
Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR ……………………… 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ………………………………. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

   

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia                        

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                     

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), art.10 ust 1,2,2a,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                             

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) Rada Gminy uchwala,                  

co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020  stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 
roku. 

 

 

 

Sporządziła: 
Anna Gwiazda - inspektor 
2019/12/09 

Sprawdziła: 
Beata Misztal - Kierownik 
2019/12/09 

Akceptacja prawna: 
Magdalena Merta – adwokat 
2019/12/09 

Zatwierdził: 
Zbigniew Piątek – Wójt Gminy 
2019/12/10 

 

 
 

 
 
 
 
  



Uzasadnienie 

do uchwały Nr ……/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia ….. grudnia 2019 roku                         
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020  
 

 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniem narkomanii  
należy do zadań własnych gminy, a ich realizacja prowadzona  jest  w postaci Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                     
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 
przedstawia zadania własne gminy, zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z  2019 r.  
poz. 2277). Realizacja zadań w tym obszarze – w myśl przepisów w/w ustawy – 
„prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
uchwalanego corocznie przez radę gminy”. W związku z  wejściem w życie ustawy z dnia                   
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 852  
ze zm.), proponowane zapisy Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych rozszerzono o zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii 
narkomanii. Dodatkowo Program uwzględnia założenia określone przez Radę Ministrów                  
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016., poz. 1492).                               
Profilaktyka to świadome działanie nastawione na jednostki lub grupy, mające za zadanie 
zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią. Profilaktyka z definicji jest 
działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym.  
          Profilaktyka oznacza podejmowanie takich działań, które mają na celu zapobieganie 
pojawianiu się i rozwojowi określonego zjawiska, jakim są zjawiska uzależnienia                             
oraz przemocy   w rodzinie w społeczności  naszej gminy.  
          Nadużywanie jak i uzależnienie od środków psychoaktywnych są złożonymi                               
i wieloaspektowymi zjawiskami. Warunkują je czynniki: biologiczne, społeczne, 
psychologiczne oraz dostępność do środka uzależniającego. Konsekwencje używania – 
biologiczne, społeczne (m.in. współuzależnienie ), psychologiczne - występują, jako wynik 
zmian osobowości i zachowania człowieka powodowanych przez nadużywanie środków 
psychoaktywnych. 
          Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wyznacza ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawa   o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
dokumentem - który oprócz ustawy - stanowi prawną podstawę działań podejmowanych                          
w przedmiotowym zakresie. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Załącznik  

       do uchwały Nr ………/2019 
Rady Gminy  Piekoszów 
z dnia … grudnia 2019 r 

  

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 
 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 określa lokalną strategię w zakresie 
profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania 
alkoholu i narkotyków.   
           Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ cytowanej wyżej 
ustawy. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 
tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; 
ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób 
uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu                  
i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Celem głównym programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, 
w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania 
narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.     

Podstawę prawną do prowadzenia działań z zakresu rozwiązywania problemów 
alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                    
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), która określa najważniejsze 
kategorie zadań należące do jednostek samorządu terytorialnego. Zadania gminnego 
programu stanowią skonkretyzowany, dopasowany do specyfiki gminy katalog zadań                      
do realizacji.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii.  
            W związku z powyższym, zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rozszerzono o zadania własne 
gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii.  
            Program uwzględnia również założenia określone przez Radę Ministrów                                
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016., poz. 1492).  
Elementem składowym programu są Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które 
funkcjonowały dotąd jako odrębne dokumenty. Jako cel strategiczny Programu wskazuje się 
wydłużenie życia  w zdrowiu, poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności                   
oraz zmniejszenie nierówności społecznych w tym obszarze. 
 
Cele  Programu opracowane zostały zgodnie z kierunkami określonymi w:  

1) Narodowym Program Zdrowia na lata 2016 -2020,  
2) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Piekoszów na lata 2015 

- 2020 
3) Krajowym  Programie  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020,  
4) Gminnym  Programie  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Piekoszów na lata 2015 -2020 
5) Diagnozie stanu problemów społecznych wynikających z nadużywania alkoholu                      

i innych środków psychoaktywnych oraz zasoby umożliwiające ich rozwiązywanie                   
w Gminie Piekoszów. 

           



 
Rozdział 1 

Diagnoza problemów uzależnień w Gminie Piekoszów 

 
 Problemy związane z nadużyciem alkoholu, narkotyków czy innych używek, mających 

szkodliwy wpływ na organizm a także powodujących szereg negatywnych oddziaływań 
społecznych i rodzinnych jest zjawiskiem, które dotyczy znacznej grupy Polaków,                            
w tym także mieszkańców Gminy Piekoszów. W procesie tym uczestniczy rodzina                             
i środowisko osoby, której problem dotyczy.  
         Mając kilkunastoletnie doświadczenie w tej materii jesteśmy w stanie wstępnie ocenić 
potrzeby naszych mieszkańców a także formy pomocy skuteczne w tym systemie.  
Jednakże by aktywnie przeciwdziałać zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym konieczne 
jest rozpoznanie istniejącego stanu. Warto podkreślić, ze diagnoza nie daje odpowiedzi                   
na pytanie jak działać, lecz wskazuje co jest do zrobienia. Problem alkoholowy dotyka osób 
o różnym statusie materialnym. Jednak dostępny obraz tworzą dane statystyczne instytucji 
wspomagających głównie środowiska ubogie. Wyjaśnieniem tego zjawiska jest fakt,                       
że najczęściej osoby dobrze sytuowane zgłaszają się po pomoc bezpośrednio do ośrodka 
specjalistycznego, szczególnie dla anonimowości z dala od miejsca zamieszkania.  
Z naszych zasobów korzystają jedynie w celach informacyjnych . Doświadczenie uczy, ze nie 
warto działać w pojedynkę, a sens rzeczywisty mają takie działania, które łączą krąg 
zainteresowanych. Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej, łączącej zainteresowanie                       
i zaangażowanie wielu stron, w tym reprezentantów sfery zdrowia, opieki społecznej, policji, 
wymiaru sprawiedliwości, edukacji pozwala na efektywną realizację zadań gminnego 
programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień. 
           Występujące problemy alkoholowe wpływają negatywnie na stan zdrowia jak również                        
na życie rodzinne, zawodowe, społeczne i moralne mieszkańców gminy.  
Z badań prowadzonych w ramach projektu EZOP przez Instytut Psychiatrii i Neurologii 
(Moskalewicz, Kiejna, Wojtyniak, 2012) wynika, że w Polsce jest około 600-700 tys. (2,4%) 
osób pełnoletnich uzależnionych od alkoholu. Około 3 milionów osób (7-12%) nadużywa 
alkoholu, co wywołuje u nich różnorodne szkody zdrowotne i społeczne. Wokół każdej osoby 
nadużywającej alkoholu żyje i ponosi konkretne i rzeczywiste straty przynajmniej 1 dorosła 
osoba i 2 dzieci. Podsumowując: problemy alkoholowe w naszym kraju dotykają około 15 % 
populacji i są źródłem strat w wysokości 6% produktu krajowego brutto. Rocznie tracimy                   
w związku z nadużywaniem alkoholu około 25 miliardów złotych przy wpływach fiskalnych                  
z rynku alkoholowego około 6,5 mld zł. Spożycie alkoholu w Polsce najbardziej wzrosło                     
w latach 1989-1992 i osiągnęło poziom ponad 11 litrów 100% alkoholu na mieszkańca.                     
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych spożycie to spadło do około 8 litrów, by następnie 
wzrosnąć w latach 2002-03 oraz 2006-08. Obecnie pojawiły się ponownie tendencje 
stabilizujące a nawet zmniejszające poziom spożycia alkoholu (zwłaszcza w zakresie 
spożycia wódki). Używanie alkoholu przez młodzież również wydaje się stabilizować,                    
ale zmiany w tym zakresie trudne są do przewidzenia. Niestety, wybitnie niekorzystnym 
zjawiskiem jest ujednolicanie się i zbliżanie poziomu i form picia jak i zażywania środków 
psychoaktywnych wśród młodzieży wiejskiej i miejskiej. 
           Na podstawie ogólnopolskich danych statystycznych oraz badań prowadzonych                              
w województwie świętokrzyskim na temat problemów alkoholowych można sądzić,                         
że rozmiar tych problemów w gminie Piekoszów stanowi obecnie istotne zagrożenie                          
dla społecznego i ekonomicznego funkcjonowania wszystkich jej mieszkańców.                          
Potwierdzają to również dane uzyskane z różnorodnych instytucji funkcjonujących w gminie, 
a zajmujących się problematyką społeczną. Najbardziej zagrożone w tej sytuacji są dzieci, 
młodzież i kobiety. 
          Problemy alkoholowe negatywnie wpływają na stan zdrowia, na życie rodzinne, 
zawodowe, społeczne i moralne mieszkańców.  
 
Najpoważniejsze szkody wynikające z nadużywania alkoholu i/lub środków 
psychoaktywnych, to:  
 



1)  Samoniszczenie osób uzależnionych;  
2)  Szkody zdrowotne i społeczne osób nadużywających alkoholu i eksperymentujących 
     z narkotykami;  
3)  Szkody występujące wśród dorosłych zamieszkujących z osobami nadużywającymi  
     alkoholu i/lub środków psychoaktywnych;  
4)  Szkody wśród dzieci osób uzależnionych i nadużywających alkoholu i środków  
     psychoaktywnych;  
5)  Przemoc domowa w rodzinie z problemem alkoholowym;  
6)  Szkody występujące u dzieci i młodzieży używającej alkoholu i/lub środków 
     psychoaktywnych;  
7)  dezorganizacja środowiska pracy;  
8)  Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem 
     środków psychoaktywnych;  
9) Łamanie prawa związane z reklamą i handlem napojami alkoholowymi oraz nielegalną  
     sprzedażą i posiadaniem środków psychoaktywnych;  
10) Wypadkowość i jej skutki dla życia i zdrowia u jej uczestników.  
 
Zagrożenia w całej populacji mieszkańców gminy Piekoszów  
Z badań prowadzonych przez PARPA i Instytut Psychiatrii i Neurologii wynika, że w skali 
kraju:  
             ●  Osoby uzależnione stanowią około 2-3 % populacji,  
             ●  Osoby nadużywające alkoholu, pijące w sposób szkodliwy to 5-7% populacji,  
                 a osoby pijące problemowo 12%,  
             ●  Osoby współuzależnione i/lub żyjące z alkoholikiem stanowią około 5% populacji, 
                  podobnie dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych stanowią 5 %  
                  populacji.  
 
          Szczególne miejsce w diagnozie stanu problemów alkoholowych zajmuje badanie 
zagrożeń związanych z używaniem alkoholu przez dzieci i młodzież. Warto przypomnieć,               
że to właśnie w tej grupie społecznej w ciągu ostatnich 15 lat zarejestrowano znaczący 
wzrost używania alkoholu i problemów z tym związanych oraz sięgania po środki 
psychoaktywne.  
Zagrożenia używaniem i nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych przez 
młodzież nie tylko w Polsce lecz i w Europie są coraz bardziej wyraźne i niepokojące.                     
Wielu młodych ludzi w Polsce nadużywa alkoholu, który pozostaje najczęściej używanym                              
i nadużywanym środkiem psychoaktywnym.  
 
 

Rozdział 2 
 

          Cele strategiczne 
 
§1. Edukacja opiekunów – promowanie i wdrażanie programów szkoleniowych skierowanych 
do rodziców i wychowawców, mających na celu opanowanie konkretnych umiejętności 
wychowawczych w kontekście zagrożeń związanych z obniżaniem się wieku inicjacji 
alkoholowej i konsekwencji podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych 
(używania i nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających, agresji, przemocy 
rówieśniczej). 
 
§2. Działania informacyjno-edukacyjne, wykorzystujące techniki multimedialne do profilaktyki 
i promocji zdrowia oraz poszerzenia wiedzy młodych i dorosłych mieszkańców Gminy 
Piekoszów na temat szkodliwości używek i dostępnych form i miejsc pomocy dla osób 
uzależnionych i ich rodzin. 
 
§3. Wspieranie sportu i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci  
i młodzież oraz działań profilaktycznych, promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl 
życia. 



 
Rozdział 3 

 
             Zadania do realizacji 

 
§4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu,  
§5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  
§6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych a także działań                        
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
§7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
§8. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         
i  współpraca z Policją 
 
 

 Rozdział 4 

             Realizacja programu 

 
§9.1. Inicjowanie działań określonych w niniejszym programie należy do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

2. Zadania Programu realizowane są w szczególności poprzez:  
1) siły własne Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania               

w ramach Programu, 
2) zakupy i zlecenia zewnętrzne w szczególności poprzez: 

a) konkursy ofert, 
b) zamówienia publiczne 
3. Gminny Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków 

finansowych stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  
 

Rozdział 5 
 

Ograniczanie dostępności do alkoholu 
 
§10. Działania podejmowane w celu ograniczenia dostępności do alkoholu obejmują 
w szczególności: 
1) prowadzenie akcji informacyjnej o bezprawności sprzedaży i podawania napojów   
    alkoholowych niepełnoletnim, 
2) konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi, 
3) konsekwentne egzekwowanie przepisów ustawy związanych z zakazem reklamy 

alkoholu, 
4) stworzenie systemu punktów sprzedaży napojów alkoholowych pozostającego w zgodzie                  

z założeniami ograniczenia dostępności do alkoholu.  
 

Rozdział 6 
 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 
§11.1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział  
w pracach komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie. 



2. Wynagrodzenie ustalane jest procentowo w stosunku do aktualnego najniższego 
wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1564).  

3. Za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
członek komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 2. 

4. Za udział w przeprowadzanych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
członek komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust.2 za skontrolowanie w danym dniu co najmniej trzech punktów sprzedaży. 
W przypadku skontrolowania mniej niż trzech punktów sprzedaży, członek komisji otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o połowę. 

5. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli członek komisji w danym miesiącu  
nie brał udziału w pracach GKRPA.  

6. W przypadku gdy w danym miesiącu, członek komisji nie uczestniczył w wykonywaniu 
części zadań komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach 
komisji, wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest obniżana proporcjonalnie do liczby 
odbytych posiedzeń komisji.  

7. Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości wynagrodzenia jest lista obecności 
sporządzana każdorazowo z posiedzenia Komisji lub przeprowadzonej kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych.    
 

Rozdział 7 
  

        Postanowienia końcowe 

 
§12. Gminny Program stanowi element realizowanych przez Gminę Piekoszów celów polityki 
społecznej ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

Rozdział 8 
 

            Preliminarz wydatków 
 
§13. Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                              
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Zadanie Plan 

I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej                                    
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, poprzez realizację działań: 

20 000,00 
 

 1) Zapewnienie dostępu do informacji na temat instytucji oferujących 
pomoc dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i członków 
ich rodzin. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) Zapewnienie dostępu do informacji na temat instytucji oferujących 
pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków. 

3) Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie 
alkoholowej. 

4) Upowszechnianie materiałów informacyjnych o konsekwencjach 
używania narkotyków. 

5) Zakup książek i publikacji o tematyce uzależnienia od alkoholu. 

6) Zakup książek i publikacji o tematyce uzależnienia od narkotyków. 

7) Zakup książek i publikacji o tematyce uzależnień, zjawisku 
przemocy w rodzinie, profilaktyce zachowań patologicznych  oraz 
książek dotyczących: literatury obyczajowej, pedagogiki, medycyny, 
psychologii, opieki społecznej itp.  



8) Kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla 
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (wynagrodzenie, 
uzupełnienie wyposażenia). 

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, 
pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą, poprzez realizację działań: 

77 000,00 

 1) Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej                  
i kompensacyjnej w placówkach przeznaczonych m.in. dla dzieci               
z grup ryzyka uzależnienia od używek, np. w świetlicach, klubach. 

 

2) Finansowanie kolonii, obozów oraz wyjazdów dla dzieci i młodzieży 
narażonych na działanie czynników ryzyka. 

3) Upowszechnianie informacji dotyczących ryzyka szkód 
wynikających ze spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. 

4) Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych 
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania 
pomocy, w tym obowiązujących procedur interwencyjno – 
pomocowych (ulotki, informatory, broszury).  

5) Zgłaszanie wniosków do sądu rodzinnego – koszty związane                   
z prowadzonymi postępowaniami o zastosowanie leczenia 
odwykowego. 

6) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych                               
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
poprzez realizację działań: 

86 732,00 

 1) Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla uczniów 
oraz warsztatów szkoleniowych i konferencji dla rodziców, 
nauczycieli i innych grup zawodowych, mających na celu uczenie 
umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu. 

 

2) Realizowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w 
placówkach oświatowych. 

3) Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez 
dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez o charakterze 
kulturalno – turystycznym (rajdy, wycieczki krajoznawcze), 
edukacyjno - artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, 
konkursy) i sportowym. 

4) Finansowanie konkursów dotyczących bezpieczeństwa, wiedzy                  
o zdrowiu i profilaktyki uzależnień. 

5) Podejmowanie działań edukacyjnych, szkoleń skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych              
i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności 
napojów alkoholowych  i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu 
osobom poniżej 18 - go roku życia. 

IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez realizację 
działań: 

20 000,00 

 1) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez lokalowe 
wspieranie klubów abstynenta oraz podmiotów zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, współorganizowanie 
uroczystości rocznicowej klubu AA „Wolność” w Piekoszowie. 

 

2) Szkolenia dla różnych grup zawodowych pracujących w systemie 
pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemami 
alkoholowymi, narkomanią, a także w systemie przeciwdziałania 
przemocy (pracownicy socjalni, oświaty, policji, służby zdrowia, 



Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie).Stała współpraca z policją, ośrodkiem pomocy 
społecznej, prokuraturą, ośrodkami uzależnień, urzędem pracy, 
pedagogami szkolnymi w celu podnoszenia skuteczności 
podejmowanych przez nich działań związanych z rozwiązywaniem 
problemów uzależnień. 

V Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i współpraca z Policją 

35 000,00 

 1) Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

 

2) Zapewnienie materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania zadań przez Komisję (m.in. materiały biurowe, 
znaczki, pieczątki, usługi telefoniczne, koszty delegacji służbowych) 

3) Podnoszenie kwalifikacji członków gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych  poprzez udział w konferencjach, 
szkoleniach, warsztatach, oraz związane z tym koszty udziału                     
i dojazdu. 

            RAZEM 
 

238 732,00 

 

 

 
 


