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UCHWAŁA NR
RADY GMINY
JANÓW PODLASKI
z dnia

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)
oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. stanowiący załącznik do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Gminy Janów Podlaski
z dnia

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2013 rok.

.I. WSTĘP.
Podstawę prawną programu stanowi:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.).
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,
poz.1485 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.)
Ustawy te regulują zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, wskazują zadania do
realizacji oraz źródło ich finansowania.
Realizacja określonych w/w ustawami zadań zgodnie z art.41 ust.2 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art.10 ust.2
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
uchwalony przez Radę Gminy.
Umieszczenie zadań wynikających z dwóch odrębnych ustaw w jednym programie
wynika przede wszystkim z faktu, że do większości problemów wynikających z nadużywania
alkoholu lub zażywania narkotyków można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne
oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych
samych środków tj. środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2011-2020. Obejmuje on zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
uwzględniający potrzeby i możliwości finansowe gminy. Zadania w nim zaprojektowane są
kontynuacją zadań realizowanych od kilku lat przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek
oświatowych , instytucji kultury i Komisariatu Policji..
Za priorytetowe działania na terenie gminy Janów Podlaski nadal uznaje się działania
ukierunkowane na ograniczenie niekorzystnych zjawisk skierowanych w szczególności do
dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizację
czasu wolnego ze wskazaniem właściwych wzorców zachowań i specjalistyczną pomoc
prawną i psychologiczną.

II. Diagnoza problemów społecznych w gminie z uwzględnieniem problemów
alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży.
Alkoholizm to główne źródło niedostatku. Występuje najczęściej w rodzinach
ubogich, dotkniętych niepowodzeniami życiowymi i bezrobociem. Nadużywanie napojów
alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów. Zjawisko to
stwarza problem złożony i trudny do przezwyciężenia, dla wielu mieszkańców i nie zależy od
płci, wieku ani poziomu wykształcenia. Jego rozmiar i niszczycielskie działanie daje się
zaobserwować wśród klientów pomocy społecznej.
Alkoholizm i narkomania pociąga za sobą liczne, daleko idące skutki społeczne jak
dezorganizacja rodziny, destrukcyjny wpływ na środowisko wychowawcze dzieci,
zaniedbywanie pracy prowadzące do bezrobocia, zaburzenia stosunków międzyludzkich i
przestępczość. Narkomania i alkoholizm to jedna z przyczyn bezdomności, osamotnienia,
odrzucenia przez rodzinę, braku stałych środków utrzymania, złego stanu zdrowia. Rozmiary
zjawiska narkomanii na terenie naszej gminy nie są w pełni znane, lecz z przeprowadzonych
ankiet wśród uczniów Zespołu Szkół i Gimnazjum wynika że ten problem już na terenie
naszej gminy występuje. Kontakt z narkotykami miało 15 % uczniów tj. nastąpił wzrost o 6
%. Terminem narkomania określa się stan uzależnienia od środków odurzających . Pojęcie
to ma szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe używanie narkotyków, ale także
stosowanie wszelkich środków wywołujących euforię odurzającą. Nawykowe odurzanie się
narkotykami staje się zjawiskiem masowym i groźnym dla zdrowia i życia.
Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat.
Niepokojącym jest jednak fakt obniżania się wieku, pierwszego z nim kontaktu. W
rodzinach, które objęte są pomocą społeczną pracownicy socjalni dość często obserwują
stwarzanie sytuacji sprzyjających piciu alkoholu, stosowanie zachęty do jego spożywania i
przedstawianie łatwości jego zdobycia.
Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej wyłącznie z powodu
alkoholizmu
Rok

Liczba rodzin (osób)
korzystających z pomocy
GOPS

Liczba rodzin (osób)
korzystających z tyt.
alkoholizmu

2010
2011

147
143

18
16

% w stosunku do
ogólnej liczby rodzin
(osób) korzystających z
pomocy GOPS
12
11

Problem nadużywania alkoholu przez podopiecznych pomocy społecznej jest bardzo
skomplikowany, ponieważ obok alkoholizmu występują zaburzenia komunikacji między
członkami rodziny, bieda, problemy wychowawcze i zdrowotne. Alkoholizm to częsta
przyczyna interwencji sądu w sprawy opiekuńczo-wychowawcze.

Na terenie gminy (stan na 31.12.2011r.) zamieszkuje 1 618 rodzin w tym:
rodziny patologiczne i niewydolne wychowawczo – 73
z tego - rodziny z problemem alkoholowym - 47
- rodziny niewydolne wychowawczo – 10
- objęte nadzorem kuratora sądowego - 16
W środowiskach patologicznych i niewydolnych wychowawczo wychowuje się 48
dzieci . Po za tym 21 dzieci zostało umieszczonych i nadal przebywa w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w tym:
:
- w Ośrodku wychowawczym
-2
- w rodzinach zastępczych
-2
- w domu dziecka
-6
- w Rodzinnym Domu Dziecka
- 11
Z otrzymanych informacji z miejscowych szkół wynika iż pomimo tego że z roku na
rok zmniejsza się liczba uczniów, to zwiększa się liczba uczniów stwarzających problemy
wychowawcze. Dużym problemem jest agresja wśród dzieci i młodzieży, Według
nauczycieli przyczyną przemocy rówieśniczej i zaburzeń w zachowaniu są m.in. problemy
osobiste uczniów wynikające z nadużywania alkoholu przez jednego lub dwojga rodziców .
Dzieci z tych rodzin czują się odtrącane, nieakceptowane, są bardziej nerwowe, rozdrażnione,
często występują u nich wady wymowy, które wymagają uczestnictwa w zajęciach
korekcyjnych albowiem brak działania w tym kierunku przekłada się na brak akceptacji
siebie, trudności w nauce, wagarowanie i wiązanie się z grupami z tzw. marginesu
społecznego. Wady wymowy uniemożliwiają prawidłową naukę czytania i pisania. Utrudniają
kontakt z otoczeniem, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń emocjonalnych i
społecznych będących także przyczyną sięgania po alkohol , narkotyki czy inne środki
odurzające, dlatego też bardzo ważne jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie wady i
rozpoczęcie terapii. Im szybciej wyeliminuje się u dziecka istniejące deficyty, tym lepiej
dziecko będzie funkcjonowało w przedszkolu, szkole a później w społeczeństwie.
W 2011 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
16 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego co w stosunku do 2010 r. oznacza
spadek o 4 wnioski.
W związku z powyższym Komisja w 6 przypadkach wystąpiła z wnioskiem do Sądu
Rejonowego w Białej Podlaskiej o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego,w 3
przypadkach osoby nadużywające alkoholu zmotywowano do podjęcia dobrowolnego
leczenia odwykowego i utrzymania trzeźwości, 5 osób zobowiązało się do powstrzymania się
od nadużywania alkoholu i nie wpływały do komisji dalsze informacje dot. nadużywania
przez nich alkoholu, w związku z tym, jak również z podjęciem dobrowolnego leczenia
odwykowego w 8 przypadkach postępowanie umorzono, 1 postępowanie nie zostało
zakończone , 1 jest nadal monitorowane.
Pracownicy socjalni GOPS z osobami nadużywającymi alkoholu, korzystającymi ze
świadczeń pomocy społecznej zawierali kontrakty socjalne i w związku z ich realizacją 7
osób podjęło dobrowolne leczenie odwykowe , podczas którego utrzymywali trzeźwośc, ale
należy zazaczyć iż twało to, tylko przez okres, przez który korzystali ze świadczeń z pomocy
społecznej.

1. alkohol i narkotyki – rozmiary zjawiska wśród dzieci i młodzieży

szkolnej
O skali problemu jakim jest picie i upijanie się dzieci i młodzieży szkolnej nie trzeba
nikogo przekonywać . Picie alkoholu ma istotny związek z wieloma ryzykownymi
zachowaniami jakie podejmuje młodzież co w konsekwencji generuje szereg problemów
społecznych , zdrowotnych i prawnych. Powoduje pogorszenie wyników w nauce, zmniejsza
aktywność psychiczną i fizyczną młodych ludzi. Jest także przyczyną pogorszenia się relacji z
przyjaciółmi i rodziną.
Aby dokonać diagnozy rozpowszechnienia zjawiska spożywania alkoholu i używania
substancji psychoaktywnych (narkotyków) wśród dzieci i młodzieży miejscowych szkół ,
pracownicy socjalni wspólnie z pedagogami szkolnymi przeprowadzili 2- krotnie badania
ankietowe . Badania poszerzone były o tematykę przemocy.
Dzięki tym badaniom możliwe było oszacowanie wielkości populacji młodych ludzi,
którzy mają za sobą pojedyńcze eksperymenty lub wielokrotne doświadczenia związane z
piciem alkoholu, upijaniem się i używaniem narkotyków.
Ankieta stanowiła również źródło wiedzy w jaki sposób alkohol i narkotyki dostają
się do rąk młodych ludzi oraz powodów sprawiających że młodzi ludzie sięgają po nie.
Wyniki tych badań pozwoliły także ocenić stan poczucia bezpieczeństwa w szkole.
Badania przeprowadzono wśród uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkół. Przebadano
łącznie 150 uczniów. Wyniki tych badań zostały porównane z poprzednimi badaniami .
Główne wnioski wynikające z badań:
Zdecydowana większość tj. 77 % badanej młodzieży przyznała się że spróbowała już
alkoholu – w porównaniu z poprzednimi badaniami odsetek ten zmniejszył się o 3 %. W
większości przypadków były to osoby w wieku 13-15 lat – lecz ich liczba także w
porównaniu z poprzednimi badaniami zmniejszyła się o 11 %. Niepokojącym jest nadal fakt,
iż po alkohol sięgają uczniowie w wieku szkoły podstawowej tj. 7-12 lat. Obniża się wiek
inicjacji alkoholowej i dotyczy to w równej części dziewcząt jak i chłopców. Już w wieku 7-9
lat po raz pierwszy po alkohol sięgnęło 10 % uczniów. Odsetek ten w porównaniu z
poprzednimi badaniami wzrósł o 2 %. Poważnym problemem jest to, iż 13 % uczniów pije
systematycznie tj. raz w tygodniu i robi to, co 69 uczeń Gimnazjum, co 4 licealista i co 18
uczeń technikum. W tak młodym wieku jest to krok do uzależnienia. Do sięgania po alkohol
jak wynika z badań zachęca to, iż 14 % badanych po jego spożyciu czuje się pewniejsza
siebie, 15 % pije bo zapomina o swoich problemach, znaczna większość nie odczuwa
przykrych dolegliwości związanych z piciem, a tylko 11 % badanych żle czuje się po
spożyciu alkoholu. Miejscem gdzie najczęściej spożywany jest alkohol są dyskoteki –
wskazało je 35 % badanej młodzieży- odsetek ten jednak zmniejszył się o 4 %. Pozytywnym
zjawiskiem jest to, iż o 15 % mniej osób nieletnich samodzielnie zakupiło alkohol. Jednak
nadal 41 % badanej młodzieży samodzielnie kupuje piwo, wino i wódkę. Niepokojącym
zjawiskiem jest nadal picie nieletnich z dorosłymi – odsetek ten wynosi 18 %.
W środowisku janowskich szkół 15 % uczniów sięgnęło już po narkotyki.
Największy odsetek stanowią uczniowie liceum. Inicjację narkotykową ma za sobą młodzież
zarówno Gimnazjum jak i Zespołu Szkół. Z badań wynikło także że w najbliższym
środowisku uczniów łatwo jest dostać narkotyki. Taka odpowiedź pojawiła się we
wszystkich typach szkół. W porównaniu z wynikami z poprzednich badań z 9 % do 15 %
wzrosła liczba uczniów mających kontakt z narkotykami . Podsumowując można powiedzieć

że w naszych szkołach występuje już problem narkomanii i nie jest już to zjawisko
marginalne.

2. Zjawisko przemocy w rodzinie w ocenie środowiska lokalnego oraz
zjawisko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Nadużywanie alkoholu jest jedną z przyczyn występowania przemocy. Diagnoza tego
zjawiska na terenie gminy została dokonana na podstawie badania źródeł zastanych tj. danych
statystycznych pochodzących z Komisariatu Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim oraz
analizy skonstruowanych specjalnie do tego celu ankiet tj. ankiety przeprowadzonej wśród
dzieci i młodzieży szkolnej oraz
ankiety przeprowadzonej wśród przypadkowych
mieszkańców gminy.
W 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjął 2 bezpośrednie interwencje w sprawie
przemocy w rodzinie. W jednym przypadku Ośrodek powiadomił prokuraturę o popełnionym
przestępstwie, zaś w drugim przypadku doprowadzono wspólnie z kuratorem sądowym do
podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Z porad punktu informacyjno-doradczego i
poradnictwa specjalistycznego skorzystało 21 rodzin z problemem przemocy w rodzinie, w
tym, osoby te korzystały ze specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej oraz terapii.W
dwóch przypadkach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił procedurę Niebieskiej
Karty. Z danych Komisariatu Policji wynika iż w 2011 r. była prowadzona i zakończona
tylko 1 Niebieska Karta. Zostało zatrzymanych i przewiezionych do wytrzeźwienia 6
nietrzeźwych sprawców awantur domowych. Przeprowadzono trzy postępowania
przygotowawcze w kierunku art. 207 § 1 Kodeksu Karnego, z których 2 postępowania
zostały zakończone wyrokiem skazującym, jedno umorzono z powodu braku cech
przestępstwa.
Pozostałe instytucje działające na terenie gminy, do których zadań należy także
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, nie odnotowały żadnych przypadków przemocy w
rodzinie.
W celu zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym
przeprowadzono badania ankietowe wśród przypadkowych mieszkańców gminy
Janów Podlaski. Ankieta wypełniana była anonimowo i zawierała 22 pytania . Przekazana
była do wypełnienia 100 przypadkowym mieszkańcom gminy, z których powróciło do
Ośrodka tylko 15 ankiet. Także w celu uzyskania informacji o problemach dotyczących
problemu agresji i przemocy w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej pracownicy socjalni
wspólnie z pedagogami szkolnymi przeprowadzili badania ankietowe, którymi objęto 69
uczniów gimnazjum na ogólną liczbę uczni 195 co stanowiło 35 % ogółu uczniów i 82
uczniów Zespołu Szkół w Janowie Podl na ogólną liczbę uczni 395, co stanowiło 21 % ogółu.
Z przedstawionych powyżej danych statystycznych pochodzących z instytucji, które z
mocy ustawy zobowiązane są do przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydawać by się
mogło, że przemoc jest zjawiskiem marginalnym w naszej gminie, lecz wyniki ankiet
wskazują co innego. Przemoc w rodzinie na terenie gminy Janów Podlaski, dotyka ok 20%
rodzin. Najbardziej zauważalną formą przemocy jest znęcanie psychiczne (65%), natomiast
przemoc seksualna i ekonomiczna niemalże nie występuje. Ofiarami przemocy są najczęściej
dzieci i dorosłe kobiety (45%). Do najczęstszych przyczyn przemocy w rodzinie można

zaliczyć alkohol (38%), oraz nieumiejętność porozumienia się (20%). Z przeprowadzonych
badań wynika, że prawie 36% ankietowanych uważa, że przemoc wobec członków rodziny
jest uzasadniona. Niepokojące jest również to, iż 40% respondentów nie wie, kto jest
odpowiedzialny za przemoc, a 7% uważa, że zarówno sprawca jak i ofiara odpowiedzialność
za przemoc ponoszą równocześnie. Większość ankietowanych (80%) jest zgodna co do tego,
iż każda przemoc w rodzinie jest przestępstwem i należy ją tak traktować. Większość
ankietowanych uznało, że można wychować dziecko bez bicia (87%), ponadto jak wynika z
przeprowadzonych badań, aż 73% badanych uważa, że dziecko, które jest ofiarą przemocy w
rodzinie, przejawia częściej zachowania agresywne w szkole niż inne dzieci, które tej
przemocy nie doświadczają. Niepokojące jest to, iż 27% badanych jest zdania, że wyzwiska,
poniżanie czy lekceważenie są mniej uraźliwe niż bicie, a z kolei przemoc psychiczna według
badanych jest najczęstszą formą przemocy. Aż połowa respondentów jest zdania, iż przemoc
„przechodzi” z pokolenia na pokolenie. Ponad 50% ankietowanych była kiedyś świadkiem
przemocy, niestety tylko 40% z nich zaangażowałoby się w udzielenie pomocy tym ofiarom.
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że badani mają największe zaufanie do policji
(41%), oraz pomocy społecznej (36%) w sytuacjach, gdzie pojawia się przemoc w rodzinie.
Formularz „Niebieska Karta” jest dla mieszkańców gminy Janów Podlaski słabo znany i
niestety ponad 40% o nim nie słyszało. 43% ankietowanych deklaruje, iż w swoim otoczeniu
ma osoby będącej ofiarą przemocy i są to najczęściej kobiety (50%) i dzieci (29%).
Większość badanych jest zgodna co do tego, iż sprawcom przemocy powinna być udzielana
pomoc psychologiczna (86%). Głównym problemem, z jakim spotykają się rodziny dotknięte
przemocą jest alkohol , 57% ankietowanych tak uważa.
Zjawisko przemocy i agresji nie jest także obce wśród dzieci i młodzieży miejscowych
szkół. 27% uczniów doznało przemocy fizycznej, 45% przemocy psychicznej. Jej sprawcami
są głównie rówieśnicy, 65% badanych uważa, że źródłem przemocy są problemy osobiste
uczniów i chęć odreagowania. 26% badanych uczniów nie czuje się bezpiecznie w swojej
szkole. Wśród negatywnych zjawisk występujących na terenie szkoły respondenci najczęściej
wymieniają: palenie papierosów, przezywanie, wulgaryzm seksualny, bójki, kradzieże oraz
wymuszanie i zastraszanie. Badania wykazały także, że w przypadku wystąpienia przemocy –
8% badanych nie wie co zrobić z tym problemem, gdzie zwrócić się o pomoc a 12%
zadeklarowało, że nie zrobiłoby nic w ty zakresie.
Biorąc pod uwagę, także własne doświadczenie zawodowe pracowników socjalnych
należy dodać, że przemoc w rodzinie jest tematem zamkniętym, który jak do tej pory rzadko
wychodzi po za rodzinę. Widoczna jest niechęć ofiar przemocy do uruchomienia procedury
Niebieskiej Karty, a przecież głównym jej celem jest rozpoznawanie przemocy i usprawnianie
pomocy oferowanej przez różne instytucje. W związku z występowaniem przemocy ukrytej
czyli toczącej się w rodzinach, szkole, ale nie ujętej w statystykach z powodu braku wiedzy
na temat jej występowania trudno jest w sposób jednoznaczny określić rzeczywistą wielkość
zjawiska przemocy na terenie gminy.
Aby zminimalizować to negatywne zjawisko należy uświadamiać społeczeństwo czym
jest przemoc w rodzinie, jakie są jej objawy i przede wszystkim gdzie szukać pomocy. W
placówkach oświatowych wyjaśniać dzieciom i młodzieży czym jest przemoc w rodzinie, a
także zwracać szczególną uwagę na dzieci zamknięte w sobie oraz te, które wykazują
agresywne zachowania wobec innych. Każda przemoc w rodzinie jest przestępstwem i

powinna być zgłoszona odpowiednim władzom, dlatego bardzo ważne jest, aby jak
najwcześniej „ujrzała światło dzienne”, a żeby tak się stało, należy zwracać uwagę na
wszystkie niepokojące symptomy w najbliższym otoczeniu i nie bać się o tym mówić.

3. 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 dostępności do alkoholu, poprzez ustalenie limitu liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz
ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Powyższe limity na terenie gminy Janów Podlaski wynoszą:
- 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży ( z wyjątkiem piwa)
- 7

punktów do spożycia napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (z wyjątkiem
piwa).

Liczba punktów sprzedaży piwa jest nielimitowana.
Na terenie gminy /stan na 31.12.2011 r/ znajdowało się 18 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych łącznie z piwem, w tym 10 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych powyżej 4,5 % /wino, wódka/
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadało ogółem 245 osób
pełnoletnich.
Wartość sprzedaży w handlu detalicznym i gastronomii łącznie z piwem wyniosła
1 802 446 zł z czego wynika, iż każdy mieszkaniec gminy przeznaczył na alkohol w skali
roku 323,1 zł i kwota ta uległa zwiększeniu o 25,1 zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Analiza danych w porównaniu z 2010 r.
Lp. Wyszczególnienie
2010
Liczba mieszkańców gminy
5571
1.
Liczba punktów sprzedaży
napojów alkoholowych łącznie z 18
2.
piwem
Liczba osób pełnoletnich
3.
przypadających na 1 punkt
241
sprzedaży
4.
Wartość sprzedaży
1662287
Kwota przypadająca na 1
298
5.
mieszkańca

2011
5578

Spadek/wzrost
7

18
245

4

1802446

14 0159

323,1

25,1

4. 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 - który udziela pomocy socjalnej i pomaga w
zabezpieczeniu podstawowych potrzeb materialno -bytowych osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych
ukierunkowana jest na wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu istniejących problemów
alkoholowych. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe w zakresie
występowania problemu alkoholowego w rodzinie, które są niezbędne w działaniach
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ponadto prowadzą oni stały
monitoring podejmowanych działań wobec osób nadużywających alkoholu, zobowiązanych
przez komisję do podjęcia leczenia odwykowego. Przy Ośrodku działa Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

2/ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
do której j zadań należy:
- inicjowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- opiniowanie projektów uchwał dotyczących:
a/ liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży,

b/ zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych,
c/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
oraz
opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
- podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia
leczenia odwykowego,
- podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
− przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych .
3/ Punkt Informacyjno-doradczy i poradnictwa specjalistycznego – który
udziela bezpłatnej pomocy wszystkim mieszkańcom gminy, bez względu na ich sytuację
materialną.
W ramach punktu działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
oraz ofiar przemocy w rodzinie, którego celem jest I
- udzielanie informacji o chorobie alkoholowej oraz ośrodkach leczenia stacjonarnego
i niestacjonarnego,
- motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nie uzależnionych do
zmiany wzorca picia,
- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia
osobom doznającym przemocy,
- udzielanie informacji i porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, spraw majątkowych itp.
- wsparcie psychologiczne.
i punkt pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin osób uzależnionych i ofiar przemocy w
rodzinie , którego celem jest:
- pomoc psychologiczna,
− pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych
− pomoc w nauce

4/ GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. przemocy w rodzinie – powołany został
zarzadzeniem Nr 29 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 06.09.2011 r. W jego skład
weszli przedstawiciele:
− Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
− Gminnej Komisji Rozwiązywanmia Problemów Alkoholowych,
− Komisariatu Policji,
− Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
− Przedszkola Samorzadowego,
− Szkoły Podstawowej,
− Gimnazjum,
− Kurator sądowy Sądu Rejonowego – Wydz. Rodzinnego i Nieletnich
w Białej Podl,
− prokurator Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej.
Zespół funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jego zadaniem jest:
− 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 dotkniętych przemocą i stosujących przemoc
w rodzinie.
Przy realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii GOPS współpracuje z:
- placówkami lecznictwa odwykowego
- Sądem Rejonowym – Wydz. Rodzinnym i Opiekuńczym oraz Sądowymi
Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi.
- Komisariatem Policji .
- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
- placówkami oświatowymi.

III. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I / PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zadania do realizacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wskazuje art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz..U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn.zm.) i
należą do nich:
ZADANIE 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

CEL GŁÓWNY: ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1/ poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń wynikających ze spożywania
alkoholu,
2/ poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób
uzależnionych od alkoholu,
3/ przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych od alkoholu
PLANOWANE DZIAŁANIA.
1/ dokonywanie diagnozy i monitorowanie zjawiska dot. problemów alkoholowych
w tym:
- zbieranie i aktualizowanie informacji na temat rozmiarów zjawiska
- przeprowadzanie badań ankietowych,
2/ informowanie i edukowanie na temat działania alkoholu na organizm
człowieka i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu
w tym:
− przygotowywanie, zakup i dystrybucja materiałow informacyjnych
i edukacyjnych,
3/ udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych

4/ motywowanie i kierowanie osób nadużywających alkoholu na leczenie
odwykowe
w tym:
- przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami, co do
których wpłynęły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu,
- kierowanie osób, które nie zgodziły się dobrowolnie na poddanie się leczeniu
odwykowemu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
- kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie osoby nadużywającej alkoholu do
podjęcia leczenia odwykowego.
5/ wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
6/ szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej adresowane w szczególności do:
pracowników socjalnych, asystenta rodziny, pracowników służby zdrowia oraz
Komisariatu Policji
3. WSKAŹNIKI MONITORINGU:
- liczba i sposób zrealizowanych działań w celu dokonania diagnozy środowiska
pod kątem problemów alkoholowych,
- liczba osób zmotywowanych do podjęcia leczenia odwykowego,
- liczba osób objętych terapią ,
- liczba wniosków skierowanych do sądu o nałożenie obowiązku leczenia
odwykowego,
- liczba osób uzależnionych od alkoholu powstrzymujących się od nadużywania
alkoholu,
- wydatki poniesione na działalność środowisk abstynenckich,
- wydatki poniesione na opłaty sądowe, oraz opłaty biegłych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu
- liczba osób biorących udział w szkoleniach i wydatki poniesione na ten cel.
4. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ZADANIA:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIE 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
CEL GŁÓWNY: ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie
skuteczności pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.

1. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1/ zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,
2/ zwiększenie kompetencji osób zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie,
3/ poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie,
możliwości przeciwdziałania zjawisku oraz sposobów reagowania i
uzyskania pomocy.
2. PLANOWANE DZIAŁANIA:
1/ monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie
w tym:
- zbieranie i aktualizowanie informacji na temat rozmiarów i form przemocy
- przeprowadzanie badań ankietowych
2/ informowanie i edukowanie mieszkańców nt. przemocy
w tym:
- przygotowywanie, zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych.
- realizacja programów profilaktycznych, w tym programów dla dzieci i
młodzieży.
3/ podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych
w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej.
4/ podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie „Niebieska Karta”
5/ szkolenia dla osób pracujących z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie,
6/ prowadzenie i finansowanie punktu informacyjno-doradczego poradnictwa
specjalistycznego.
3. WSKAŹNIKI MONITORINGU:
−
−
−
−
−
−

liczba i sposób zrealizowanych działań w celu dokonania diagnozy środowiska
liczba przekazanych materiałów edukacyjnych, informacyjnych,
liczba zrealizowanych programów profilaktycznych
Liczba sporządzonych Niebieskich Kart
liczba osób przeszkolonych i wydatkowana kwota
liczba udzielonych porad przez psychologa i prawnika.

4. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ZADANIA
- Komisariat Policji
- placówki oświatowe
- GOPS
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Zespół Interdyscyplinarny

ZADANIE 3 Prowadzenie profilaktycznej działalnosci 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
CEL GŁÓWNY: - ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież
- ograniczenie zaburzeń życia rodzinnegow tym szkód zdrowotnych
i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
1. CELE SZCZEGÓŁOWE
– zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych
- utrwalanie postaw abstynenckich w rodowisku dzieci i młodzieży oraz
- zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie szkód wynikających z picia
alkoholu
- zmniejszenie liczby młodziezy upijającej się i często pijącej alkohol
- zmiana postaw dorosłych wobec picia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz
zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców
2 PLANOWANE DZIAŁANIA:
1/ uwzględnienie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu,
palenia papierosów, czy używania innych środków uzależniających.
2/ wdrażanie i realizacja nowoczesnych programów profilaktycznych
3/ propagowanie pozytywnych wzorów zachowania poprzez wspieranie i
dofinansowywanie imprez i akcji bezalkoholowych
4/ zagospodarowanie wolnego czasu – organizacja i pokrycie kosztów wypoczynku
letniego i zimowego organizowanego przez GOPS, szkoły, WDK, oraz GOK
5/ organizacja i finansowanie gminnej imprezy profilaktycznej dla mieszkańców
gminy.
6/ współfinansowanie i pomoc w organizowanych akcjach profilaktycznych
opartych na konkursach, zabawach, wycieczkach objętych szkolnym

programem profilaktycznym realizowanych przez szkoły, a także
organizowane przez instytucje kultury, bibliotekę, stowarzyszenia oraz
organizacje pozarządowe.
7/ Wspieranie szkolnych programów wychowawczych poprzez organizację
koncertów i imprez profilaktycznych
8/ podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla
rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i rozwijanie
umiejętności wychowawczych
9/ dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i
młodzieżą
10/ ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich kampanie edukacyjne
11/ doposażenie szkół i innych placówek realizujących zadania z zakresu
profilaktyki alkoholowej w materiały i sprzet do prowadzenia działań
profilaktycznych
3 WSKAŹNIKI MONITORINGU
- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych i osób w nich
uczestniczących
- liczba przeprowadzonych imprez i akcji profilaktycznych
- wydatki poniesione na kompanie, programy i działania edukacyjne promujące
zdrowy styl życia
- liczba uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży oraz poniesiony koszt.
- liczba rodziców objętych działaniami o charakterze edukacyjnym
- liczba osób przeszkolonych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą
- wydatki poniesione na wyposażenie szkół i innych placówek
4 ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ZADANIA
- Dyrektorzy placówek oświatowych
- Dyrektor GOK
- Kierownik biblioteki
- GOPS

ZADANIE 4 . wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, szkół , służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

CEL GŁÓWNY
rozwijanie współpracy służb zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych

1 CELE SZCZEGÓŁOWE
- tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

2 PLANOWANE DZIAŁANIA
1/ wspieranie działalności kuratorów sądowych
2/ udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików
3/ udzielanie pomocy przy realizacji i finansowaniu szkolnych programów
profilaktycznych
4/ finansowanie działalności Punktu Informacyjno Doradczego i Poradnictwa
Specjalistycznego
5/ finansowanie konkretnych opisanych w ofercie składanej do gminy
przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
podejmowanych przez instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe może to
być:
- profilaktyka i praca z grupami ryzyka
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i szkole,
- rehabilitacja osób uzależnionych i członków ich rodzin
6/ inicjowanie działań na rzecz systematycznego podejmowania interwencji przez
funkcjonariuszy policji w sprawach spożywania alkoholu w miejscach publicznych
3 WSKAŹNIKI MONITORINGU
− wydatkowana kwota na realizację powyższych działań

4 ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ZADANIA
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkohoowych

ZADANIE 5. Ograniczenie dostępności alkoholu
CEL GŁÓWNY
Przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu reklamy napojów alkoholowych,
ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz
na kredyt i pod zastaw

1 CELE SZCZEGÓŁOWE
− zmniejszenie ilości spożycia napojów alkoholowych
− ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku ze
sprzedażą napojów alkoholowych
2 PLANOWANE DZIAŁANIA
1/ przestrzeganie wprowadzonych uchwałą Rady Gminy zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży alkoholu i liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
2/ przeprowadzanie systematycznych kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych po wydaniu pisemnego upoważnienia przez Wójta Gminy
pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
3/ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących
sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym pod zastaw i na kredyt, oraz
reklamy napojów alkoholowych
4/ podejmowanie akcji na rzecz trzeźwości kierowców

3 WSKAŹNIKI MONITORINGU
− liczba mieszkańców /w tym pełnoletnich/ przypadających na punkt sprzedaży
napojów alkoholowych
− liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
− wydatki poniesione na materiały edukacyjne dla kierowców
4 ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ZADANIA
− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
− Komisariat Policji
ZADANIE 6. Wspomaganie zatrudnienia socjalnego
CEL GŁÓWNY :
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od
alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego
1 CELE SZCZEGÓŁÓWE
- zabezpieczenie potrzeb bytowych osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
2 PLANOWANE DZIAŁANIA
1/ podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia osób uzależnionych od
alkoholu w celu zaspakajania ich potrzeb bytowych a także ich integracji
społecznej i zawodowej oraz resocjalizacji poprzez pracę mającą na celu
zmianę obrazu własnej osoby i odbudowę systemu wartości.
2/ współpraca z PUP
3/ prowadzenie pracy socjalnej z osobami z problemem alkoholowym
3 WSKAŹNIKI MONITORINGU
- liczba działań nakierowanych na aktywizację zawodową i społeczną osób
uzależnionych od alkoholu
− kwota udzielonej pomocy rodzinom z problemem alkoholowym
4 ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ZADANIA
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

II / PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
Zadania do realizacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii wskazuje art. 10 ust.1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.) i
należą do nich:
ZADANIE 1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
CEL GŁÓWNY: zmniejszenie popytu na narkotyki
1. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości
zapobiegania temu zjawisku.
2. PLANOWANE DZIAŁANIA:
1/ rozszerzenie działalności punktu informacyjno-doradczego i
poradnictwa specjalistycznego o udzielanie wsparcia i pomocy
psychologicznej osobom używającym substancji psychoaktywnych i
ich rodzinom
2/dokonywanie diagnozy i monitorowanie zjawiska dot.problemów
narkomanii
w tym:
- zbieranie i aktualizowanie informacji na temat rozmiaru zjawiska
3/ informowanie i edukowanie mieszkańców gminy na temat działania
substancji psychoaktywnych.
w tym:
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych.
3. WSKAŹNIKI MONITORINGU:
1/ ilość zakupionych i przekazanych materiałów informacyjnych.
2/ liczba udzielonych porad ,
4. ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ZADANIA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIE 2.Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej

CEL GŁÓWNY: Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego
1. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1/ rozwinięcie działań ograniczających zażywania narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych i ograniczenie zachowań ryzykownych
przez dzieci i młodzież.

2. PLANOWANE DZIAŁANIA:
1/ Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:
− . informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży
zażywającym narkotyki
− uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających
z narkomanii
2/ prowadzenie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego,
pedagogicznego, terapeutycznego i prawnego
3/ prowadzenie i finansowanie punktu informacyjno-doradczego i poradnictwa
specjalistycznego dla osób z problemem narkotykowym i ich rodzin.

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ZADANIA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIE 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży w tym, prowadzenie zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla uczniów, także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
CEL GŁÓWNY:
1/ Zmniejszenie ilości uczniów sięgających po narkotyki

1.CELE SZCZEGÓŁOWE:
1/ zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków
zażywania narkotyków lub innych środków odużających
2/ rozbudzenie zainteresowań młodych ludzi
2.. PLANOWANE DZIAŁANIA:
1/ organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach i przedszkolu na terenie
gminy programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
2/ promowanie zdrowego stylu życia w działalności oświatowej
3/ prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii
adresowanych w szczególności do młodzieży Gimnazjum i Zespołu Szkół,
organizowaniekonkursów , olimpiad promujących zdrowy styl życia bez
nałogów.- zakup nagród
4/ prowadzenie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element
programów psychoprofilaktycznych przez szkoły
5/ organizowanie i finansowanie form wypoczynku jak: organizacja lub
dofinansowanie kolonii letnich i zimowych organizowanych przez
GOPS oraz placówki oświatowe i GOK
6 / realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez organizowanych z
okazji „Dnia Dziecka”, „Dnia Wagarowicza” czy imprezy Mikołajkowej.
3. WSKAŹNIKI MONITORINGU:
− liczba zrealizowanych programów profilaktycznych i liczba
ich uczestników
− liczba dzieci biorących udział w wypoczynku i środki
przeznaczone na ten cel

4. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ZADANIA :
Dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury oraz GOPS

ZADANIE 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
CEL GŁÓWNY:
− rozwijanie współpracy służb zajmujących się przeciwdziałaniem
narkomanii
1. CELE SZCZEGÓŁOWE:
− tworzenie bazy organizacyjnej dla reralizacji zadań
zwiazanych z przeciwdziałaniem narkomanii.
2. PLANOWANE DZIAŁANIA:
1/ współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, oraz
organizacjami sportowymi, w zakresie zagospodarowania czasu wolnego
dzieciom i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia
warunków organizacyjnych, lokalowych oraz sprzętowych do prowadzenia
tej działalności.
2/ nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań
profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
poprzez :
− przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród
dzieci i młodzieży
− dokonywanie stałych kontroli miejsc szczególnie
narażonych na działalność dilerów narkotykowych.

3. WSKAŻNIKI MINITORINGU:
- liczba podejmowanych działań.
4. ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ ZADANIA;
-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Komisariat Policji

ZADANIE 5.Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i
kontraktu socjalnego.
CEL GŁÓWNY:
− przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób
zażywających narkotyki.
1. CELE SZCZEGÓŁÓWE:
- zabezpieczenie potrzeb bytowych osób zażywających narkotyki
2. PLANOWANE DZIAŁANIA:
W razie potrzeby udzielanie pomocy materialnej i prowadzenie działań związanych z
integracją osób uzależnionych od narkotyków, mających na celu odbudowanie i
podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.
3. WSKAŻNIKI MONITORINGU:
− liczba działań nakierowanych na aktywizację zawodową i
społeczną osób zażywających narkotyki lub inne środki
odużające,
− kwota udzielonej pomocy.
4. ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ZADANIA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

IV. ODBIORCY PROGRAMU:
Program adresowany jest do:
1/ dzieci i młodzieży szkoły: podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej i
przedszkola
2/ rodziców i nauczycieli
3/ osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji uzależniających
4/ ofiar i sprawców przemocy w rodzinie

V. 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 do programu.

VI. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW KOMISJI
1/ Członkowie GKRPA biorący udział w pracach komisji lub jej zespołu otrzymują
wynagrodzenie w wys.
- przewodniczący komisji - 10 %
- sekretarz komisji
- 10 %
- członkowie
- 5%
minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.
(Dz. U. z 2012 poz. 1026)
2/ wynagrodzenie dla członków komisji będących pracownikami UG i jednostek
organizacyjnych gminy /GOPS, Szkoły/ przysługuje , gdy praca w komisji 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
Koordynatorem realizacji programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
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
oparciu o potrzeby i możliwości finansowe gminy.
2 .Program został zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3. Program zostaje poddany 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 radami 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 26 .11.2012 do 10.12..2012 r.

Załącznik
do Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii
na 2013 r.

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

DZIAŁ 851

kwota 38 000 zł

w tym:

Rozdział : 85154 ( profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych)
– 28 000zł.
§ 4170 - 14 100 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe m.in. wynagrodzenie psychologa – raz w tygodniu 2
godz.x50 zł x 6 m-cy, prawnika – raz w tygodniu x 2 godz.x50 zł x12 m-cy terapeuty ds.
uzależnień 1 raz w tygodniu x 2 godz.x 50 zł x 12 m-c, członków komisjii i jej zespołów,
realizatorów programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych)

§ 4210 - 2 300 zł
(w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych
zakup materiałów informacyjnych ulotki, broszury
zakup nagród,zakup materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych )
§ 4300 - 11 600 zł
(w tym: koszty programów profilaktycznych
koszty spektakli teatralnych, muzycznych o charakterze profilaktycznym
finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dla dzieci (zimowego i letniego)
koszty sądowe i opłaty za wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnień.
koszty Gminnej Imprezy Profilaktycznej .finansowanie szkoleń
zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach)

Rozdział: 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) - 10 000 zł
§ 4170 - 3 100 zł
(w tym m.in. wynagrodzenie psychologa raz w tygodniu po 2 godziny x 50 zł x 6 m-cy
wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych)
§ 4300 - 6 900 zł
(w tym m.in. koszty programów profilaktycznych
koszty spektakli teatralnych, muzycznych o charakterze profilaktycznym
koszty wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
koszty Gminnej Imprezy Profilaktycznej
szkolenia)

INFORMACJA
Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10
Rady Gminy Janów Podlaski (Dz.Urz.Województwa Lubelskiego Nr 145, poz.2432)
informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 r, poprzez umieszczenie na okres 14 dni na stronie internetowej gminy
projektu programu.
Termin rozpoczęcia konsultacji 26 listopad 2012 r, zakończenia 10 grudzień 2012 r.
Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

