UCHWAŁA NR XXVI/
/2020
RADY GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skierniewice na rok 2021,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Skierniewice
i na stronie BIP Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Baranowski

Załącznik do Uchwały NR XXVI/

/2020

Rady Gminy Skierniewice
z dnia 29 grudnia 2020r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
na rok 2021

TREŚĆ PROGRAMU

Program opracowany przez
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podstawa prawna;
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492).
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.
2050)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876).

Diagnoza
Problemy wynikające z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz
stosowania przemocy w rodzinie stanowią istotną kwestię problemów społecznych. Zjawiska
te mają ogromny wpływ na relacje w środowisku rodzinnym, poczucie bezpieczeństwa, stan
zdrowia, zdolność do konkurencji na rynku pracy. Alkoholizm i narkomania degradują
jednostkę i rodzinę, prowadzą do współuzależnienia całej rodziny, zaburzają proces
socjalizacji u dzieci, wzmagają występowanie przemocy. Objawy uzależnienia od alkoholu
lub innych środków psychoaktywnych jednego z członków rodziny są główną zasadą
"organizującą" i nadającą kształt życiu rodzinnemu.
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 uznaje
uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych za jeden z rodzajów zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania. Alkohol i środki psychoaktywne przyczynią się do
powstawania nie tylko chorób specyficznie z nim związanych, np. psychozy, uzależnienie czy
zatrucie. Wedle Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) takich chorób jest około 60, należą
do nich także niektóre nowotwory. Alkohol jest też zdaniem tej organizacji trzecią co do
częstości przyczyną zgonów na świecie (z powodu urazów, wypadków, samobójstw
i chorób). Szkody i koszty związane z nadużywaniem alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych dotyczą wszystkich członków rodziny i rozprzestrzeniają się na wiele sfer,
funkcjonowania społecznego. Nadużywanie alkoholu i środków wiąże się też z problemami
o charakterze społecznym. Należą do nich problemy:
•

rodzinne (awantury domowe, zaniedbywanie rodziny, rozpad więzi rodzinnych,
rozwody);

•

w środowisku pracy (absencja, mniejsza produktywność, utrudnienie awansu
zawodowego);

•

finansowe (mniejsze zarobki, zwiększone wydatki na alkohol).

Nadużywanie alkoholu i zażywanie środków psychoaktywnych sprzyja też popełnianiu
przestępstw

i

wykroczeń.

Wprawdzie

kryminogenna

rola

alkoholu

i

środków

psychoaktywnych nie jest oczywista, to jednak łamaniu prawa często one towarzyszą.
Osoby współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami w piciu czy zażywaniu
narkotyków, w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego zaprzestaniu
i zwróceniu się o pomoc, mającej na celu możliwe jak najszybsze rozpoznanie objawów
uzależnienia i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Dzieci z rodzin z problemem
uzależnienia są najbardziej bezbronne i poszkodowane, poza podatnością na uzależnienie
przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech.
Gmina Skierniewice swoim zasięgiem obejmuje 29 miejscowości z liczba ludności
wynoszącą aktualnie 7579.
Z obserwacji prowadzonych przez GOPS w Skierniewicach wynika, iż na terenie gminy są
osoby borykające się ze szkodliwym piciem, nadużywaniem alkoholu, środków
psychoaktywnych

i

uzależnieniem,

dodatkowo

mocno

wspierane

przez

osoby

współuzależnione i stereotypy mocno funkcjonujące w środowisku lokalnym. W ramach
mechanizmów obronnych osoby te zaprzeczają i wypierają objawy chorobowe, choć sami je
relacjonują - w rozmowach z pracownikami socjalnymi – przyznają, że spożywają alkohol
w różnych porcjach, często upijają się, zażywają środki psychoaktywne z różnych grup.
Przychodząc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach po pomoc podają
często inny powód np. bezrobocie, bezdomność, problemy w przystosowaniu się do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, itp., który to według nich bezpośrednio wpływa na ich życie
i funkcjonowanie społeczne. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, okazuje się, iż
na funkcjonowanie rodziny ma wpływ szkodliwe picie/zażywanie, nadużywanie czy też już
uzależnienie. Rodzina danej osoby w ramach mechanizmów obronnych wypiera istnienie
problemu i nie podejmuje działań z obawy na zagrożenia mogące pojawić się w domu po
zgłoszeniu takiego faktu (awantury, przemoc psychiczna, fizyczna, itp.) lub w środowisk, tj.
przyznanie się do istniejącego problemów w domu, narażenie się na wstyd, obmowę itp.
nadal funkcjonuje w stereotypach.
Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w porównaniu ostatnich 3 lat:
2016r.
- do 4,5% (oraz piwa)
2 116 792 00zł
od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) pow. 18% razem
278 661 00zł
pow. 18%
1 936 215 00zł
łączna wartość
4 331 668 00zł.
2017r.
- do 4,5% (oraz piwa)
1 839 894 00zł

od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) pow. 18% razem
pow. 18%
łączna wartość
2018r.
- do 4,5% (oraz piwa)
od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) pow. 18% razem
pow. 18%
łączna wartość
2019r.
- do 4,5% (oraz piwa)
od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) pow. 18% razem
pow. 18%
łączna wartość

179 290 00zł
1 883 408 00zł
3 902 592 00zł
2 960 180 00zł
193 795 00zł
2 131 795 00zł
5 285 770 00zł.
2 021 038 00zł
193 911 00zł
1 979 874 00zł
4 194 823 00zł.

Wartość sprzedanego alkoholu w kolejnych latach utrzymuje się na podobnym
poziomie. Biorąc pod uwagę wartości sprzedanego alkoholu na terenie Gminy musimy sobie
uświadomić jeszcze, że mieszkańcy mogą zaopatrywać się w alkohol również poza terenem
Gminy lub też kupować alkohol z innych źródeł i tu już nie jesteśmy w stanie ocenić skali.

SPIS TREŚCI
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele i warunki do osiągnięcia celów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1. Cel główny
2. Cele strategiczne Programu
3. Cele operacyjne Programu
4. Warunki niezbędne do osiągnięcia celów
Rozdział III Zadania Programu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych, krzywdzonych i sprawców przemocy.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocowych
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 i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Rozdział IV Mierniki efektywności programu i wskaźniki do prowadzenia ewaluacji
programu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych, krzywdzonych i sprawców przemocy.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii a także ochronie przed przemocą w
rodzinie.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego.

7. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Rozdział V. Źródła i zasady finansowania Programu Profilaktyki
1. Plan środków
2. Harmonogram działań
8. Harmonogram
Rozdział VI. Czas realizacji i pochodzenie środków
Rozdział VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Załączniki:
Wniosek do Komisji.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
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 w zakresie
sposobu spożycia napojów alkoholowych, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu
następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz
udzielania pomocy ich rodzinom. Alkohol jest oficjalnie najbardziej dostępnym legalnym
środkiem powodującym szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne. Alkohol jest
przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który przez regulacje prawne wpływa na
minimalizowanie powstawania szkód.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii również wymienia katalog zadań, za realizację
których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej pomocy
osobą uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzin a także profilaktyce
adresowanej do różnych grup wiekowych, a szczególnie do dzieci i młodzieży.
Realizacja tych zadań może odbywać się na podstawie dwu odrębnych programów
uchwalanych corocznie lub jednego wspólnego zawierającego zadania z obydwu ustaw.
W roku 2021 odbywać się będzie na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
W programie uwzględnia się 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, często tożsame, a zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być
finansowane z tych samych środków. Zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy główne źródło
pozyskania środków finansowych na realizację wskazanych zadań własnych wynikających
z ww. ustaw jest "fundusz alkoholowy", czyli dochód gminy 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. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane
w poniższym programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych a w
2020r. z uwagi na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 nie
zrealizowaniem programu. Dlatego też działania zawarte w programie są nadal do realizacji w
2021r.

Realizacja tego programu nie była by możliwa bez współpracy nw. instytucji:
- Samorządu Gminnego,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach,
- Punkt Konsultacyjny
- Poradni Leczenia Uzależnień w Skierniewicach,
- Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,
- Sądu Rejonowego w Skierniewicach,
- Szkół i przedszkoli gminnych,
-

Organizacji

i

stowarzyszeń

pozarządowych

działających

na

terenie

Gminy

i Miasta Skierniewice,
- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach.
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii – zwanym dalej „Programem” – zawiera wskazania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz uwzględnia aspekty społeczne i potrzeby mieszkańców Gminy Skierniewice.
Jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania przedmiotowych
problemów związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie
gminy. Jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie w zakresie profilaktyki,
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i stanowi wykaz działań będących jednocześnie
zadaniami własnymi Gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które w większości będą
realizowane w 2021r.
Program został opracowany na podstawie rozeznanych, istniejących problemów
społecznych w oparciu o diagnozę lokalnych zagrożeń prowadzoną w placówkach
oświatowych na podstawie programów funkcjonujących w placówkach oświatowych,
klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Skierniewicach.
Do zadań własnych gminy, zgodnie z:
Ustawą z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492), należy prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją
społeczną osób uzależnionych od alkoholu (art. 41 ust. 1). W szczególności zadania te
obejmują:

-zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu;
-udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla
dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
-wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;
-podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
-wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050),
art. 2., przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną;
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;
5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić
do narkomanii.
2. Zadania, o których mowa w ww. punktach 1-3, są finansowane ze środków własnych
podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, środków
przeznaczonych na realizację programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), oraz środków Narodowego Funduszu Zdrowia
innych niż przeznaczone na realizację programów zdrowotnych.
3. Zadania, o których mowa w ww. punktach 4-6, są finansowane z budżetu państwa z części
pozostających w dyspozycji właściwych ministrów.

Znacząca część działań podejmowanych w ramach Gminnego programu to zadania
profilaktyki uniwersalnej, których adresatami są dzieci uczęszczające do szkół, dla których
Gmina Skierniewice jest organem prowadzącym. Na terenie gminy funkcjonuje: 6 szkół
podstawowych i przedszkola.
Każda placówka oświatowa na terenie gminy realizuje własny program profilaktyczny.
W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych część
działań realizowanych w szkołach i przedszkolu opłacana jest ze środków zabezpieczonych
w budżecie niniejszego programu.
ROZDZIAŁ II. Cele i warunki do osiągnięcia celów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
1. Celem głównym Programu jest ograniczenie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem
alkoholu, środków psychoaktywnych, narkotyków, przemocą oraz działania zapobiegawcze
i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych.

2. Cele strategiczne Programu:
-zwiększanie świadomości społecznej, zapewnianie edukacji oraz budowanie wsparcia dla
działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom
powodowanym przez alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne, przemoc;
-zapewnienie dostępnego i efektywnego leczenia terapeutycznego i rehabilitacyjnego osobom
pijącym

alkohol,

zażywającym

środki

psychoaktywne,

narkotyki

oraz

działań

rehabilitacyjnych kierowanych do członków ich rodzin;
-stały rozwój edukacji i podnoszenie świadomości społeczeństwa, a szczególnie dzieci
i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków
i środków psychoaktywnych w tym przez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów;
-zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i przyjmowania środków
psychoaktywnych;
-zmniejszanie problemów, które aktualnie występują;
-zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi trudnościami;
-udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i alkoholizmu, pomocy
psychospołecznej i prawnej;

-pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
3. Cele operacyjne Programu
-zwiększenie skuteczności i dostępność terapii w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych;
-zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
w szczególności dla grup podwyższonego ryzyka;
-prowadzenie edukacji społecznej na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów
zapobiegania zagrożeniom alkoholowym i narkotykowym;
-kontynuowanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej,
prawnej, terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie;
-poszerzanie świadomości dzieci, młodzieży, dorosłych związanych z uzależnieniami
-ograniczenie możliwości zakupu, spożycia alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych przez niepełnoletnich;
4. Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:
-zwiększenie dostępności i skuteczności terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych
i współuzależnionych;
-zapewnienie mieszkańcom gminy, w szczególności dzieciom i młodzieży, dostępu do
programów edukacyjnych i profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących
umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych;
- zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy i instytucji w sytuacjach związanych
z alkoholem, narkotykami i przemocą;
- budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym postępowaniem
osób nadużywających alkoholu i używających środków psychoaktywnych (w szczególności
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
ROZDZIAŁ III. Zadania Programu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych, krzywdzonych i
sprawców przemocy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje zadania w zakresie:

-informowania o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego,
terapeutycznego, grupach AA, grupach al-anon, programach dla sprawców przemocy,
klubach abstynenckich, stowarzyszeniach działających nas rzecz osób krzywdzonych;
- motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, terapeutycznego;
-pomocy

i

udzielania

wsparcia

osobom

uzależnionym

podejmującym

leczenie

i powracającym do używania substancji uzależniających poprzez pomoc w nawiązaniu
kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w placówkach lecznictwa
odwykowego, terapeutycznego, rehabilitacji;
-udzielania wsparcia po odbyciu leczenia odwykowego stacjonarnego czy powrocie
z ośrodków leczenia uzależnień;
-rozpoznania zjawiska przemocy domowej i udzielania wsparcia i informacji o możliwościach
jej powstrzymania lub też kierowanie do instytucji specjalistycznych świadczących
profesjonalną pomoc w zakresie uzależnień i przemocy;
- podejmowania interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.
W ramach zadania może być realizowane i finansowane, np.:
-wsparcie placówek lecznictwa odwykowego;
-programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych;
-programy indywidualnej psychoterapii;
-programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;
-programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy
i osób stosujących przemoc domową;
- programy redukcji szkód;
- kształcenia pracowników;
-tworzenie oferty pomocy dla osób niesłyszących pijących/biorących problemowo;
- programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii
i ich rodzin.
Realizatorzy:

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Zespół

Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne, Punkt Konsultacyjny
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie poprzez zdania, np.:
-koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom krzywdzonym poprzez współpracę

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skierniewicach, Punktem Konsultacyjnym,
Ośrodkiem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skierniewicach, Policją, Służbą
Zdrowia, Szkołami, Sądem, Prokuraturą oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi
programy przeciwdziałania przemocy domowej;
-finansowanie działań programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin
dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne przedmioty, kościół i inne
związki wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe;
-współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii;
-finansowanie kolonii/obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych,
narkotykowych, przemocowych, wykluczonych społecznie, zagrożonych patologią;
-finansowanie zajęć socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup
ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym;
-finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
problemowych;
-finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
-organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu
pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocowym
dotyczących osób krzywdzonych, dzieci w tych rodzinach i sprawców przemocy;
-tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z zespołami zaburzeń wynikającymi z
uzależnienia ich rodziców;
- finansowanie działań w ramach programów oddziaływań korekcyjno-eduakcyjnych - jeśli
nie są one organizowane na terenie powiatu.
Realizatorzy:

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Zespół

Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Konsultacyjny, Policja,
Służba Zdrowia, Szkoły, przedszkola, Sąd, Prokuratura
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i
przemocowych 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 i
socjoterapeutycznych:
-prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - celem

zadania jest promowanie zdrowego stylu życia, wyjaśnienie problematyki uzależnienia od
alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych, naukę odmowy picia alkoholu
i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, wyjaśnienie problematyki przemocy
w rodzinie;
-wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem oraz edukacja
rodziców w zakresie ochrony dziecka przed różnorodnymi uzależnieniami;
-ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych przez nieletnich;
-promocja i organizacja imprez bez "wspomagaczy" i zdrowego stylu życia m. in. imprezy
sportowe, kulturalne, np.

festyny rodzinne, organizowanie konkursów, gier, zabaw

edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień, czy też promującej zdrowy tryb życia itp.;
-finansowanie nagród;
-prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej i narkotykowej
w społeczności lokalnej poprzez działalność informacyjną - artykuły zamieszczane w gazetce
gminnej z hasłami profilaktycznymi i rozpowszechnianie ich na terenie gminy,
upowszechnianie informacji na stronie internetowej;
-zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami
w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy (np. nauczycieli, członków
GKRPA, pracowników socjalnych w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania
przemocy, zainteresowanej społeczności lokalnej);
-dofinansowanie programów autorskich w zakresie profilaktyki i psychoterapii osób
uzależnionych i ich rodzin obejmujących działaniami całe rodziny i trwających cyklicznie organizowanie ogólnoszkolnych i przedszkolnych akcji profilaktycznych z zaangażowaniem
rodziców.
Realizatorzy:

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Zespół

Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt Konsultacyjny, Policja,
Służba Zdrowia, Szkoły, Przedszkola.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocowych:
- współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,
- współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi
działającymi na rzecz przemocy w rodzinie i zabezpieczenia rodziny w sytuacji kryzysowej

np. hostel
- propagowanie informacji o stowarzyszeniach i instytucjach wyspecjalizowanych w niesieniu
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii i przeciwdziałania przemocy,
- wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych, rodzinnych i sportowych
promujących zdrowy styl życia - bez alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej przez lokalne stowarzyszenia i koła
- działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, np. edukacja, kampanie
społeczne, realizacja programów trzeźwości na drogach
- przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych, np. edukacja, akcje propagandowe
- działania na rzecz przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających - jestem czysty, nie
próbuję i nie testuję na sobie - dbam o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.
Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Punkt Konsultacyjny.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
(1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez:
-prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczególności w zakresie
art. 13 (1) i 15 tej ustawy.
-kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na podstawie
upoważnienia Wójta - kontroli dokonuje komisja w składzie przynajmniej trzyosobowym;
-współpraca z Komendą Miejską Policji, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym w
Skierniewicach;
-opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
-reklamy napojów alkoholowych;
-ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.
Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej:
- prowadzenie i wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od
alkoholu,
- udział w organizacji i finansowaniu Klubu Integracji Społecznej.

Realizatorzy:

Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Punkt

Konsultacyjny, Punkt Konsultacyjny.
ROZDZIAŁ IV. Mierniki efektywności programu i wskaźniki do prowadzenia ewaluacji
programu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych,

zagrożonych

uzależnieniem,

współuzależnionych,

krzywdzonych

i sprawców przemocy.
Wskaźniki realizacji

Lp. Metody realizacji
1.

Informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia

Ilość rozmów przeprowadzonych

odwykowego, terapeutycznego, grupach AA, grupach al-anon, programach dla

z

sprawców przemocy, klubach abstynenckich, stowarzyszeniach działających

postępowaniem komisji i osobami

objętymi

zgłoszonymi

nas rzecz osób krzywdzonych
2.

osobami

Ilość rozmów przeprowadzonych

Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, terapeutycznego

z

osobami

objętymi

postępowaniem komisji i osobami
zgłoszonymi

3.

4.

5.

Finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i psychiatry /opinie dla

ilość

potrzeb sądowych/ osób objętych postępowaniem Gminnej

badanie przez biegłych, ilość

Komisji

skierowanych

na

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydanych opinii

Składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku

Ilość złożonych wniosków do

poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym

sądu

Pomocy i udzielanie wsparcia osobom uzależnionym podejmującym leczenie i

Ilość rozmów przeprowadzonych

powracającym do używania substancji uzależniających

z

poprzez pomoc w

nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w

osobami

objętymi

postępowaniem komisji i osobami
zgłoszonymi

placówkach lecznictwa odwykowego, terapeutycznego, rehabilitacji
6.

osób

Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielania wsparcia i informacji o

Ilość osób, którym

możliwościach

informacji

jej

powstrzymania

lub

też

kierowanie

do

instytucji

udzielono

specjalistycznych świadczących profesjonalną pomoc w zakresie uzależnień i
przemocy
7.

Podejmowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.

Ilość osób z terenu gminy

W ramach zadania może być realizowane i finansowane, np.: wsparcie

biorących udział w programach

placówek lecznictwa odwykowego, programy psychoterapii uzależnienia od

dla osób uzależnionych,

alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, programy
indywidualnej psychoterapii, programy terapii dla młodzieży uzależnionej i

krzywdzonych, zagrożonych
uzależnieniem

zagrożonej uzależnieniem
8.

Motywowanie do podjęcia udziału w programach pomocy psychologicznej i

Ilość

osób

psychoterapii dla osób stosujących przemoc domową (programach rehabilitacji

w programach
przemocy

biorących

udział

dla sprawców

dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii)
9.

10.

Kierowanie i motywowanie do uczestnictwa w programach pomocy

Ilość osób biorących udział

psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy,

w programach dla osób

programy redukcji szkód

krzywdzonych

Kształcenie pracowników

Ilość

pracowników

Poradni
objętych

Odwykowej

kształceniem w ramach środków
Komisji

11.

Tworzenie oferty pomocy

dla osób niesłyszących lub też z inną

niepełnosprawnością, która utrudnia komunikację -

pijących/biorących

Ilość osób niesłyszących z terenu
gminy uczestniczących w terapii
w placówkach specjalistycznych

problemowo

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie
Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki realizacji

1.

Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, klubami abstynenta, grupami AA,

Ilość osób, które podjęły terapię

stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi zajmującymi się przemocą i

ilość

uzależnieniami jak również sądem, prokuraturą, kuratorami, pracownikami

ukończyły

osób,

które

terapie

socjalnymi
2.

Prowadzenie

edukacji

publicznej

poprzez

finansowanie

spotkań

profilaktycznych, konferencji i innych form gdzie prowadzone są działania

terenie

gminy

dla

dzieci,

młodzieży i rodziców

profilaktyczne
3.

Ilość spotkań profilaktycznych na

Finansowanie kolonii/obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin

Ilość dzieci uczestniczących w

alkoholowych, narkotykowych, przemocowych, wykluczonych społecznie,

obozach/koloniach

zagrożonych patologią
4.

Finansowanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci - jeśli powstaną

Liczba prowadzonych świetlic,
ilość dzieci uczestniczących

5.

Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Liczba osób skierowanych do

Rodzinie

GKRPA przez Zespół
Interdyscyplinarny

6.

Ilość wniosków złożonych do

Współpraca z Policją

GKRPA przez Policję

7.

Podnoszenie kompetencji

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Ilość szkoleń, kursów, spotkań

Problemów Alkoholowych, nauczycieli, pracowników świetlic
8.

Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz dyrektorami szkół i

Ilość spotkań, ilość

przedszkoli w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne

zapotrzebowań na tego typu
działania

9.

Zwiększenie dostępności i skuteczności

pomocy psychologicznej/ prawnej/

socjalnej poprzez zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych dla mieszkańców

Ilość

dyżurów,

konsultowanych

ilość

osób

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki realizacji

1.

Organizowanie i finansowanie na terenie

Ilość uczniów/przedszkolaków/ osób dorosłych objętych

gminy,

działaniami

szkół,

placówek

przedszkoli

programów

i

innych

profilaktycznych

dotyczących problematyki uzależnień
2.

3.

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli

Ilość szkoleń, kursów, konferencji, dla członków Komisji,

instytucji

zakresie

Zespołu Interdyscyplinarnego, nauczycieli, przedstawicieli

profilaktyki i rozwiązywania problemów

służby zdrowia biorących udział w szkoleniach, czy też

wynikających z używania alkoholu i

mieszkańców zainteresowanych problematyką uzależnień

substancji psychoaktywnych

i przemocy

Udział w kampaniach

Ilość kampanii

działających

w

o charakterze

profilaktycznym
4.

5.

Zakup książek o charakterze

Ilość książek zakupionych do Biblioteki o tematyce

profilaktycznym

profilaktycznej

Prowadzenie

pozalekcyjnych

zajęć

Ilość zajęć i ilość dzieci uczestniczących w zajęciach

sportowych
6.

Organizowanie i wspieranie lokalnych
imprez

profilaktycznych,

przeglądów,

Ilość zajęć/ wydarzeń
ilość osób uczestniczących

wydarzeń o charakterze prozdrowotnym,
rekreacyjno-sportowym

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii a także ochronie przed
przemocą w rodzinie
Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki realizacji

1.

Zabezpieczenie w programie środków finansowych na

Ilość

działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

terapeutyczne

i patologiom społecznym, np. na prowadzenie grup

porozumienie/umowę na wsparcie realizacji

wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

działań i liczba osób uczestniczących w

krzywdzonych

grupach

2.

Wspieranie

działań

i

działalności

stowarzyszeń,

i

instytucji

prowadzących
z

którymi

grupy

podpisano

Ilość umów/porozumień na wsparcie

instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy

realizacji działań i liczba osób

w rodzinie między innymi poprzez zabezpieczenie w

korzystających ze wsparcia

programie środków finansowych w tym. min na wsparcie
psychologiczne, prawne, hostel.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13
1

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego
Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki realizacji

1.

Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do

Ilość

sprzedawców napojów alkoholowych

sprzedawcami/właścicielami

spotkań

Komisji

ze
sklepów,

liczba sprzedawców objętych działaniami
2.

Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń

Ilość kontroli, ilość zgłoszeń mieszkańców
o przeprowadzenie kontroli

ustawy
3.

Opiniowanie wniosków od podmiotów ubiegających się o

Ilość wniosków

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
4.

Występowanie

przed

sądem

w

roli

oskarżyciela

Ilość spraw w sądzie

posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego
W przypadku utworzenia lub też zgłoszenie się osoby uzależnionej z terenu naszej gminy do
centrum integracji społecznej finansowane będzie funkcjonowanie CIS proporcjonalnie do
liczby osób, które się zgłosiły, biorących udział w oferowanych przez nie zajęciach
integracyjnych.
7. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Lp.

Metody realizacji

Wskaźniki realizacji

1.

Pomoc w formie rzeczowej osobom uzależnionym od alkoholu,

Ilość rodzin objętych pomocą

narkotyków i środków psychoaktywnych i członkom ich rodzin
2.

Zapewnienie noclegowni w okresie jesienno-zimowym

ilość osób skierowanych do
noclegowni i koszt

ROZDZIAŁ V. Źródła i zasady finansowania Programu Profilaktyki
Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z
opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Plan środków na realizację Programu w 2021 roku wynosi 100 370 00 zł
Lp. Rodzaj zadania
1.

Plan

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 13 458 zł
zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych, krzywdzonych i sprawców przemocy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje zadania w zakresie:
-informowania

o

możliwości

podjęcia

leczenia

w

placówkach

leczenia

odwykowego,

terapeutycznego, grupach AA, grupach al-anon, programach dla sprawców przemocy, klubach
abstynenckich,

stowarzyszeniach

działających

nas

rzecz

osób

krzywdzonych,

- motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, terapeutycznego,
-pomocy i udzielania wsparcia osobom uzależnionym podejmującym leczenie i powracającym do
picia poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w
placówkach lecznictwa odwykowego,
-udzielania wsparcia po odbyciu leczenia odwykowego stacjonarnego,
- rozpoznania zjawiska przemocy domowej i udzielania wsparcia i informacji o możliwościach jej
powstrzymania lub też kierowanie do instytucji specjalistycznych świadczących profesjonalną
pomoc w zakresie uzależnień i przemocy,
- podejmowania interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.
W ramach zadania mogą być realizowane i finansowane zadania, np.:
-wsparcie placówek lecznictwa odwykowego
- programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych
- programy indywidualnej psychoterapii
- programy ograniczania picia alkoholu
- programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem
- programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób
stosujących przemoc domową
- programy redukcji szkód
- kształcenia pracowników lecznictwa
- tworzenie oferty pomocy dla osób niesłyszących pijących problemowo
-programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii i ich
rodzin.
2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez zdania, np.:

30 000

-koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom krzywdzonym poprzez współpracę z zł

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skierniewicach, Ośrodkiem Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Skierniewicach, Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami, Sądem, Prokuraturą
oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
-finansowanie działań programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin
dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne przedmioty, kościół i inne związki
wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe,
-współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii,
kolonii/obozów

-finansowanie

socjoterapeutycznych

dla

dzieci

z

rodzin

alkoholowych,

przemocowych, wykluczonych społecznie, zagrożonych patologią
-finansowanie zajęć socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup
ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym
-finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
problemowych
-finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych
-organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy
dziecku i rodzinie z problemem uzależnień, przemocowym dotyczących osób krzywdzonych, dzieci
w tych rodzinach i sprawców przemocy
- tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z rodzin alkoholowych, narkotykowych i
przemocowych
-finansowanie działań w ramach programów oddziaływań korekcyjno-eduakcyjnych - jeśli nie są
one organizowane na terenie powiatu.
3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocowych w szczególności dla dzieci i 15 766 zł
młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania

dzieci

uczestniczących

w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

–

wychowawczych i socjoterapeutycznych:
-prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - celem zadania
jest promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, wyjaśnienie problematyki uzależnienia, naukę
odmowy picia i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, wyjaśnienie problematyki
przemocy w rodzinie,
-wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem oraz edukacja rodziców
w zakresie ochrony dziecka przed różnorodnymi uzależnieniami,
- ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu, środków psychoaktywnych i narkotyków
przez nieletnich,
-promocja i organizacja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m. in. imprezy sportowe,
kulturalne, np. festyny rodzinne, organizowanie konkursów, gier, zabaw edukacyjnych dotyczących
problemów uzależnień, czy też promującej zdrowy tryb życia itp. - finansowanie nagród
-prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej społeczności

lokalnej

poprzez działalność informacyjną - artykuły zamieszczane w gazetce gminnej z hasłami

profilaktycznymi i rozpowszechnianie ich na terenie gminy, upowszechnianie informacji na stronie
internetowej,
-zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w
obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy (np.
GKRPA,

pracowników

socjalnych

w

obszarze

nauczycieli, członków

profilaktyki

problemowej

i przeciwdziałania przemocy, zainteresowanej społeczności lokalnej),
-dofinansowanie programów autorskich w zakresie profilaktyki i psychoterapii osób uzależnionych i
ich rodzin obejmujących działaniami całe rodziny i trwających cyklicznie -

organizowanie

ogólnoszkolnych i przedszkolnych akcji profilaktycznych z zaangażowaniem rodziców.
4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 8 000 zł
problemów uzależnień i przemocowych:
-współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,
-współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi działającymi na rzecz
przemocy w rodzinie i zabezpieczenia rodziny w sytuacji kryzysowej np. hostel
-propagowanie informacji o stowarzyszeniach i instytucjach wyspecjalizowanych w niesieniu
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii i przeciwdziałania przemocy,
-wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych, rodzinnych i sportowych promujących
postawy prozdrowotne, przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej przez lokalne stowarzyszenia i
koła
-działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, np. edukacja, kampanie społeczne,
realizacja programów trzeźwości i narkotykowych na drogach
- przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych, np. edukacja, akcje propagandowe.

5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 (1) i 15 Koszty
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu własne
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez:
-prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczególności w zakresie art. 13 (1) i 15 tej ustawy
-kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na podstawie upoważnienia
Wójta - kontroli dokonuje komisja w składzie przynajmniej trzyosobowym,
-współpraca z Komendą Miejską Policji, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym w
Skierniewicach,
-opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-reklamy napojów alkoholowych,
-ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw

6.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 500 00 zł
społecznej:
-prowadzenie i wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych,
-udział w organizacji i finansowaniu Klubu Integracji Społecznej.

7.

Działalność organizacyjna komisji:

32 147 zł

- zakup materiałów biurowych,
- wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach
- opiniowanie przez biegłych
8.

Diagnoza środowiska - badanie skali problemów.

500 00 zł

Razem

100370zł

2. Harmonogram działań.
Czas
Lp.

Rodzaj zadania

realizac
ji

1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, cały rok
zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych, krzywdzonych i sprawców przemocy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje zadania w zakresie:
-informowania

o

możliwości

podjęcia

leczenia

w

placówkach

leczenia

odwykowego,

terapeutycznego, rehabilitacyjnego, grupach AA, grupach al-anon, programach dla sprawców
przemocy, klubach abstynenckich, stowarzyszeniach działających nas rzecz osób krzywdzonych,
- motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, terapeutycznego,
-pomocy i udzielania wsparcia osobom uzależnionym podejmującym leczenie i powracającym do
picia poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w
placówkach lecznictwa odwykowego,
-udzielania wsparcia po odbyciu leczenia odwykowego stacjonarnego, opuszczeniu placówki
leczenia uzależnień,
-rozpoznania zjawiska przemocy domowej i udzielania wsparcia i informacji o możliwościach jej
powstrzymania lub też kierowanie do instytucji specjalistycznych świadczących profesjonalną
pomoc w zakresie uzależnień i przemocy,
- podejmowania interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.
W ramach zadania mogą być realizowane i finansowane zdania, np.:
-wsparcie placówek leczenia uzależnień
-programy

psychoterapii

uzależnienia

od

alkoholu,

narkotyków

i

innych

substancji

psychoaktywnych
-programy indywidualnej psychoterapii
-programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem
-programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób
stosujących przemoc domową
-programy redukcji szkód
-kształcenia pracowników lecznictwa
-tworzenie oferty pomocy dla osób niesłyszących pijących problemowo

-programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii i ich
rodzin.
2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i cały rok
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez zdania, np.:
-koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom krzywdzonym poprzez współpracę z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skierniewicach, Punktem Konsultacyjnym, Ośrodkiem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skierniewicach, Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami,
Sądem, Prokuraturą oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania
przemocy domowej,
-finansowanie działań programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin
dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne przedmioty, kościół i inne związki
wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe,
-współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii,
-finansowanie

kolonii/obozów

socjoterapeutycznych

dla

dzieci

z

rodzin

alkoholowych,

narkotykowych i przemocowych, wykluczonych społecznie, zagrożonych patologią
-finansowanie zajęć socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup
ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy
-finansowanie

szkoleń

i

kursów

specjalistycznych

w

zakresie

pracy

z

dziećmi

z rodzin problemowych
-finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych
-organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy
dziecku i rodzinie z problemem uzależnień, przemocowym dotyczących osób krzywdzonych, dzieci
w tych rodzinach i sprawców przemocy
-tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień i przemocy
-finansowanie działań w ramach programów oddziaływań korekcyjno-eduakcyjnych - jeśli nie są
one organizowane na terenie powiatu.
3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w cały rok
zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocowych w szczególności dla dzieci i
młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania

dzieci

uczestniczących

w

pozalekcyjnych

programach

op.-wych.

i

socjoterapeutycznych:
- prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - celem zadania
jest promowanie zdrowego stylu życia, wyjaśnienie problematyki uzależnienia od alkoholu i
substancji psychoaktywnych, naukę odmowy picia alkoholu i przyjmowania innych substancji
psychoaktywnych, wyjaśnienie problematyki przemocy w rodzinie,
-wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem oraz edukacja rodziców
w zakresie ochrony dziecka przed różnorodnymi uzależnieniami,
-ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu i narkotyków przez nieletnich,
-promocja i organizacja imprez prozdrowotnych promujących zdrowy styl życia m. in. imprezy

sportowe, kulturalne, np. festyny rodzinne, organizowanie konkursów, gier, zabaw edukacyjnych
dotyczących problemów uzależnień, czy też promującej zdrowy tryb życia itp. - finansowanie
nagród
-prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki uzależnień dla społeczności lokalnej
poprzez działalność informacyjną - artykuły zamieszczane w gazetce gminnej z hasłami
profilaktycznymi i rozpowszechnianie ich na terenie gminy, upowszechnianie informacji na stronie
internetowej,
-zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w
obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy (np. nauczycieli, członków
GKRPA, pracowników socjalnych w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania
przemocy, zainteresowanej społeczności lokalnej),
-dofinansowanie programów autorskich w zakresie profilaktyki i psychoterapii osób uzależnionych
i ich rodzin obejmujących działaniami całe rodziny i trwających cyklicznie-organizowanie
ogólnoszkolnych i przedszkolnych akcji profilaktycznych z zaangażowaniem rodziców.
4.

Wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych,

służących cały rok

rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocowych:
-współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,
-współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi
działającymi na rzecz przemocy w rodzinie i zabezpieczenia rodziny w sytuacji kryzysowej np.
hostel
-propagowanie informacji o stowarzyszeniach i instytucjach wyspecjalizowanych w niesieniu
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii i przeciwdziałania przemocy,
-wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych, rodzinnych i sportowych promujących
bezalkoholowe przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej przez lokalne stowarzyszenia i koła
-działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, np. edukacja, kampanie społeczne,
realizacja programów trzeźwości i narkotykowych na drogach
-przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych, np. edukacja, akcje propagandowe.
5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 (1) i 15 cały rok
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez:
-prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczególności w zakresie art. 13 (1) i 15 tej ustawy.
-kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na podstawie upoważnienia
Wójta - kontroli dokonuje komisja w składzie przynajmniej trzyosobowym,
-współpraca z Komendą Miejską Policji, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym w
Skierniewicach,
-opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-reklamy napojów alkoholowych,
-ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw

6.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji cały rok
społecznej:
-prowadzenie i wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od
alkoholu,
-udział w organizacji i finansowaniu Klubu Integracji Społecznej.

7.

Działalność organizacyjna komisji:

cały rok

-zakup materiałów biurowych,
-wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach
-opiniowanie przez biegłych.
8.

Diagnoza środowiska - badanie skali problemów.

W

czasie

nauki
szkolnej

ROZDZIAŁ VI. Czas, okres, formy realizacji i ewaluacji.
Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.
Środki

finansowe

niezbędne

do

realizacji

„Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia
na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala szczegółowy
zakres działań wynikających z Gminnego Programu, plan działań i środków koryguje się
w trakcie roku wskazując sposób jego realizacji zgodnie z uzasadnionymi potrzebami.
Ewaluacja będzie prowadzona po realizacji każdego działania, mierniki zostały
umieszczone w tabeli powyżej.
ROZDZIAŁ VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Ustala się następujące wynagrodzenie:
-przewodniczącemu GKRPA – 280 zł brutto miesięcznie;
-członkom za udział w posiedzeniach i pracach GKRPA – 280 zł;
-za wykonanie prac związanych z działalnością GKRPA członkom komisji przysługuje zwrot
poniesionych kosztów.
-Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego
roku i zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
-Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są
ujęte w planie budżetu Gminy Skierniewice na rok 2021 w dziale 851 – ochrona zdrowia,
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi i w rozdziale 85153 - zwalczanie
narkomanii.
-Wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Programu dokonywane
będą na podstawie uchwał Rady Gminy w Skierniewicach.
Załączniki:
− Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Skierniewicach
………………………………………..…
(miejscowość, data)
………………………………………..………..
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
……………………...…………………………
………………………………………………….
(adres, telefon)
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Skierniewicach
Zwracam się z prośbą do Komisji o zmotywowanie do podjęcia leczenia
odwykowego: ………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby zgłaszanej)
Prośbę swą uzasadniam następująco:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… (opisanie sytuacji spowodowanej nadużywaniem
przez dana osobę alkoholu – atmosfera w domu, zachowanie osoby i problemy z tego
wynikające, interwencje Policji, pobyty w izbie wytrzeźwień)
Oświadczam, że osoba zgłoszona
………………………………………………….…….…………………………
(imię i nazwisko)
zamieszkuje aktualnie pod adresem:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

