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Rozdział I   Postanowienia ogólne 
 

Obserwując życie codzienne, śledząc doniesienia medialne, analizując specjalistyczne 

opracowanie naukowe, można dojść do przekonania, ze jesteśmy świadkami niekorzystnych 

zjawisk w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży. Rejestrujemy obniżanie 

motywacji do nauki szkolnej, liczne trudności wychowawcze i dydaktyczne, a także przejawy 

zachowań uznawanych za społecznie patologiczne. Przyczyny tego stanu rzeczy są  

wielorakie i bardzo złożone. Można do nich zaliczyć wzrost dynamiki życia politycznego, 

gospodarczego, które to zmiany nie zawsze wychodzą naprzeciw codziennym ludzkim 

potrzebom. W społeczeństwie występują rażące różnice w statusie materialnym 

poszczególnych rodzin, groźba utraty pracy, trudności w jej znalezieniu, niesatysfakcjonujące 

wynagrodzenia, powodują nienajlepsze nastroje społeczne, które „udzielają się” dzieciom 

i młodzieży. We współczesnym świecie dominują wartości komercyjne, które propagują 

producenci luksusowych dóbr, a na ich zlecenie media w swoich blokach reklamowych. 

Niemożność realizacji tych wartości wywołuje, zwłaszcza u młodzieży, frustrację a także 

alienację. Poczucie bezsilności, braku sensu, relatywności wartości i osamotnienie to główne 

filary alienacji. Młodzież próbuje radzić sobie z alienacja ale niestety duża jej część robi to 

w sposób destruktywny. Pojawiają się i nasilają o czym mówią statystyki, próby samobójcze, 

agresja stała się zjawiskiem powszechnym, używanie alkoholu i narkotyków osiąga również 

niepokojące rozmiary. Część młodzieży podejmuje zachowania przestępcze. Niektórzy 

szukają wsparcia w takich destruktywnych grupach jak subkultury i sekty. Aby zapobiec tym 

wszystkim problemom społecznym i zapobiec zagrożeniom z tym związanym, chronić przed 

nimi głównie dzieci i młodzież w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powstał gminny program profilaktyki i rozwiązywania 

problemom alkoholowy. 

Podstawę prawną do prowadzenia działań  z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473z późn. zm.). Ustawa 

określa najważniejsze kategorie zadań, które powinny być realizowane przez samorządy 

gminne w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012r. zawiera zadania które będą realizowane 

w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych, z wykorzystaniem istniejących 
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zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień. Głównymi 

założeniami Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących 

skutkiem nadużywania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy w rodzinie. Rozwój 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wzrost 

społecznej świadomości dotyczącej tej tematyki oraz doskonalenie współpracy pomiędzy 

osobami i instytucjami. Program uwzględnia działania związane z profilaktyką uzależnień 

oraz rozwiązywaniem problemów, które będą skierowane do wszystkich mieszkańców 

naszego miasta. Zawiera działania profilaktyczno-informacyjne, mające na celu 

propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę postaw przy użyciu sprawdzonych 

i rekomendowanych programów profilaktycznych, odpowiadających na środowiskowe 

zapotrzebowanie. 

 

1. Źródła i zasady finansowania 

1. Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie są środki finansowe 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zgodnie  
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z art. 111 ust. 
1.  W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań  określonych w 
art. 4 1  ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, o których mowa w art. 18 ustawy: „dochody z opłat za wydawane 
zezwolenia (...) wykorzystywane będą na realizację gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być 
przeznaczane na inne cele”.   

2. Planowane dochody, wpływające z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na rok 2012: 340 000,00 zł /trzysta czterdzieści tysięcy złotych/.   

3. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane 
z dotacji celowych Wojewody Śląskiego, PARPA, a także darowizn, zapisów i innych 
wpływów od osób prawnych i fizycznych, środków krajowych i unijnych. 

 

2.  Zasoby w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

Zasoby rzeczowe: 

1. Obiekty sportowo – rekreacyjne boiska, pływalnia, kort tenisowy, sale gimnastyczne, 
szkoły,  

2. obiekty komunalne, niebieska izba itp. 
3. Place zabaw – 8 
4. Lecznictwo odwykowe w Bielsku-Białej: dwie przychodnie leczenia uzależnień, 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny – Oddział Bulowice, Ośrodek Leczenia 
Uzależnień w Parzymiechach i Gorzycach, Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia w Skoczowie. 

5. Lecznictwo odwykowe w województwie śląskim: 
a. Przychodnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia: 25 
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b. Poradnie dla osób z problemem alkoholowym: 26 
c. Dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu: 17 
d. Całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu: 8  
e. Oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych: 4  

6.  Izba Wytrzeźwień w Bielsku- Białej. 
 

3. Realizatorzy Programu 

1. Burmistrz Miasta Szczyrku, 
2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
3. Gminny Punkt Konsultacyjny w Szczyrku, 
4. Grupa AA – „Sokół”, 
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, 
6. Komisariat Policji w Szczyrku, 
7. Placówki służby zdrowia, 
8. Placówki oświatowo – wychowawcze, 
9. Świetlica środowiskowa, 
10. Parafie, 
11. Osoby fizyczne  zatrudnione na podstawie umów do realizacji zadań określonych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 

12. Instytucje (np. MOKPI) i  inne  podmioty realizujące zadania określone w programie 
na podstawie umów, zleceń itp. 

13. Organizacje pozarządowe, emeryci i renciści, kluby, stowarzyszenia działające na 
rzecz trzeźwości i współpracujące w sposób pośredni lub bezpośredni w realizacji 
zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2012.  

 
4. Cele i zadania Gminnego Punktu Konsultacyjnego  

1. Punkt spełnia zadania interwencyjno-wspierające wobec osób i rodzin uzależnionych 
i współuzależnionych (m. in. z problemem alkoholowym i problemem przemocy 
w rodzinie). 

2. Działanie punktu ma na celu ograniczanie i zmniejszanie rozmiarów degradacji 
psychologiczno – społecznej osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocy. 

3. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych. 

   

Zadania punktu 

1. Motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób 
uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych. 

2. Udzielanie informacji o pomocy terapeutycznej i socjoterapeutycznej dla członków 
rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie. 
 

3. Informowanie o sposobach i możliwościach postępowania prawno-administracyjnego 
wobec osób powodujących  problemy społeczne na skutek nadużywania alkoholu 
i stosowania przemocy. 

4. Udzielanie informacji o grupach samopomocowych, stowarzyszeniach i ośrodkach 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i pomocy 
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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5. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocy dla osób z problemem alkoholowym 
i dla ofiar przemocy w rodzinie, indywidualna pomoc psychologiczna. 

6. Działania informacyjne o uzależnieniach i przemocy w rodzinie w środowisku 
lokalnym.  

7. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, placówkami podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

 
Rozdział II Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii na terenie 
miasta Szczyrku  
 
 

1. Obszary szkód powodowanych przez alkohol i narkotyki: 

 głęboka degradacja, samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, ich 
życia rodzinnego i zawodowego 

 uszkodzenie zdrowia u dorosłych osób nadużywających alkoholu, mimo przeciwwskazań 
wynikających z ich stanu zdrowia, 

 uszkodzenia rozwoju psychofizycznego i społecznego pijącej lub narkotyzującej się 
młodzieży i dzieci, 

 problemy zdrowotne, zaburzenia emocjonalne, demoralizacja, ubóstwo i inne problemy 
występujące u członków ( dzieci, współmałżonków) rodzin z problemem uzależnienia, 

 naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe oraz osoby będące pod wpływem 
środków odurzających - zwłaszcza przemoc w rodzinach, prowadzenie pojazdów w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz awantury i zakłócenia 
porządku publicznego pod wpływem tych substancji, 

 wzrost poczucia zagrożenia prowadzącego do marginalizacji i wykluczenia społecznego. 
 

2. Zagrożenia powodujące ryzyko wzrostu nadużywania alkoholu i środków 
psychoaktywnych 
 

 Wzrost ubóstwa rodzin. 
 Zwiększenie stopnia bezrobocia. 
 Wzrost zachowań agresywnych wśród młodzieży. 
 Odczuwalny przez młodych ludzi brak perspektyw życiowych. 
 Niedostateczny poziom zabezpieczenia podstawowych potrzeb społecznych rodzin 

najuboższych. 
  

3. Alkoholizm i narkomania – diagnoza problemu na terenie Miasta Szczyrku 
 

Diagnoza opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród 36 uczniów 
klas piątych szkoły podstawowej i klas 47 gimnazjalistów ze szczyrkowskich szkół w ramach 
kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.  

Ankieta miała służyć określeniu stosunku młodzieży do zachowań ryzykownych 
i poznaniu ich opinii nt. środków uzależniających oraz przemocy. Dzięki ankietom uzyskano 
informacje o najczęściej stosowanych przez uczniów używkach. 

Wyniki ankiet wykazały, że młodzież sięga po nie z braku pomysłu na zabicie nudy 
i jako ucieczkę od problemów. Dzieci nie mają też odpowiedniej wiedzy, która chroniłaby je 
przed stosowaniem niebezpiecznych środków odurzających i uzależniających. Inspiracją do 
sięgania po używki jest także środowisko rówieśnicze, bo solidarność z  kolegami 
i koleżankami nie pozwala na odważne mówienie „nie” w sytuacjach ryzykownych. Niekiedy 
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problem pogłębiają dorośli pozwalając dzieciom pić alkohol lub palić papierosy. Są to 
zarówno rodzice jak i wychowawcy w szkole, którzy prawdopodobnie nie reagują na te 
zjawiska; dzieci wypowiadają się na przykład, że piją na dyskotekach. Postawy dorosłych 
mogą  prowadzić do przekonań dzieci i młodzieży, że picie jest jedną z form spędzania 
wolnego czasu lub sposobem na kłopoty. Zdarza się, ze młodzi ludzie swoim zachowaniem 
sondują dorosłych i jeśli nie spotkają się ze zdecydowaną negatywną reakcją na korzystanie 
ze środków uzależniających, przyjmują to jako przyzwolenie, a nawet normę. 

Ankieta pozwoliła na dokonanie diagnozy wśród uczniów i sformułowanie wniosków co 
do środków zaradczych i konstruowania programów przeciwdziałania uzależnieniom. 
Wypowiedzi wykazały również konieczność i zasadność podejmowania różnorodnych, 
długofalowych zadań uczących dzieci i młodzież zdrowych form spędzania wolnego czasu 
i planowania swojej przyszłości na podstawie czynników chroniących i istniejącego 
w społeczeństwie systemu wartości i norm. 

Zasadna jest kontynuacja programów uczących dzieci i młodzież zdrowego stylu życia, 
umiejętności realizowania swoich potrzeb w sposób dojrzały, nienaruszający godności 
i bezpieczeństwa innych. 

Zadaniem dorosłych jest przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom uczniów, takim 
jak: zażywanie narkotyków, picie alkoholu, palenie papierosów, stosowanie przemocy itp. 
Eliminowanie czynników ryzyka może być skuteczne tylko wtedy, gdy  wzmocni się czynniki 
chroniące, do których należą: pozytywne wzorce zachowań, właściwe i ciekawe 
zagospodarowanie czasu wolnego, wprowadzanie zadań wymagających zdrowej rywalizacji 
opartej na współpracy, przynależności do pozytywnej grupy rówieśniczej. 
 

4. Rynek napojów alkoholowych w Szczyrku (stan na 30  listopada 2011 r.) 

1. GASTRONOMIA: 
 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
Typ alkoholu 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011r. 
Sprzedaż piwa -  typ „A” (nielimitowane, w tym sezonowe) 88 85 84 84 
Sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% - typ „B” 58 58 58 57 
Sprzedaż alkoholu powyżej18% - typ „C” 58 58 58 57 
 

2. HANDEL DETALICZNY – SKLEPY: 
 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
Typ alkoholu 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
Sprzedaż piwa -  typ „A” (nielimitowane, w tym sezonowe) 37 36 35 34 
Sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% - typ „B” 24 23 24 23 
Sprzedaż alkoholu powyżej18% - typ „C” 24 23 24 23 
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5.  Alkohol a patologie życia rodzinnego 

 
Lp. Zagadnienie 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

1.  Liczba wniosków do GKPRPA. W tym: 
-      zakład pracy 
- izby wytrzeźwień 
- Policji 
- członków rodziny 
- MOPS 
- Sądu (kuratora) 
- Prokuratura 

16 
1 
- 
1 

11 
2 
- 
1 

8 
- 
- 
- 
7 
1 
- 
- 

14 
- 
1 
2 

11 
- 
- 
- 

10 
- 
- 
- 
6 
4 
- 
- 

2.  Wezwania osób uzależnionych   i 
współuzależnionych  56 57 52 33 

3.  Liczba osób, z którymi 
przeprowadzono rozmowy. 7 11 14 12 

4. Ogółem spraw rozpatrzonych przez 
Gminną Komisję RPA 16 19 17 11 

5. Liczba wniosków skierowanych przez 
GKRPA do: 
- sądu 
- policji 
inne 
w tym:  
- zawieszono spraw 
- umorzono 

 
4 
- 
 
 
 
2 
- 

 
5 
- 
 

1 
 
- 
- 

 
 
9 
- 
3 
 
2 
1 

 
               
            2 

3 
2 
- 
2 
- 

6.  Liczba osób, które podjęły i kontynuują 
leczenie  5 4 5 

7.  Liczba przeprowadzonych wywiadów 
środowiskowych 7 3 4 2 

8. 
Pobyt w Izbie Wytrzeźwień 54 57 

47 ( w tym 40 z 
terenu miasta 

Szczyrku) 

57  
 

9.  Ukończony cykl w leczeniu 
zamkniętym brak infor. 1 1 3 

10. Liczba osób zarejestrowanych w PLU 29 27 24 16 
11. Liczba uczestników Wyjazdowych 

Sesji Terapeutycznych 6 6 4 5 

12.  Liczba uczestników, którym 
sfinansowano pobyt WST 5 3 2  

( 6 wyjazdów) 2 

13.  Liczba kontroli placówek handlu 
detalicznego i gastronomii 11 5 0 0 

14. Liczba rodzin z problemem 
alkoholowym objętych pomocą 
społeczną 

17 19 22 
do VI 2010 

20 
do VI 2011 

15. Liczba osób – uczestników 
detoksykacji OLZA 3 4 3  
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6. Naruszenie prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem 

alkoholu  (informacja obejmuje okres od I - XI 2011 roku – na podstawie danych   Komisariatu Policji w Szczyrku) 

 
Rodzaj wykroczenia 2009 r. 2010 r. 2011 

1. Wypadki drogowe  2 10 8 
2. Wykroczenia popełnione przez nietrzeźwych, odurzonych 

narkotykami lub innymi środkami odurzającymi – ogółem: 22 26 141 

a) popełnione przez  prowadzących pojazdy mechaniczne – 
nietrzeźwych 4 2 0 

b) popełnione przez pieszych nietrzeźwych 0 1 0 
c) zakłócanie spokoju i porządku publicznego 7 8 115 
d) naruszanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu narkomanii 9 20 26 

3. Przestępstwa dokonane przez osoby nietrzeźwe lub pod wpływem 
środków odurzających – ogółem: 26 13 15 

a) przestępstwa kryminalne 9 5 8 
b) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 13 9 7 
c) przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 6 1 2 
d) przestępstwa przeciwko mieniu 2 3 3 

4. Czyny karalne popełnione pod wpływem alkoholu, narkotyków i 
środków odurzających przez osoby nieletnie: 0 5 1 

a) czyny popełnione przeciwko życiu i zdrowiu 0 1 0 
5. Interwencje domowe, spowodowane przez nietrzeźwych lub pod 

wpływem narkotyków lub środków odurzających członków rodziny 62 41 40 

6. Prowadzone „Niebieskie Karty” z zakresu procedury przemocy w 
rodzinie 0 4 6 

7. Ilość osób nietrzeźwych skierowanych do Izby Wytrzeźwień:   228 
a) z terenu miasta Szczyrku 35 10 30 
b) spoza terenu Szczyrku 152 144 198 

 
 

Rozdział III Podstawowe kierunki i cele działania 
 
Diagnoza problemów wyznacza dalsze kierunki działania: 

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec 
alkoholu. 

2. Wyeliminowanie zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, poprzez 
upowszechnianie idei bycia „nieobojętnym” wobec tego szkodliwego zjawiska. 

3. Zwiększenie środków zapobiegających ryzykownym zachowaniom: wzmacnianie 
poczucia własnej wartości, uczenie postaw asertywnych w sytuacjach namowy 
na działania niezgodne z normami społecznymi. 

4. Realizacja profesjonalnych programów profilaktyki w szkołach, szczególnie uczących 
nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem i frustracją. 

5. Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 
6. Szkolenie przedstawicieli wybranych grup zawodowych w dziedzinie profilaktyki   

(nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, 
policjantów). 
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7. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji  programów 
profilaktycznych, promujących zdrowe spędzanie wolnego czasu i umożliwiających 
rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. 

8. Rozbudowa  bazy  dla potrzeb realizacji  i działań profilaktycznych i  terapeutycznych     
dla  dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania wolnego  czasu. 

    
Cele główne programu: 
 
 wielopłaszczyznowe działania na rzecz systemu łączącego różne podmioty podejmujące 

działania w zakresie ograniczenia rozmiarów alkoholizmu, przeciwdziałaniu narkomanii 
i przemocy w rodzinie oraz wykluczeniu społecznemu;  

 stały rozwój edukacji i podnoszenie świadomości społeczeństwa, a szczególnie dzieci 
i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z używkami, w tym m. in. ze spożyciem 
alkoholu, narkotyków; 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych, promujących 
wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia 
bez nałogów; 

 tworzenie i finansowanie alternatywnych miejsc kreatywnego spędzania wolnego czasu 
dla dzieci i młodzieży m. in. terenów sportowo – rekreacyjnych, boisk, placów zabaw,  
terenów rekreacyjnych  i pomieszczeń  ogólnodostępnych, sal gimnastycznych, innych 
obiektów sportowych  itp.; 

 
 
Cele  operacyjne: 
 
 zwiększenie dostępności i efektywności usług profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

w szczególności  dla grup podwyższonego ryzyka; 
 propagowanie w placówkach szkolnych programów związanych z profilaktyką 

problemów alkoholowych i narkomanii; 
 ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez niepełnoletnich; 
 stwarzanie miejsc do wypoczynku i rekreacji  dla dzieci i młodzieży wolnych od 

alkoholu, narkomanii i tytoniu;    
 budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinach alkoholowych); 

 prowadzenie edukacji społecznej na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów 
zapobiegania zagrożeniom alkoholowym;  

 zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, 
prawnej, terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (grupy wsparcia 
dla kobiet, młodzieży i dzieci); 

 poszerzenie świadomości dzieci, młodzieży, dorosłych związanych z uzależnieniem; 
 zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego; 
 prowadzenie konsekwentnej polityki w zakresie przestrzegania porządku publicznego 

w miejscach, gdzie sprzedawany i konsumowany jest alkohol (współpraca z Policją, 
dodatkowe patrole); 

 propagowanie idei trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej poprzez 
organizowanie i wspieranie wszelkich imprez bezalkoholowych o charakterze sportowo – 
rekreacyjnym i kulturalno – oświatowym. 
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Rozdział IV Zadania własne gminy w zakresie działań związanych 
z realizacją gminnego programu 

 
 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI odpowiedzialni 
 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i zagrożonych uzależnieniem 

 

 
1. Motywowanie do 

podjęcia leczenia osób 
uzależnionych 

1. Podejmowanie działań zmierzających do skierowania na leczenie 
odwykowe –  na pisemny wniosek rodziny, osoby fizycznej lub instytucji, 
we współpracy z MOPS, Policją, Służbą Zdrowia. 

2. Motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i 
współuzależnionych 

3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Komisji (przez 
pracowników socjalnych). 
 

 
Zespół ds. 

motywowania do 
leczenia 

odwykowego 

 
2. Dostępność 
informacji o 

możliwościach 
pomocy na terenie 

Gminy 
 

1. Artykuły w lokalnej prasie, działania  informacyjno – edukacyjne. 
2. Przygotowanie i druk ulotek informacyjnych o działalności Gminnego 

Punktu Konsultacyjnego. 
3. Organizowanie spotkań na temat profilaktyki uzależnień (alkoholizmu, 

narkomanii, przemocy) we współpracy z MOPS, dyrektorami szkół, 
służbą zdrowia, Policją i organizacjami pozarządowymi. 

4. Umieszczenie najważniejszych informacji na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego  
 

Członkowie 
Komisji 

 

3. Pierwszy kontakt 
dla osób z problemem 

alkoholowym i 
członków ich rodzin 

1. Mitingi AA w punkcie konsultacyjnym, 
2. Informowanie o możliwościach pomocy w ramach działalności GPK 
3. Zakup materiałów metodycznych dla uczestniczących w zajęciach 

mieszkańców Gminy (czasopisma, książki) 

Zespół ds. 
motywowania do 

leczenia 
odwykowego 

 
4. Rehabilitacja osób 

po  leczeniu 
odwykowym 

 
 

1. Dofinansowanie terapii (w tym kosztów dojazdu) oraz wyjazdowych sesji 
terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar 
przestępstw w rodzinie. 

2. Treningi rozwoju osobistego dla osób po leczeniu odwykowym i ofiar 
przemocy. 

3. Dofinansowanie imprez i sesji wyjazdowych promujących trzeźwość i 
pomocnych w rehabilitacji osób po odbytym leczeniu. 

4. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników GPK i członków Komisji, 
udział w konferencjach tematycznych. 

 
 

Przewodniczący, 
Sekretarz  
Komisji 

 
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
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1.  Działalność 

Gminnego Punktu 
Konsultacyjnego ds. 

- przemocy w 
rodzinie 

- alkoholizmu, 
- narkomanii 

 
1. Koszty wyposażenia i funkcjonowania Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego w ramach realizacji nw. zadań: 
a. Porady prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz ofiar 

przemocy  
b. Dyżury interwencyjno – motywujące.  
c. Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i społeczna dla dorosłych i 

młodzieży. 
d. Współpraca z MOPS-em i Policją. 
2. Zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń dla służb społecznych i 

interwencyjnych celem podniesienia skuteczności pomocy. 
3. Zakup  wyposażenia do pomieszczeń służących do prowadzenia terapii 

(sprzęt komputerowy, urządzenia audio – wizualne, odtwarzacz audio – 
video, dvd, stoliki, kamery, aparaty fotograficzne itp.) 

4. Koszty utrzymania, remontów pomieszczeń GPK (kino, Urząd, Punkt 
Informacyjny ) i innych obiektów gminnych związanych z działalnością 
programową gminnego programu. 

 
 

Przewodniczący 
Komisji 

 
 
 
 
 

Sekretarz Komisji 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Tworzenie grup 
opiekuńczo – 

wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Zapobieganie 
patologiom 

skierowane do dzieci 
ze środowisk 

wysokiego ryzyka 
oraz terapia zaburzeń 

emocjonalnych 

1. Współpraca ze szkołami w ramach podejmowania i dofinansowania 
działań mających na celu kompensację potrzeb dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym (w tym wyrównywanie deficytów 
rozwojowych, opóźnień w nauce wynikających z niedostatecznej opieki 
środowiska rodzinnego) 

2. Organizacja  i utrzymanie zaplecza sportowo – rekreacyjnego 
dla realizacji programów profilaktyki kreatywnej dla dzieci i młodzieży 
(boiska, place zabaw, korty tenisowe itp.) 

3. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rekreacyjno – 
sportowych i kulturalno – rozrywkowych oraz materiałów edukacyjnych i 
urządzeń audio – wizualnych nieodzownych do prowadzenia zajęć 
opiekuńczo – wychowawczych i zajęć profilaktycznych (gry planszowe, 
odtwarzacze audio – video i dvd, stoliki, biurka, krzesła, materiały 
biurowe itp.) 

4. Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjnych dla potrzeb imprez i 
zajęć profilaktycznych oraz promujących trzeźwość. 

5. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej o charakterze 
integracyjnym dla dzieci i młodzieży pochodzącej głównie  z rodzin 
z problemem alkoholowym i prawidłowo funkcjonujących środowisk 
rodzinnych  (realizacja programu opiekuńczo –  wychowawczego, 
współpraca ze środowiskiem szkolno – rodzinnym, dożywianie dzieci, 
wyposażenie świetlicy) 

6. Konsultacje specjalistyczne – superwizje pracy terapeutycznej 
prowadzone przez  osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  
 

1. Stworzenie możliwości pomocy rodzinom z problemem alkoholowym: 
a. zorganizowanie i sfinansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i 

patologicznych na koloniach i obozach profilaktycznych ze specjalnym 
programem terapeutycznym; 

b. dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin rozbitych i dotkniętych 
problemem alkoholowym  na podstawie wywiadu środowiskowego jako 
element interwencji społecznej; 

c. doraźna pomoc tym dzieciom w celu zapewnienia im ciepłej odzieży, 
obuwia itp.; 

d. rzeczowe i finansowe wspieranie działań szkól i innych organizacji 
pozarządowych realizujących wypoczynek dzieci i młodzieży w 
polaczeniu z gminnym programem. 

Członkowie 
Komisji 

 

 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży 
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1.  Realizacja 
programów 

profilaktyczno-
edukacyjnych 

rekomendowanych 
przez Państwową 

Agencję 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

 
1. Kontynuacja realizacji nowoczesnej profilaktyki z zakresu problemów 

uzależnień, poprzez wdrażanie na terenie gminy ogólnopolskich kampanii 
edukacyjnych i profilaktycznych inicjowanych m. in. przez PARPA (np. 
„Zachowaj trzeźwy umysł”…). 

2. Kontynuowanie realizacji programów profilaktyki uzależnień – 
alkoholizmu, narkomanii i przemocy w szkołach, 

3. Wspieranie działań podejmowanych przez środowisko lokalne poprzez 
organizowanie lokalnych spotkań profilaktycznych o charakterze 
rozrywkowym, sportowym dla dzieci i młodzieży (np.: festyny, turnieje 
sportowe) 

4. Sfinansowanie szkoleń dla rad pedagogicznych, rodziców, służb i 
instytucji współdziałających z GKPRPA - programy profilaktyczne i 
pomocowe dla dzieci z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przemocy w 
rodzinie (Trening umiejętności wychowawczych). 

5. Zaopatrzenie szkół, gabinetów do prowadzenia terapii pedagogicznej, 
świetlicy, GPK w czasopisma, publikacje, plakaty, pomoce naukowe, 
informatory, biuletyny, ulotki i inne w celu zorganizowania  zaplecza 
dydaktycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień. 

Członkowie 
Komisji 

 
zespół ds. 

motywowania do 
leczenia 

odwykowego 

 
2.  Promocja 

zdrowego stylu życia, 
działania 

w zakresie 
profilaktyki 
kreatywnej 

1. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
zawierających elementy profilaktyki kreatywnej, na podstawie 
przedstawionych programów profilaktycznych (ujętych w szkolnych 
programach profilaktyki). 

2. Dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych, programów 
środowiskowych z elementami profilaktyki realizowanych przez szkoły,  
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży. 

3. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki, kampanie 
ogólnopolskie, regionalne, prenumerata czasopism, kasety itp.). 

4. Współpraca ze szkołami, środowiskiem lokalnym organizującym 
przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży (zakup nagród, dyplomów, 
pucharów). 

5. Wspieranie inicjatyw i imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych 
propagujących zdrowe spędzanie wolnego czasu, 

6. Współfinansowanie lub finansowanie zakupu sprzętu służącego do 
realizacji w/w imprez i inicjatyw, 

7. Remont i modernizacja bazy służącej do realizacji programów 
profilaktycznych np. (kort tenisowy, place zabaw, boiska, rozbudowa 
Skate Parku). 

8. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży ponadgimnazjalnej 
(wykorzystanie kina). 

9. Dofinansowanie zimowisk, obozów, rajdów, zielonych szkół połączonych 
z profilaktyką i psychoedukacją, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią. 

 
Przewodniczący 

Komisji 
 

Sekretarz Komisji 
Członkowie 

Komisji 
 

 
IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii 
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1.  Współpraca z 
instytucjami spoza 

Gminy, z usług 
których korzystają 
mieszkańcy Gminy 

 
1. Pokrycie kosztów terapii mieszkańców Gminy w Poradniach Leczenia 

Uzależnień. 
2. Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu- osób kierowanych przez Gminną Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Dofinansowanie realizacji programów i rożnego rodzaju działań - imprez 
związanych z bezpieczeństwem publicznym. 

4. Udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego instytucjom, 
organizacjom i stowarzyszeniom zajmującym się m.in. profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów społecznych o podłożu alkoholowym jak 
również związanych z narkomanią i przemocą w rodzinie. 

5. Włączenie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 
wykonywanie przedmiotowych działań m.in. przez zlecanie im do 
realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki , 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie. 

6. Wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych 
zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od alkoholu 
zamieszkałym na terenie Gminy Szczyrk (w tym w miarę możliwości 
finansowych partycypacja w kosztach remontów i modernizacji obiektów 
przeznaczonych na wyżej wymienione cele) 

7. Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez izby 
wytrzeźwień. 

Przewodniczący 
Komisji 

Członkowie 
Komisji 

 

 
2.  Współpraca na 

terenie Gminy 

1. Współorganizowanie imprez  bezalkoholowych: festyn/bal, np. Jakubowe 
Święto, turnieje, różnego rodzaju  pozalekcyjne imprezy sportowe, 
turystyczne itp. 

2. Współorganizowanie (z MOPS-em) imprezy dla dzieci z rodzin 
dotkniętych patologią (Mikołajki, Dzień Dziecka, Nowy Rok...). 

3. Współpraca ze szkołami w celu dofinansowania działalności świetlic 
szkolnych, gabinetów terapii pedagogicznej (zakup materiałów 
edukacyjnych, sprzętu audio – video, materiałów biurowych) 

4. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – dofinansowanie 
prowadzonych zajęć profilaktycznych, zimowisk, wypoczynku letniego, 
wycieczek dla dzieci zagrożonych patologią. 

5. Dofinansowanie działań wspierających pracę służb interwencyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem Policji, dla ofiar przemocy w rodzinie i 
ofiar przestępstw;  

6. Wspieranie konkretnych programów profilaktyczno – edukacyjnych 
podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia na podstawie 
przedłożonych projektów. 

 

Przewodniczący 
Komisji 

Sekretarz Komisji 
Członkowie 

Komisji 
 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13’ i art. 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
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1.  Kontrola 
przestrzegania zasad 

obrotu napojami 
alkoholowymi, 

ograniczanie dostępności 
do alkoholu, w 

szczególności młodzieży 
 

1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na alkohol w zakresie 
usytuowania punktów sprzedaży. 

2. Kontrola (we współpracy z Komisariatem Policji w Szczyrku) 
przestrzegania zasad określonych w ustawie w zakresie: 

 przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych, 
 właściwych i czytelnych informacji o szkodliwości spożywania napojów 

alkoholowych na terenie placówki, 
 przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, 

nietrzeźwym i pod zastaw,  
 terminu ważności zezwolenia, 
 przestrzegania porządku publicznego w miejscu sprzedaży i najbliższej 

jego okolicy oraz ścisłe respektowanie i przestrzeganie warunków 
zawartych w zezwoleniu, które określają, 

 rodzaj napojów alkoholowych, które mogą być sprzedawane na podstawie 
zezwolenia, 

 miejsca spożywania sprzedanego alkoholu (na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży), 

 wydzielenie osobnego stoiska do sprzedaży napojów alkoholowych –  
3.  Spotkania edukacyjne ze sprzedawcami napojów alkoholowych. 
4. Podejmowanie interwencji prawnych w przypadku łamania ustawy. 
5. Psychoedukacja społeczna – artykuły w lokalnej prasie, broszurki, 

ulotki, plakaty. 
6. Kontrola przestrzegania zakazu reklamy alkoholu. 
7. Możliwość zatrudnienia strażników miejskich na czas określony, a 

także zawarcia porozumienia z Policją na dodatkowe patrole celem 
podniesienia skuteczności interwencji w przypadku łamania przepisów 
ustawy. 

Przewodniczący 
Komisji 

 
 
 
 

Zespół ds. 
kontroli 

sprzedaży 
alkoholu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarz Komisji 
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Rozdział V Zasady wynagradzania komisji  
 

1. Członkom Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przysługuje wynagrodzenie za wykonywane czynności. 

2. Ustala się:  
a) miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącej Komisji w wysokości 1 000 zł (brutto). 
b) miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji w wysokości 950 zł (brutto). 
c) wynagrodzenie dla członków komisji za udział w każdym posiedzeniu komisji, zespołu 

zadaniowego w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia. 
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji, w zespołach zadaniowych wypłacane 

będą w oparciu o listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego i Sekretarza komisji.  
4. Wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1 – 3 płatne są z dołu. 
 
Rozdział VI Ewaluacja Gminnego Programu 
 
1. Roczne sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie  
2. Sprawozdania okresowe podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania zawarte 

w Gminnym  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. 

3. Analiza dokumentów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 
w Rodzinie.  

 
Rozdział VII Informacja i promocja 
   
         Promocja jest  oddziaływaniem na odbiorców, polegającym na przekazaniu im 
informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat  Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szczyrk realizowanych w ramach niego 
projektów oraz osiągniętych efektów. 
          Działania informacyjne i promocyjne w zakresie programu podejmowane będą przez 
wszystkie instytucje uczestniczące w jego realizacji, jak i poszczególnych beneficjentów, 
których projekt uzyskał wsparcie.  
           Plany promocyjne nakreślają strategię informacyjną, w tym wskazują, do kogo i w jaki 
sposób kierowane będą działania informacyjne (np. szkolenia, seminaria, informacje prasowe, 
serwisy internetowe), jak również określają obowiązki poszczególnych instytucji w zakresie 
działań informacyjnych i promocyjnych. 
Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych są: 

1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
3. Placówki oświatowe. 
4. Inspektor d/s Oświaty i Wychowania.   
5. Inne podmioty współpracujące w realizacji Programu. 

 Wszelkie działania informacyjne mają na celu: 
1. Ograniczenie zjawiska alkoholizmu i narkomanii w mieście. 
2. Podniesienie świadomości mieszkańców na temat szkodliwości używania narkotyków 

i innych środków odurzających. 
3. Skuteczne poinformowanie beneficjentów o zakresie działań programu. 
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4. Podniesienie świadomości opinii publicznej o zakładanych rezultatach wprowadzenia 
programu. 

Główne instrumenty działań informacyjnych i promocyjnych 
1. Publikacje w lokalnej prasie. 
2. Informacje przekazywane podczas szkoleń, spotkań. 
3. Informacje przekazywane potencjalnym partnerom Programu. 
4. Internet – strona miasta Szczyrku. 
 

Rozdział VIII Podsumowanie 
          

Mając na względzie dobro i zdrowie mieszkańców gminy oraz wiedzę, że łatwiej 
zapobiegać niż leczyć, należy dążyć do tego, aby stworzyć system zintegrowanych działań 
profilaktycznych, mających na celu wzmocnienie czynników chroniących od uzależnień 
oraz zmniejszyć czynniki ryzyka w podejmowaniu niewłaściwych zadań. 
Powyższy program zakłada prowadzenie działań zmierzających do zmiany postaw życiowych 
osób uzależnionych oraz ich rodzin. Szczególną uwagę zwraca na działania w zakresie pracy 
z dziećmi i młodzieżą. 
         Wszelkie działania skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu odciągnięcie od grup 
destrukcyjnych, wypracowanie poczucia przynależności do grupy, właściwe relacje 
społeczne, poczucie własnej wartości, możliwość pozytywnego odreagowania stresu i 
trudnych sytuacji, nawyku systematyczności, odpowiedzialności za innych, zdobycia 
umiejętności  aktywnego spędzania wolnego czasu. 
    Program zakłada pracę w kilku grupach ze szczególnym uwzględnieniem i wskazaniem 
na negatywne skutki spożywania środków odurzających. Praca będzie ukierunkowana 
głównie na wypracowanie asertywnych postaw wobec nakłaniania do spożywania 
narkotyków  i innych środków odurzających. Rozwijanie umiejętności twórczych oraz 
sportowych przyczyni się niewątpliwie do wzbudzenia zainteresowania życiem bez 
uzależnień, życiem, w którym można osiągnąć wiele bez „wspomagania”. 
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