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UCHWAŁA NR…………… 

RADY GMINY SIEDLISKO 

Z DNIA ……………2022 ROKU 

 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 

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

U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119), 

art. 10 ust.  3 ustawy dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 2050) Rada Gminy Siedlisko uchwala co następuje: 

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

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, zwany dalej Programem stanowiącym 

Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy  

 

               Małgorzata Chilicka  
 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały, przedstawia 

zadania własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowania w trzeźwości 

1 przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.  U.  z 2021 r., poz. 1119), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.                       

o  przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U.  z 2020 r., poz. 2050),  ustawą z  dnia  11  września   2015  r. 

o zdrowiu publicznym ( Dz. U. z 2021  r.,  poz.  183) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 30 

marca 2021r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Wymienione ustawy 

tworzą spójny system umożliwiający samorządom terytorialnym prowadzenie lokalnej polityki wobec 

alkoholu i narkotyków, a także wyznaczają konkretne zadania i wskazuje środki na ich realizację. 

Realizacja zadań w tym obszarze — w myśl przepisów ww. ustaw — prowadzona jest w postaci 

uchwalanego corocznie przez Radę Gminy - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część strategii integracji 

i polityki społecznej. 

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „nie istnieją 

przeszkody z merytorycznego punktu widzenia do tworzenia wspólnego gminnego programu dla 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii”. Przyjęcie przez Radę Gminy 

Siedlisko wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań, mających na 

celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych i używania narkotyków, zmianę struktury ich 

spożywania, jak również do inicjowania i wspierania przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień, 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.



          

         Załącznik do Uchwały 

Nr………………….. 

         Rady Gminy Siedlisko 

         z dnia………………… 

 

 

GMINNY PROGRAM  

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA ROK 2022 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne: 

 

§1 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, zwany dalej Programem, określa gminną strategię 

w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających 

z używania alkoholu i narkotyków i innych uzależnień behawioralnych.  

Z uwagi na częste połączenie problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie oraz zażywania 

środków psychoaktywnych, niniejszy Program został rozszerzony o zadania wynikające z 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzicie, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

ustawy o zdrowiu publicznym i celach zawartych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 

2021-2025.  

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę 

obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów 

alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu: 

• Zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów,  

• Przeciwdziałanie powstawaniu oraz usuwanie następstw nadużywania alkoholu, 

• Oddziaływanie na osoby nadużywające alkohol,  

• Udzielanie pomocy ich rodzinom.  



Alkohol jest legalnym towarem rynkowym i powoduje określone szkody społeczne, 

ekonomiczne i zdrowotne zwłaszcza spożywany w nadmiernych ilościach. Alkohol jest 

przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który przez regulacje prawne wpływa na 

minimalizowanie powstania szkód.  

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii również wymienia katalog zadań, za realizację których 

odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej pomocy osobom 

uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzin, a także profilaktyce adresowanej 

do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.  

W Gminie Siedlisko realizacja tych zadań odbywa się na podstawie jednego wspólnego 

programu, zawierającego zadania z obu ustaw tj. Ustawy z dnia 26 października 1982 r.                       

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119), 

oraz Ustawy dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050). 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siedlisko uwzględnia cele operacyjne, dotyczące 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 

określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie wynika przede 

wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania 

profilaktyczne, nierzadko tożsame oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw 

mogą być finansowane z tych samych środków.  

Ustawodawca wskazał gminom główne źródło pozyskiwania środków finansowych na 

realizację wskazanych zadań własnych. Jest to tzw. Fundusz alkoholowy, czyli dochód gminny 

pochodzący z opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i 

nie może być przeznaczony na inne cele. Oznacza to, że środki pochodzące z tych opłat, są 

ściśle powiązane z realizacją gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne zadania, 

nie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Zadania przewidziane do 

realizacji, zapisane w poniższym programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach 

ubiegłych.  

 

Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi od 1 stycznia 2021r. gminy posiadają jeszcze do dyspozycji środku finansowe 

pozyskiwane za opłatę od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych 

o pojemności nieprzekraczającej 300 ml.  



Opłata, o której mowa stanowi w wysokości: 

• 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

• 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

Gmina powyższe środki przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej 

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza środki, o których mowa, na działania o 

charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie 

opieki psychiatrycznej i lecenia uzależnień oraz innych następstw zdrowotnych spożywania 

alkoholu, z uwzględnieniem art. 97 ust. 3h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. 

zm.).  

 

Podstawowym założeniem Programu jest: 

• Promocja zdrowia; 

• Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zjawisk narkomanii; 

• Skuteczna ochrona rodzin przed przemocą,  

• Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnień behawioralnych,  

• Zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów 

niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.  

Tworzenie wspólnego programu dla powyższych działań jest uzasadnione, ponieważ wskazane 

zadania są zbieżne oraz skierowane co do zasady do tych samych adresatów.  

 

§2 

 

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi nadrzędnym celem w społeczności gminnej jest 

promocja zdrowia poprzez zmniejszenie liczby osób uzależnionych i nadużywających 

alkoholu. Należy uświadomić mieszkańców Gminy o skutkach jakie niesie ze sobą 

uzależnienie. Celem priorytetowym jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia 

poprzez zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby 

alkoholowej. Cele będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, 

zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, określoną w Konwencji o prawach osób 



niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 t. (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami i 

osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

 

§3 

 

Uzależnienie oraz nadużywanie alkoholu są jedynymi z zasadniczych problemów zdrowotnych 

w naszym kraju. Jest to problem tym poważniejszy, że większość osób nadużywających czy 

uzależnionych nie chce podejmować leczenia oraz nie jest świadoma, że już dawno 

przekroczyła próg nieszkodliwego używania substancji. Poprzez ryzykowane spożywanie 

alkoholu rozumie się picie alkoholu w nadmiernych ilościach, jednorazowo i w określonym 

przedziale czasu, niepociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym 

można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia nie zostanie 

zmieniony. Problemy alkoholowe, podobnie jak inne problemy społeczne znajdują się w 

centrum uwagi wielu służb i instytucji, ma to szczególne znaczenie w okresie pandemii 

COVID-19. Zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku w okresie pandemii COVID-19, 

niniejszy program zakłada również możliwość zapewnienia osobom doznającym przemocy 

(dorosłym i dzieciom) utrzymywania kontaktu z profesjonalistami, także z wykorzystaniem 

narzędzi elektronicznych. Pobyt rodziny w kwarantannie często staje się czynnikiem ryzyka 

nasilenia przemocy w rodzinie, a ograniczony kontakt ze środowiskiem zewnętrznym ogranicza 

swobodę wypowiedzi osób doznających przemocy i tym samym utrudnia skuteczne 

poszukiwanie przemocy. Z danych działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” wynika, że w czasie trwania 

pandemii COVID-19 prawie czterokrotnie zwiększyła się liczba e-maili w sprawach 

związanych z przemocą w rodzinie. Warto też pamiętać, że Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza 

uprawnienia dla Policji i Żandarmerii Wojskowej do wydania wobec osoby stosującej przemoc 

w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. 

Rozwiązanie to ma służyć skuteczniejszej ochronie osób doznających przemocy w rodzinie.  

Program zakłada kontynuowanie dotychczasowych działań z zakresu profilaktyki uzależnień, 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, co warunkuje 



skuteczność i ciągłość podejmowanych działań.  

§4 

 

W działaniach profilaktycznych zwraca się szczególną uwagę na młodzież używającą alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych. Wyniki najnowszych ogólnopolskich badań, 

zrealizowanych w 2019 roku przez Instytut Psychiatrii i Neurologii na zlecenie Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, wskazują, że chociaż raz w ciągu całego swojego życia alkohol spożywało 84% 

uczniów wieku 15-16 lat i 96% uczniów w wieku 17-18 lat. Porównanie wyników z 2019 r.                

z wynikami z wcześniejszych badań wskazuje na trend spadkowy rozpowszechnienia picia                

w młodszej grupie badanych zapoczątkowany w 2007 r. Wcześniej obserwowano tendencję 

wzrostową.  

 

Programy terapii dla młodzieży nie mogą opierać się na tych samych założeniach, co programy 

terapii dla osób dorosłych, tym bardziej, że większość pijących alkohol czy biorących narkotyki 

młodych ludzi nie jest uzależniona.  

Młodzież wymaga innego podejścia, uwzględnienia w profilaktyce faktu używania różnych 

substancji psychoaktywnych, specyfiki wieku rozwojowego, konstruktywnego 

zagospodarowania wolnego czasu, uczestnictwa w grupach rówieśniczych. Rozwiązywanie 

problemów społecznych zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży oraz podejmowanie działań 

zapobiegających ich występowaniu, jest jednym z najważniejszych zadań każdej gminy. 

Uznając życie obywateli za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności 

gminnej, organy gminy są obowiązane podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i 

wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania 

tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstaniu i 

usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu. Głównym celem przedstawionego programu jest ograniczenie picia alkoholu przez 

osoby niepełnoletnie. Szczególnie istotna wydaje się również problematyka przemocy oraz 

używania innych substancji psychoaktywnych. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w 

poniższym programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. 

Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na dokładniejsze 

poznanie potrzeb w lokalnym środowisku.  

 



 

§5 

1. Program jest koordynowany za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

2. Za realizację Programu oraz koordynację prac Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych odpowiada Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

3. Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z poniżej wymienionymi 

instytucjami: 

1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlisku, 

2) Komendą Powiatową Policji w Nowej Soli,  

3) Kuratorami sądowymi, 

4) Jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy Siedlisko,  

5) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

6) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii,  

7) Prowadzącymi terapię uzależnień podczas posiedzeń GK ds. PiRPA. 

 

§6 

 

Diagnoza Problemów Uzależnień i innych zagrożeń społecznych w Gminie Siedlisko  

Program stanowi kontynuację, rozwinięcie i uzupełnienie dotychczasowych działań 

realizowanych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, minimalizacji 

szkód społecznych i indywidualnych. 

Liczba mieszkańców w Gminie Siedlisko na dzień 31.12.2021r. wynosiła 3482 mieszkańców.  

Rada Gminy Siedlisko w dniu 29 maja 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęła 

Uchwałę Nr XXXVI/237/2018 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie gminy Siedlisko. W uchwale tej dokonano rozbicia na poszczególne rodzaje napojów 

alkoholowych. W sumie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży określono na 23 zezwoleń, natomiast 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży określono na 16 zezwoleń.  

W uchwale tej wskazano, że „miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 



przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie 

gminy Siedlisko nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od: szkół, 

przedszkoli, placów zabaw, boisk, miejsc kultu religijnego. Pomiar dokonuje się po najkrótszej 

drodze ciągiem komunikacyjnym od głównego wejścia do lokalu do wejścia na posesję, na 

której znajduje się w/w obiekt”. 

Ilość ustalonych punktów sprzedaży oraz faktycznie działających na terenie gminy punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, prezentuje poniższy wykres 1.  

 

Wykres 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Siedlisko. 

 

 

Z analizy danych wynika, że stan punktów sprzedaży na terenie Gminy Siedlisko utrzymuje się 

na tym samym poziomie. Zatem dostępność do zakupu alkoholu jest stała.  

 

Diagnozując skalę problemu alkoholowego w Gminie Siedlisko dokonano analizy w latach 

2019-2021 biorąc pod uwagę nadużywanie alkoholu oraz stosowanie przemocy pod jego 

wpływem. Ustalono, że do Gk. ds. PiRPA  w 2019 roku wpłynęło 9 wniosków o wszczęcie 

postepowania zobowiązującego do poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego od 

alkoholu, natomiast w punkcie konsultacyjnym udzielono 46 porad specjalistycznych.  

W 2020 roku wpłynął tylko 1 wniosek o wszczęcie postepowania zobowiązującego do 

poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego od alkoholu, a w punkcie konsultacyjnym 

udzielono 69 porad specjalistycznych. 
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W roku 2021 wpłynął  1 wniosek o wszczęcie postepowania zobowiązującego do poddania się 

obowiązkowi leczenia odwykowego od alkoholu, a w punkcie konsultacyjnym udzielono 82 

porad specjalistycznych.  

 

Wykres 2.  Realizacji zadania w zakresie pomocy terapeutycznych dla osób uzależnionych od 

alkoholu w latach 2019-2021: 

 

 

 

 

Z analizy wynika, że na terenie Gminy Siedlisko w ciągu ostatnich lat zwiększyła się niemal 

dwukrotnie potrzeba porad specjalistycznych. Należy zaznaczyć, że sytuacja pandemii 

COVID-19 spowodowała zwiększenie stresu i lęku, bezrobocia, a także ograniczyła kontakt 

społeczny, co sprzyjało wzrostowi spożycia alkoholu i przemocy w rodzinie.  

 
§7 

 

Adresaci programu: 

Program adresowany jest głównie do: 

1) Dzieci i młodzieży,  

2) Dorosłych mieszkańców Gminy Siedlisko, 

3) Kadry pedagogicznej szkół, 

4) Sprzedawców napojów alkoholowych,  

5) Osób uzależnionych, pijących ryzykownie i ich rodzin, 

6) Lokalnych instytucji współpracujących w szeroko rozumianych obszarach problemowych 

ujętych w niniejszym programie. 
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Rozdział II 

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 

 

§8 

 

Komisja podejmuje działania w zakresie ograniczenia zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów i używania innych substancji mieszkańców                             

oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kształtuje politykę alkoholową oraz 

przeciwdziałania narkomanii poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

uzależnień. Inicjuje i monitoruje poziom wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy 

Siedlisko. Określa strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych. Celem szczegółowym jest: 

• podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat problemów 

związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych i innych substancji 

psychoaktywnych oraz ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z ich używania z uwzględnieniem możliwości zapobiegania zjawisku, 

• zmniejszenie rozmiaru rozmiarów aktualnie istniejących problemów, 

• zapobieganie powstawaniu nowych problemów, 

• upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz innych 

mieszkańców gminy, 

• wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne (wspieranie 

lokalnych inicjatyw), 

• wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów znajdujących się na terenie gminy z 

zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych 

• zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla członków rodzin 

zagrożonych problemem uzależnień 

• określenie lokalnej strategii w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków 

itp., 

• wspieranie środowisk grup samopomocowych, finansowanie kosztów 

prowadzenia i utrzymania punktu konsultacyjnego, realizacja zadań 

przypisanych gminom w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 



 

 

Realizacja w/w celów nastąpi poprzez: 

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych 

zakresu profilaktyki uniwersalnej , selektywnej i wskazującej, 

2) prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu 

i narkotyków, 

3) zwiększanie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków 

i ich rodzin, 

4) monitoring poziomu dystrybucji i używania używek, 

5) wspieranie środowisk anonimowych alkoholików. 

6) warsztaty, działania kulturalne, edukacyjne oraz informacyjne prowadzone przez jednostki 

organizacyjne gminy.  

 

§9 

 

Na terenie Gminy Siedlisko W ramach programu realizowane będą zadania zapisane                                

i wyszczególnione w w/w ustawach: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, 

poprzez podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki w tym: 

a) prowadzenie terapii, 

b) organizowanie spotkań edukacyjno-terapeutycznych.  

W celu ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych: 

2) Rozwijanie i wspieranie działalności Punktu konsultacyjnego poprzez 

motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach 

leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego, motywowanie 

osób pijących do zmiany sposobu życia w celu ograniczenia zaburzeń życia 

rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z ww. rodzin, w tym: 

a) motywowanie osób uzależnionych do psychoterapii w placówkach 

specjalistycznych, 

b) motywowanie osób uzależnionych do zmiany trybu życia, 

c) udzielanie specjalistycznych porad o profesjonalnej pomocy 



terapeutycznej, 

d) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

W celu ograniczenia szkód rozwojowych i zdrowotnych, oraz zaburzeń życia 

rodzinnego: 

3) Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych w celu 

zwiększenia świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zagrożeń wynikających z 

używania alkoholu i innych substancji uzależniających w celu zwiększenia 

świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zagrożeń wynikających z nadużywania 

spożywania alkoholu i innych substancji uzależniających, w tym: 

a) współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, społecznymi, 

b) prowadzenie zajęć terapeutycznych, alternatywnych do spędzania 

wolnego czasu, udział w kampaniach 

c) dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie alkoholizmu, narkomanii 

i uzależnień oraz przemocy, z uwzględnieniem profilaktyki, terapii oraz możliwości 

uzyskania pomocy,  

d) edukacja rodziców, wychowawców w zakresie pomagania młodzieży 

utrzymania abstynencji, diagnoza, prelekcje 

e) współpraca ze stowarzyszeniami, poradniami i organizacjami 

pozarządowymi, społecznymi w zakresie profilaktyki alkoholowej i 

narkomanii     

W celu podniesienia wśród mieszkańców świadomości nt. zagrożeń jakie wynikają ze 

spożywania alkoholu i innych substancji uzależniających: 

4) Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych mających na celu 

podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa, upowszechnianie zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży, zaangażowanie społeczności lokalnej w celu 

upowszechniania zdrowego stylu życia, w tym organizacja imprez: apele, 

konkursy, kampanie, festyny, warsztaty. W celu prowadzenia działań 

opiekuńczych, rozwojowych wobec rodziców i opiekunów. 

5) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie; Działania mają na celu zmianę życia 

rodzinnego i rozwój dzieci z ww. rodzin w celu ochrony przed przemocą, w 



szczególności poprzez: współdziałanie z Policją, Prokuraturą Rejonową, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentem rodziny. 

6) Działalność profilaktyczna i edukacyjno-informacyjna w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

szkoleniowa, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i grup zorganizowanych celu bezpiecznego i konstruktywnego 

spędzania wolnego czasu, w tym: 

a) współpraca z zorganizowanymi grupami społecznymi i zawodowymi 

mającymi swój udział w kreowaniu polityki trzeźwości, 

b) działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich, 

c) udział w ogólnopolskich kampaniach, 

d) realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych, 

e) podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


