególnie
narażonych na działalność dilerów narkotykowych

5

1. ograniczenie zaburzeń
życia społecznego oraz
integracja społeczna
2. zabezpieczenie potrzeb
bytowych i przeciwdziałanie
wykluczeniu osób
z problemem uzależnienia i
zagrożonych uzależnieniem

5 Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego
5.1 udzielenie pomocy materialnej i prowadzenie działań związanych
z integracją osób uzależnionych od środków odurzających i innych
substancji psychoaktywnych mających na celu odbudowanie
i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym
i zawodowym

GOPS

liczba osób objętych
działaniami pomocowymi

Załącznik nr 2
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

PRELIMINARZ BUDŻETOWY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DZIAŁ 851
kwota 65 000 zł
w tym:
Rozdział 85154 profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 43 000 zł
§ 4170 – 15.480 zł
w tym m.in. wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie psychologa – raz w tygodniu 2 godz. x 60 zł,
wynagrodzenie członków komisji)
§ 4210 – 1.000 zł
w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych, zakup nagród
§ 4300 – 26.020 zł
w tym m.in. koszty programów profilaktycznych, spektakli teatralnych, muzycznych o charakterze
profilaktycznym, uczestnictwa w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych, działań edukacyjnych
dla rodziców, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, organizacja lokalnych imprez promujących
alternatywne wobec alkoholu i innych uzależnień formy spędzania czasu wolnego, koszty sądowe i
opłaty za wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia, koszty gminnej imprezy
profilaktycznej, koszty szkolenia członków KRPA nie będących pracownikami GOPS oraz innych
osób, które z racji swojej pracy realizują zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień, usługa porady prawne raz w tygodniu x 2 godz. x 60 zł 12 m-cy
§ 4700 – 500 zł
szkolenia członków komisji będących pracownikami GOPS

Rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii 22.000 zł
§ 4170 – 3.000 zł
w tym wynagrodzenie psychologa raz w tygodniu po 2 godz. x 60 zł
§ 4300 – 18.650 zł
w tym m.in. koszty programów programów profilaktycznych, dofinansowanie wypoczynku dzieci,
koszt organizacji lokalnych imprez promujących alternatywne wobec uzależnień formy spędzania
czasu wolnego, szkolenia dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
§ 4210 – 350 zł
zakup materiałów informacyjnych i edulkacyjnych

