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I. WSTĘP

Międzynarodowa  Klasyfikacja  Chorób  i  Problemów  Zdrowotnych  ICD-10  uznaje

uzależnienie od alkoholu za jeden z rodzajów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. 

Alkoholizm  to  stale  postępujące,  przewlekłe  schorzenie.  Uzależnienie  od  alkoholu

powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Choroba alkoholowa jest w rzeczywistości

znana ludzkości od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych,

psychologicznych,  socjalnych  oraz  środowiskowych.  W  trakcie  nadużywania  napojów

alkoholowych  ujawniają  się  liczne  objawy  alkoholizmu,  które  mają  całościowo  degradujący

charakter dla osoby alkoholika, a także jego otoczenia rodzinnego. 

Niewątpliwie  alkoholizm  jest  chorobą  całej  rodziny  a  nie  tylko  jednego  z  członków.

Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą i nadającą kształt

życiu  rodzinnemu.  Tak też  w okresie  początkowym rodzina,  podobnie jak alkoholik,  zaprzecza

istnieniu problemu choroby alkoholowej. Nikt na tym etapie nie myśli  o szukaniu jakiejkolwiek

pomocy.  Potem  następują  próby  pozbycia  się  problemu,  tzn.  rodzina  ogranicza  kontakt

z otoczeniem, chroni swój wizerunek zewnętrzny, mimo narastających nieporozumień, konfliktów

i awantur. Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu - wiąże się z utratą nadziei na

rozwiązanie  problemu.  U  dzieci  coraz  bardziej  widoczne  stają  się  problemy  emocjonalne,

a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika z tego, że cała energia rodziny

koncentruje się głownie na próbach wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im.

Tym  samym  zaniedbuje  się  inne  ważne  sfery  życia  rodzinnego,  a  prawidłowe  wychowywanie

dzieci  na  skutek  postępującego  uzależnienia  od  alkoholu,  właściwie  staje  się  niemożliwe.

Uzależnienie  od  alkoholu  staje  się  osią  spraw  rodzinnych.  Alkoholizm  stopniowo  zaczyna

dominować  w  obszarze  myślenia,  kształtowania  postaw  oraz  działań  krewnych  osoby  pijącej.

Choroba  alkoholowa  w  wymiarze  interpersonalnym  dotyka  trwale  najbliższych  alkoholika

i  wyrządza  im  ogromne  szkody.  Osoby  współuzależnione  są  najczęściej  nieświadomymi

pomocnikami w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji  o jego zaprzestaniu

i  zwróceniu  się  o  pomoc,  mającej  na  celu  możliwie  jak  najszybsze  rozpoznanie  objawów

alkoholizmu i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne

i poszkodowane. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnością na uzależnienie od

alkoholu przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech. 

Podstawą  prawną  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów

alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
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i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2137).  Zgodnie  z  art.  41  ust.  1  i  2

w/w  ustawy  prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych

gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. 

W szczególności zadania te obejmują: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu,

2. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  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  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,  służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. Podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów  dotyczących  reklamy

napojów alkoholowych i  zasad ich sprzedaży (art.  131 i  15 ustawy)  oraz występowania

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019  rok  określa  lokalną  strategię  w  zakresie  profilaktyki

uzależnień  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych  wynikających  z  używania

alkoholu.  Dostosowany  jest  do  specyfiki  problemów  alkoholowych  występujących

w  Gminie  Ojrzeń  i  uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod  względem  prawnym,

administracyjnym  i  ekonomicznym.  Działania  związane  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem

problemów alkoholowych na terenie  gminy mają charakter  długofalowy i stanowią kontynuację

wcześniej  podejmowanych  Gminnych  Programów  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, co w dużym stopniu warunkuje ich skuteczność.

Należy nadmienić, iż w/w program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb

związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy

Ojrzeń. 

W  Programie  zawarty  jest  szereg  działań,  zgodnych  zarówno  z  kierunkami  zawartymi

w  ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  jak  i  z  innymi
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dokumentami strategicznymi na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. 

II. PODSTAWA PRAWNA

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania Narkomanii stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów:

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137),

2. Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.  U.  z  2018r.,

 poz. 1030),

3. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 poz. 1492),

4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508),

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077

z późn. zm.),

6. Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018r.

poz. 1986),

7. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1878),

8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.

poz. 1390),

9. Ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2018r. poz. 998),

10. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2018r. Poz. 450).

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019  rok  został  opracowany  z  uwzględnieniem  wymogów

alkoholowych  oraz  celów  operacyjnych  dotyczących  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych  zawartych  w  Narodowym  Programie  Zdrowia  na  lata  2016-2020.  Ponadto  przy

opracowaniu Programu uwzględniono potrzeby oraz zasoby jakimi dysponuje Gmina Ojrzeń.
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III. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I NARKOMANII W POLSCE

Diagnoza  problemów  alkoholowych  i  narkomanii  ma  na  celu  dostarczenie  rzetelnych

informacji  przydatnych  do  zaplanowania  i  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019  rok.

Diagnoza  powstała  w  oparciu  o  materiały  własne  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w  Ojrzeniu,  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Ciechanowie,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  w  Ojrzeniu.  Do  diagnozy  problemów  alkoholizmu  i  narkomanii

w  Polsce  posłużono  się  danymi  statystycznymi  pochodzącymi  z  Państwowej  Agencji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Alkohol w Polsce

Z informacji opierających się na danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych wynika,  że alkohol  jest  w Polsce popularną używką,  po którą sięga ponad 80%

społeczeństwa. Spożycie 100% alkoholu  na osobę  w  Polsce  w  2014  r. wynosiło  9,4 l.  Poziom

spożycia mimo pojedynczych  spadków, związanych  m.in. z podwyższaniem podatku  akcyzowego

w  latach  2009  i  2014,  wykazuje  tendencję  wzrostową.  W  Polsce  najczęściej  spożywanym

alkoholem jest  piwo,  które  w 2013 r.  stanowiło  ponad połowę (55,6%) spożywanych  napojów

alkoholowych. Spożycie wyrobów spirytusowych oraz spożycie wina i miodów pitnych wynosiło

odpowiednio 37,2% oraz 7,2%. Spożycie napojów spirytusowych na jednego mieszkańca w 2014 r.

wynosiło 3,2 l. 
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., druk sejmowy nr 205/VII kad. 

Według  PARPA  ogółem  25%  dorosłych  Polaków  sięga  po  alkohol  co  najmniej  raz

w  tygodniu  (38%  mężczyzn  i  ponad  10%  kobiet).  Polacy  najczęściej  piją  napoje  alkoholowe

w  domu  (65%),  u  znajomych,  przyjaciół,  rodziny  (24%)  i  na  świeżym  powietrzu  (12%).

Znacznie  rzadziej  deklarują  konsumpcję  alkoholu  w pubach (8%),  restauracjach  (5%),  klubach

i dyskotekach (4%). Spożycie alkoholu jest powiązane z poziomem wykształcenia i wiekiem – im

wyższy poziom wykształcenia,  tym mniejszy udział  abstynentów oraz im więcej lat,  tym mniej

pijących alkohol. Mimo że dostęp do napojów alkoholowych limitowany jest przez prawo, które

w  Polsce  zabrania  spożywania  i  sprzedaży  alkoholu  osobom  poniżej  18.  r.ż.,  to  osoby

niepełnoletnie spożywają napoje alkoholowe i jest to kwestia będąca poważnym wyzwaniem dla

zdrowia  publicznego.  Według  badań  w  Polsce  21,1% dzieci  w  wieku  11–15  lat  upiło  się  co

najmniej raz w życiu, a 6,4% pije alkohol co najmniej raz tygodniu. Według tych samych badań

34,9% dzieci po raz pierwszy piło alkohol, mając 13 lat lub mniej, a 9,2% po raz pierwszy upiło się

w tym wieku. 

Wskaźniki picia i upijania rosną wraz się z wiekiem. Piwo od wielu lat pozostaje najczęściej

spożywanym  przez  młodzież  napojem  alkoholowym.  W  stosunku  do  2010  r.  zmniejszyła  się

częstość  picia  alkoholu  i  upijania  się,  a  także  opóźnił  się  wiek  inicjacji  alkoholowej.

Pozytywne  zmiany  były  w  głównej  mierze  efektem  poprawy  sytuacji  w  grupie  chłopców.

Zauważalny jest wzrost niekorzystnych zachowań związanych z piciem alkoholu wśród dziewcząt. 

Jak wynika z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Polsce 11,9% dorosłej populacji
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Wykres 1: Jaki rodzaj alkoholu spożywany jest najczęściej w Polsce?
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(18–64 lat), tj. blisko 3 mln osób, nadużywa alkoholu, w tym uzależnionych jest ok. 600 tys. osób,

tj. 2,4% populacji. Zaburzenia związane z konsumpcją alkoholu przejawia 20,5% mężczyzn i 3,4%

kobiet.  Największe  natężenie  tych  problemów  skupia  się  w  populacji  mężczyzn  w  wieku

40–49 (27,2%), a wśród kobiet w wieku 30–39 (5,7%). Konsekwencje uzależnienia od alkoholu

i nadużywania alkoholu dotykają również członków rodzin tych osób – ich liczbę szacuje się na

ok. 3 mln osób.

Młodzież a substancje psychoaktywne

Poniższe  dane  pochodzą  z  raportu  z  badania  przeprowadzonego  przez  Krajowe  Biuro

ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Młodzież 2016.

Badania  realizowane  w  latach  1992–2003  wskazywały  na  stopniowy  wzrost  odsetka

uczniów regularnie palących papierosy (z 23% do 31%), jednak w roku 2008 odnotowano spadek

w tym zakresie (do 22%). Obecnie możemy mówić o stabilizacji tego wskaźnika – w 2016 roku

regularne palenie deklarowało 21% badanych. Odsetek uczniów, którzy palą tylko w wyjątkowych

sytuacjach,  który  wzrósł  z  16%  w  2008  roku  do  21%  w  2013  roku,  uległ  zahamowaniu

w 2016 (20%). 

Tabela 1: Palenie papierosów wśród młodzieży na przestrzeni lat.

Czy palisz papierosy?

Badania KBPN

2003r. 2008r. 2010r. 2013r. 2016r.

w procentach

Tak, regularnie 31 22 23 21 21

Tak, ale tylko w wyjątkowych
sytuacjach

18 16 17 21 20

Nie 50 62 59 58 59

Źródło: Badanie KBPN 2016 r. 

W badaniu przeprowadzonym w roku 2016, podobnie jak we wcześniejszych pomiarach,

napoje  alkoholowe  okazały  się  najbardziej  rozpowszechnioną  substancją  psychoaktywną  wśród

młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki. W ciągu miesiąca

poprzedzającego badanie w 2016 roku: 72% uczniów przynajmniej  raz piło piwo, 63% –wódkę

i  inne  mocne  alkohole,  a  41% –wino.  W porównaniu  z  rokiem 2013  nastąpił  spadek  odsetka
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uczniów sięgających po wódkę (o 5 punktów procentowych),  ale wzrost odsetka sięgającego po

wino (o 6 punktów procentowych). 

Źródło: Badanie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W latach 1992–2003 liczba uczniów, którzy używali narkotyków w ciągu ostatniego roku,

systematycznie  rosła  (z  5%  do  24%).  W  roku  2008  odsetek  osób  deklarujących  kontakt

z  narkotykami  zmniejszył  się  do  15%.  Od tego roku odnotowujemy niewielki  wzrost  do  18%

w 2013 roku. Ostatni pomiar to załamanie tendencji wzrostowej, ponieważ odsetek wyniósł 17%. 

Tabela 2: Używanie narkotyków wśród młodzieży na przestrzeni lat.

Czy w ciągu ostatniego roku
używałeś(aś)  narkotyków,
środków odurzających?

Badania KBPN

2003r. 2008r. 2010r. 2013r. 2016r.

w procentach

Tak 24 15 16 18 17

Nie 76 85 84 82 82
Źródło: badanie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W  przypadku  „dopalaczy”  odnotowujemy  spadek  używania  tych  substancji.

Odsetek badanych,  którzy eksperymentowali  z tymi  substancjami jest  taki  samym poziomie jak

w  2008  roku:  3,5%.   W  ciągu  ostatniego  roku  używały  „dopalacze”  1%  badanych  w  ciągu

ostatniego miesiąca również 1%.  Są to najniższe wskaźniki do początku prowadzonego badania –

to jest od roku 2008.
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Wykres 2: Czy w ciągu ostatniego miesiąca piłeś/piłaś piwo, wino lub wódkę? 
Odsetek odpowiedzi twierdzących.

1992r. 1994r. 1996r. 1999r. 2003r. 2008r. 2010r. 2013r. 2016r.
0

10

20

30

40

50

60

70

80

49

59 58

71
76 75 74 72 72

38
41

34

25

32
29 31

35

41

28

47 46 46

54 54

61

68
63

piwo

wino

wódka



Źródło: Badanie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
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Wykres 3: Używanie dopalaczy wśród młodzieży szkolnej.



IV. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII W GMINIE OJRZEŃ

W  planowaniu  i  prowadzeniu  działań  mających  na  celu  profilaktykę  i  rozwiązywanie

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii bardzo ważne jest rozpoznanie skali

problemu, struktury spożycia napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego

nimi wywołanych. Jednocześnie zgromadzenie danych statystycznych w zakresie uzależnienia nie

daje rzeczywistego wyobrażenia o dynamice zjawiska ze względu na „wrażliwość” danych oraz

fakt,  że  te  same  osoby  mogą  być  wykazywane  przez  różne  podmioty  działające  w  obszarze

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Diagnozę  problemów  alkoholowych  i  narkomanii  w  Gminie  Ojrzeń  sporządzono  na

podstawie  danych  pochodzących  z  Urzędu  Gminy  w  Ojrzeniu,  Komendy  Powiatowej  Policji

w  Ciechanowie,  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ojrzeniu  oraz  Gminnej  Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu. Wyniki zebranych danych statystycznych

przedstawione zostaną w dalszej części tekstu.

4.1. Wielkość i struktura sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Ojrzeń

Spośród  licznych  problemów  społecznych,  jakie  występują  w  naszym  kraju,  problemy

związane  z  alkoholem mają  szczególne  znaczenie.  Konsumpcja  alkoholu  ma  istotny  wpływ  na

zdrowie fizyczne i psychiczne,  zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie

tylko  osób  pijących  szkodliwie,  ale  wpływają  na  całą  populację.  Nadużywanie  alkoholu  może

przyczynić  się  do  powstawania  takich  szkód  społecznych  jak:  zakłócenia  bezpieczeństwa

publicznego, przestępczość,  wypadki  samochodowe,  przemoc w rodzinie,  ubóstwo i bezrobocie.

Dlatego  też  działania  w  zakresie  zapobiegania  problemom  alkoholowym  i  rozwiązywania  ich

powinny  być  przedmiotem  szczególnej  troski  ze  strony  organów  administracji  rządowej

i samorządowej.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem

sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy,

po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Jednym  z  elementów  kształtowania  polityki  wobec  problemów  alkoholowych  jest

ograniczenie dostępności do alkoholu, poprzez ustalenie limitu liczby punktów sprzedaży napojów
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alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa),  przeznaczonych  do

spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenie zasad usytuowania na

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Powyższe limity na terenie Gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

Tabela 3: Liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Ojrzeń w 2017 roku.

Rodzaj punktu
sprzedaży alkoholu

Ogólna liczba
punktów sprzedaży

W tym liczba punktów
– sprzedaż napojów o
zawartości powyżej

4,5% alkoholu

W tym liczba punktów
– sprzedaż napojów o
zawartości do 4,5%

alkoholu

Gastronomia 
(sprzedaż  do  spożycia
w miejscu sprzedaży)

0 0 0

Sklepy (sprzedaż do 
spożycia poza 
miejscem sprzedaży)

15 14 1

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy w Ojrzeniu

W  2017  roku  na  terenie  Gminy  Ojrzeń  funkcjonowało  łącznie  15  punktów  sprzedaży

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W ciągu 2017 roku

dwa punkty sprzedaży alkoholu zakończyły swoją działalność. 

Członkowie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Ojrzeniu,

upoważnieni  przez  organ  zezwalający  do  kontroli  przedsiębiorców,  przeprowadzili  kontrolę

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych we

wszystkich punktach sprzedaży napojów alkoholowych, które posiadają zezwolenie na sprzedaż.

Celem  kontroli  było  sprawdzenie  przestrzegania  przez  sprzedawców  przepisów  wynikających

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania  alkoholizmowi.  Sprawdzono zgodność

posiadanych  zezwoleń  z  rodzajami  dostępnego  alkoholu  oraz  aktualność  tych  zezwoleń.

W trakcie kontroli nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Ojrzeniu  jest  organem

powołanym przez Wójta Gminy Ojrzeń. Zadaniem Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi jest

inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych

od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W  2017  roku  w  pracach  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

w Ojrzeniu brało udział 7 osób. W 2017 roku odbyło 19 posiedzeń Komisji, podczas których:

• przeprowadzono  rozmowy  interwencyjno  –  motywacyjne  z  osobami  dotkniętymi

12



problemem alkoholowym,

• omawiano  wnioski  osób  skierowanych  do  GKRPA  w  Ojrzeniu  o  zastosowanie

przymusowego leczenia z uzależnienia od alkoholu,

• opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

• zapoznano  się  z  ofertami  programowymi,  które  dotyczyły  profilaktyki  alkoholowej  dla

dzieci i młodzieży,

• zapoznano się z ofertami szkoleń,

• dokonano  wyboru  oferty  wypoczynku  letniego  dla  dzieci  i  młodzieży  pochodzących

z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,

• ustalono harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

• zaprojektowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

• omawiano  inne  sprawy  bieżące  dotyczące  bezpośredniego  funkcjonowania  GKRPA

w Ojrzeniu.

W 2017 roku do Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych wpłynęło

16 wniosków o przeprowadzenie  rozmów profilaktyczno  – motywujących  do podjęcia  leczenia

przez  osoby uzależnione  od alkoholu.  Wśród 16 wyżej  wymienionych  wniosków,  5 wniosków

pochodziło  od  członków  najbliższej  rodziny  osób  powodujących  rozkład  życia  rodzinnego

w związku z nadużywaniem alkoholu; 3 wnioski zostały skierowane przez pracowników socjalnych

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ojrzeniu;  z  1  wnioskiem  wystąpiła  grupa  robocza

w  ramach  pracy  z  osobą,  wobec  której  istnieje  podejrzenie,  że  stosuje  przemoc  w  rodzinie;

natomiast  w 6  przypadkach  wnioski  o  podjęcie  działań  przez  GKRPA skierowała  Prokuratura

Rejonowa w Ciechanowie. 

We  wszystkich  przypadkach  zgromadzono  pełną  dokumentację  wraz  z  wywiadami

środowiskowymi.  W  wyniku  podjętych  działań  w  6  sprawach,  skierowano  wniosek  do  Sądu

Rejonowego w Ciechanowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu zobowiązania do podjęcia

leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu w/w procedury wobec

osoby uzależnionej, postanawia Sąd Rejonowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Ojrzeniu  aktywnie

uczestniczyła  w  pracach  Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  spraw  Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie.  Jednym z ważnych  problemów jakie  współwystępują  z  przemocą  w rodzinie,  jest

spożywanie  alkoholu  przez  osoby  podejrzane  o  stosowanie  przemocy  w  rodzinie.

Oto, jak przedstawiają się dane dotyczące procedury „Niebieskie Karty” w 2017 roku.
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Tabela 4: Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ojrzeń w 2017 roku.
Wyszczególnienie 2017r.

Liczba wszczętych procedur 
„Niebieska Karta” 

9

Liczba kontynuowanych procedur „Niebieska Karta” z
poprzednich okresów

5

Liczba powołanych grup roboczych 9

Liczba posiedzeń grup roboczych 19

Liczba sporządzonych „NK-C” 6

Liczba sporządzonych „NK-D” 7

Liczba zawiadomień organów ścigania o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa

1

Liczba zakończonych procedur 
„Niebieska Karta”

15

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

Spośród 14 procedur, które były prowadzone na przełomie stycznia i grudnia 2017 roku,

w 10 rodzinach (71%) został wskazany problem nadużywania alkoholu. W jednej z rodzin, których

dotyczył temat przemocy w rodzinie, problem alkoholowy obejmował zarówno osobę podejrzaną

o stosowanie przemocy w rodzinie,  jak i  osobę,  co do której istnieje podejrzenie,  że jest ofiarą

przemocy w rodzinie. 

Tabela 5: Współwystępowanie problemu nadużywania alkoholu z przemocą w rodzinie.

Wyszczególnienie 2017r.

Liczba procedur „Niebieska Karta” ogółem 14

Liczba procedur „Niebieska Karta” w rodzinach
z problemem alkoholowym

10

W tym liczba rodzin z dziećmi 4

W tym liczba dzieci 8

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

We  wszystkich  wskazanych  przypadkach  podejmowane  są  działania  na  mocy  ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku

(Dz.  U.  z  2018r.  poz.  2137)  we  współpracy  z  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych w Ojrzeniu.
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Założone  Niebieskie  Karty  podczas  przeprowadzanych  interwencji  okazały  się  zasadne.

Osoby  pokrzywdzone  uzyskały  z  naszej  strony  informację  na  temat  możliwości  ubiegania  się

o pomoc medyczną, poradnictwo, wsparcie psychologiczne. Osoby stosujące przemoc w każdym

przypadku zostały informowane o prawnych konsekwencjach niewłaściwego postępowania. 

Informacje  o  działalności  Zespołu,  formach  pomocy  dla  osób  dotkniętych  przemocą

w  rodzinie  są  zamieszczane  na  tablicy  ogłoszeń  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

w Ojrzeniu.  Ulotki  i  plakaty są przekazywane na bieżąco do placówek oświatowych,  sołtysów,

istniejących  instytucji  na  terenie  gminy Ojrzeń  oraz  w miejscach  dostępnych  dla  mieszkańców

gminy. Osoby zainteresowane, telefonicznie mogą uzyskać informacje na temat możliwych form

pomocy specjalistycznej w zakresie przemocy domowej i uzależnień.

W 2017 roku kontynuowano prace w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym do spraw

Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy Domowej. Specjalista terapii uzależnień

pracował  z  osobami  wymagającymi  pomocy  specjalistycznej  w  każdy  ostatni  piątek  miesiąca.

Stawianie diagnozy dotyczącej uzależnień osób zgłaszanych do GKRPA jest bardzo pomocne dla

osób i rodzin mających problem z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W 2017 roku udzielono

59 porad specjalistycznych i konsultacji dla osób zgłaszających się o pomoc w zakresie: uzależnień

od  alkoholu  i/lub  środków  psychoaktywnych,  dla  osób  współuzależnionych,  kryzysu

psychologicznego i innych trudnych sytuacji życiowych wymagających specjalistycznego wsparcia.

Celem działalności specjalisty uzależnień jest:

• diagnozowanie problemów zdrowotnych i potrzeb klienta oraz sposobów ich rozwiązania,

• prowadzenie  poradnictwa  prozdrowotnego,  szczególnie  w  zakresie  zapobiegania

uzależnieniom,

• motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowania do specjalistycznych placówek,

• współpraca ze szkołami z terenu Gminy Ojrzeń.

W ramach profilaktyki alkoholowej i narkotykowej specjalista terapii uzależnień prowadził

cykl  spotkań z uczniami i rodzicami z terenu tutejszych szkół. Podjęto działania interwencyjne,

diagnostyczne i udzielono pomocy w zakresie korekcji zachowań i motywacji uczniów. W czasie

spotkań  i  konsultacji  prowadzono  działania  psychoedukacyjne,  profilaktyczne

i psychoterapeutyczne. Przy współudziale psychoterapeuty uzależnień kontynuowano także terapię

grupową w ramach spotkań grupy „AA”, na którą raz w miesiącu  uczęszczało  średnio 5 osób.

W 2017 roku odbyło się 12 spotkań grupy „AA”.

Działania  profilaktyczne organizowane w szkołach z terenu Gminy Ojrzeń w 2017 roku

były  dostosowane  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  i  ukierunkowane  przede  wszystkim  na:

utrwalanie  w  uczniach  postaw  i  zachowań  społecznych  warunkujących  prawidłowy  rozwój,
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uświadamianie  młodzieży  konsekwencji  używania  środków  psychoaktywnych,  alkoholu,

papierosów,  oraz  innych  zachowań  ryzykownych,   pomaganie  w  rozumieniu  oraz  umiejętnym

stosowaniu norm społecznych i systemu wartości, promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.

Realizacja  programów  profilaktyki  odbywała  się  w  ramach  codziennych  zajęć

dydaktyczno  -  wychowawczych  i  opiekuńczych  prowadzonych  w  szkołach  podczas  godzin

wychowawczych przez wychowawców, pedagogów, oraz spotkań ze specjalistami mającymi  na

celu informowanie uczniów o szkodliwości używek i innych zachowań ryzykownych. 

W  ramach  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci

i młodzieży organizowano następujące programy i działania:

1. „Nie  pal  przy  mnie  proszę” -  program antynikotynowy  dla  uczniów  klas  I-III  szkoły

podstawowej,

2. „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program antynikotynowy dla uczniów klasy VI szkoły

podstawowej i kl. I gimnazjum,

3. „Bieg po zdrowie” -  program antytytoniowej  edukacji zdrowotnej dla klas IV-V szkoły

podstawowej,

4. „Czyste powietrze wokół nas” - skierowany dla uczniów klasy „0” mówiący o profilaktyce

antytytoniowej,

5. „Kleszcz  mały,  czy  duży  nic  dobrego  nie  wróży” -  Program  edukacyjny  dotyczący

zapobiegania  chorobom  przenoszonym  przez  kleszcze  na  człowieka,  skierowany  do

uczniów kl. IV-VI,

6. „Trzymaj  formę” -  program  dotyczący  zasad  prawidłowego  odżywiania  i  potrzeby

codziennej  aktywności  fizycznej  realizowany w kl.  V-VI szkoły podstawowej  i  kl.  I-III

gimnazjum,

7. „Szlachetne  zdrowie” -  szkolny  program  dotyczący  popularyzacji  wiedzy  na  temat

skutecznych strategii profilaktyki oraz konsekwencji i zagrożeń wynikających z używania

substancji  psychoaktywnych,  wskazywania  konstruktywnych  dróg  samorealizacji  i  form

spędzania wolnego czasu,

8. „Włącz myślenie – nie  pij” -  program antyalkoholowy skierowany dla  uczniów kl.  III

gimnazjum.  Głównym  celem  programu  jest  zapobieganie  spożywania  alkoholu  wśród

uczniów  poprzez  dostarczenie  podstawowych  wiadomości  o  skutkach  picia  alkoholu,

mechanizmie procesu uzależnienia się, funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym.

W ramach  realizacji  tego  programu  odbyły  się  wa  spotkania  z  przedstawicielami  KPP

w Ciechanowie dla uczniów kl. III gimnazjum,
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9. „Sygnał” -  program  profilaktyki  przeciwalkoholowej.  W  zakresie  profilaktyki

przeciwalkoholowej  odbyło  się  spotkanie  z  psychologiem  p.  Józefem  Kurkowskim  dla

uczniów kl. VI i kl. I-III gimnazjum. Tematyką spotkania były negatywne skutki zażywania

i działania substancji odurzających. 

Odbywały się także klasowe programy dotyczące profilaktyki uzależnień, które obejmowały

zagadnienia  profilaktyki  nikotynowej,  alkoholowej,  narkotykowej  i  innych  środków

uzależniających.  Realizacja  tych  programów  polegała  na  przygotowaniu  prezentacji  na  temat

„Świat byłby dużo lepszy bez środków uzależniających”, krótkich inscenizacji, plakatów, gazetek

na szkolnych korytarzach. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów odbyło się

spotkanie  pod  tytułem  „Bądź  widoczny  na  drodze”  dla  kl.  0-III  z  funkcjonariuszami  KPP

w Ciechanowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze.

Ponadto  podkreślili,  jak  ważną  rolę  pełnią  elementy  odblaskowe.  Na  koniec  każde  dziecko

otrzymało  odblaski.  Uczniowie  poszczególnych  szkół  brali  także  udział  w  różnego  rodzaju

prelekcjach z zakresu profilaktyki prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Ciechanowie,

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ciechanowie oraz Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej „Sanalex” w Ojrzeniu.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  2017  roku  sfinansowano  kolonie  letnie  dla  dzieci  z  rodzin,

w  których  występuje  problem  alkoholowy.  W  ramach  programu  profilaktycznego  dla  dzieci

i  młodzieży  „Pogodne Lato  2017” czworo dzieci  pojechało  na  kolonie  letnie  do  miejscowości

Gorzewo w terminie od 14.07.2017r. do 28.07.2017r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Ojrzeniu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

dokonała  naboru  pięciorga  dzieci  do  udziału  w  wypoczynku  letnim  w  ramach  programu

profilaktycznego  dla  dzieci  i  młodzieży  w  Ośrodku  Wypoczynkowym  „Słowińska  Perła”

w miejscowości  Rowy w terminie  od dnia 23.07.2017r.  do 5.08.2017r. W każdym z  turnusów

realizowany  był  program  socjoterapeutyczny,  jak  również  prowadzono  zajęcia  z  profilaktyki

uzależnień oparte o różnego rodzaju programy profilaktyczne.

Na terenie  Gminy Ojrzeń  organizowane  były  także  imprezy  rodzinne  zaadresowane  dla

społeczności  lokalnej  Gminy Ojrzeń.  Rozpoczęto od Gminnego Dnia Dziecka,  które odbyło  się

29 maja 2017 roku. Uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół Gminy Ojrzeń spotkali się w Zespole

Szkół w Kraszewie, by wspólnie świętować. Program imprezy pozwalał dzieciom wziąć udział w

różnorodnych  konkursach rekreacyjno  –  sportowych  oraz  artystycznych.  Odbyły  się  także  dwa

festyny rodzinne. Pierwszy miał miejsce 10 czerwca 2017 roku w remizie OSP Kraszewo, a kolejny
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26  sierpnia  2017  roku  na  placu  między  Urzędem  Gminy  a  Szkołą  Podstawową  w  Ojrzeniu.

Na uczestników obu festynów czekało wiele atrakcji. Był pokaz sprzętu ratowniczego miejscowych

straży pożarnych, pokaz ratownictwa drogowego oraz szereg innych atrakcji przeznaczonych dla

ogółu  mieszkańców.  Ostatnim  ważnym  wydarzeniem  były  Dożynki  Gminno  –  Parafialne.

Uroczystości  dożynkowe odbyły  się  3  września  2017 roku.  Podczas  wszystkich  wymienionych

wydarzeń prowadzona była profilaktyka dotycząca zmiany postawy mieszkańców wobec przemocy

w  rodzinie,  uzależnień   i  zagrożeń  związanych  ze  stosowaniem  substancji  psychoaktywnych.

Propagowane  były  ulotki  i  broszury  dotyczące  profilaktyki  alkoholowej,  antynikotynowej  oraz

materiały  edukacyjne  dotyczące  skutków  zażywania  substancji  psychoaktywnych.  W  ramach

ogólnopolskiej  akcji  bezpieczeństwa  na  drodze  przekazywano  dla  dzieci  i  młodzieży  elementy

odblaskowe (koszulki, opaski).

W dniu 13 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu odbyło się spotkanie

edukacyjno – metodyczne pt. „Substancje psychoaktywne – zjawisko zagrożenia. Delegacje dla

profilaktyki.” Był  to  program  autorski  przygotowany  przez  Centrum  Profilaktyki  Społecznej

w Milanówku  i  Wydział  Pedagogiczny  Chrześcijańskiej  Akademii  Teologicznej  w  Warszawie.

Osobą prowadzącą konferencję  był  dr  hab.  prof  nadzw. Mariusz  Jędrzejko,  wybitny  specjalista

w  zakresie  profilaktyki  uzależnień,  autor  wielu  prac  dotyczących  problematyki  narkomanii,

subkultur  młodzieżowych,  zachowań  ryzykownych  oraz  ukazujących  konsekwencje  zażywania

dopalaczy.  Osobą  współprowadzącą  był  mgr  Maciej  Szczodrowski  z  Mazowieckiego  Centrum

Profilaktyki.  Konferencja  adresowana  była  do:  Radnych  Gminy  Ojrzeń,  Sołtysów,  Zespołu

Interdyscyplinarnego  do  spraw  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  Gminnej  Komisji

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Dyrektorów  Szkół,  Nauczycieli,  Wychowawców,

Pedagogów Szkolnych oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Podczas szkolenia omówiono tematy dotyczące substancji psychoaktywnych i ich działanie

na  Ośrodkowy  Układ  Nerwowy.  Praktycznie  przedstawiono  sposoby  rozpoznawania  zachowań

narkotykowych  i  dopalaczowych  oraz  zasady  postępowania  z  osobą  pod  wpływem  środków

odurzających. Wskazano także na wprowadzenie nowych narkotyków, których oddziaływanie na

organizm  ludzki  jest  niewspółmiernie  wyższe  od  substancji  psychoaktywnych  starego  typu.

Omówione zostały także podstawy pomocy medycznej. 

Konferencja  została  bardzo  pozytywnie  oceniona  przez  uczestników  spotkania,  była

doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Wykład oraz prezentacja wzbudziły żywe

zainteresowanie,  a dostępne w trakcie  konferencji  fachowe materiały cieszyły się powodzeniem

i uznaniem. 
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4.2.  Dane  liczbowe  uzyskane  od  KPP  w  Ciechanowie  dotyczące  stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego

W  2017  roku  w  ramach  pełnionych  służb  policjanci  Komendy  Powiatowej  Policji

w Ciechanowie na terenie gminy Ojrzeń podjęli łącznie 29 interwencji. Charakter i częstotliwość

w/w działań obrazuje poniższa tabela:

Tabela 6: Liczba i rodzaj interwencji Policji na terenie Gminy Ojrzeń w 2017 roku.

Komenda Powiatowa Policji w
Ciechanowie

2017 rok

Ilość  nietrzeźwych  osób  nieletnich  z  terenu  Gminy
Ojrzeń 0

Ilość  mieszkańców  Gminy Ojrzeń  zatrzymanych  do
wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych

7

Ilość  osób,  które  popełniły  przestępstwo kierowania
samochodem w stanie nietrzeźwości 2

Ilość  osób,  które  popełniły  wykroczenie  kierowania
samochodem w stanie po użyciu alkoholu 0

Ilość  osób,  które  popełniły  wykroczenie  kierowania
rowerem po użyciu alkoholu

3

Ilość  osób  nietrzeźwych  ujawnionych  na  terenie
Gminy Ojrzeń, przewiezionych do izby wytrzeźwień

0

Interwencje  funkcjonariuszy  KPP  w  ramach
procedury  „Niebieska  Karta”  wobec  mieszkańców
Gminy Ojrzeń:

• w  tym  procedurę  zastosowano  po  raz
pierwszy

11

4

Ilość  osób  zatrzymanych  w związku z  posiadaniem
substancji psychoaktywnych

2

Ilość  osób,  które  popełniły  przestępstwo kierowania
samochodem po użyciu substancji psychoaktywnych

0

Ilość  uczniów,  wobec  których  interweniowano  na
terenie szkoły – stan po spożyciu alkoholu

0

Ilość  uczniów  małoletnich  i  pełnoletnich,  wobec
których  interweniowano na terenie szkoły – stan po
użyciu alkoholu bądź substancji psychoaktywnych

0

Źródło: Dane pochodzące z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie
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Na  terenie  Gminy  Ojrzeń  w  2017  roku  funkcjonariusze  KPP  w  Ciechanowie  11  razy

interweniowali w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym 4 razy wobec osób, gdzie procedurę

„Niebieskie  Karty”  wszczęto  po  raz  pierwszy.  Drugą  w  kolejności  grupą  osób  są  mieszkańcy

Gminy Ojrzeń zatrzymani do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych, stanowią oni grupę

7 osób.  Kierujący rowerem,  którzy pod wpływem alkoholu  popełnili  wykroczenie,  to  następna

grupa  najczęściej  notowanych  osób –  było  ich  3.  Zatrzymano  także  2  kierowców samochodu,

którzy  popełnili  przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.  Niestety  zatrzymano

także dwie osoby będące pod wpływem substancji psychoaktywnych.
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V. GŁÓWNE KIERUNKI I STRATEGIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI ZADAŃ W PROFILAKTYCE I

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Zadanie: Prowadzenie  profilaktycznej   działalności   informacyjnej  i  edukacyjnej,

w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Metody służące  realizacji zadania:

1. Organizowanie  i  finansowanie  profesjonalnych  i  autorskich  programów profilaktycznych

w szkołach.

2. Wspieranie  szkół  w  realizacji  zadań  profilaktycznych  i  edukacyjnych  oraz  kreujących

zdrowy styl życia dzieci i rodziców.

3. Przeprowadzenie  badań  wśród  uczniów  gimnazjów  w  celu  zdiagnozowania   problemu

alkoholowego młodzieży, narkotykowego i przemocowego.

4. Organizowanie  i  finansowanie  szkoleń   dla  osób  pracujących  na  rzecz   rozwiązywania

problemu  uzależnień oraz pomagających ofiarom przemocy.

5. Finansowanie kolonii edukacyjnych z programem socjoterapeutycznym  dla dzieci z rodzin

z problemem  alkoholowym.

6. Rozpowszechnianie  materiałów edukacyjnych,  broszur  i  czasopism wśród  mieszkańców

gminy.

7. Współpraca  ze  Szkołami,  Gminną  Biblioteką  Publiczną  w  celu  organizowania  wystaw

tematycznych  (zakup fachowej  literatury i  eksponowanie  jej  na wystawach  i  gazetkach

ściennych).

Wskaźniki oceny realizacji zadań.

1. Liczba programów profilaktycznych zrealizowanych w szkołach.

2. Liczba  przedsięwzięć  informacyjno  -  edukacyjnych  promujących  ograniczenie  spożycia

alkoholu.

3. Liczba  osób  które   ukończyły  specjalistyczne  szkolenia  z  zakresu  profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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4. Liczba uczniów, rodziców  i nauczyciel, którzy wzięli udział w profesjonalnych i autorskich

programach profilaktycznych.

Zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Metody służące  realizacji  zadania:

1.  Prowadzenie  Gminnego Punktu  Konsultacyjno – Informacyjnego,

2. Współpraca  właściwych  służb  (policja,  nauczyciele,  służba  zdrowia  organizacje

pozarządowe) w realizowaniu procedury przeciwdziałania przemocy,

3. Pomoc finansowa dla rodzin z problemem alkoholowym  w postaci zakupu posiłków dla

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych  zajęciach sportowych, programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. Realizacja wniosków na leczenie i badania psychologiczne.

Wskaźniki oceniające  realizację zadania:

1. Liczba osób korzystających z Gminnego Punktu Konsultacyjno– Informacyjnego,

2. Liczba rodzin z problemem  alkoholowym i problemem przemocy objętych pomocą  GOPS,

3. Liczba interwencji policji podejmowanych w związku z przemocą  w rodzinie.

Zadanie: Wspomaganie i koordynacja działalności podmiotów i osób na rzecz rozwiązywania

problemów alkoholowych.

Metody służące  realizacji zadań:

1. Systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w społeczności lokalnej.

2. Wsparcie  materialne,i  merytoryczne  dla  instytucji,  organizacji  pozarządowych  innych

podmiotów zajmujących się statutowo  rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

3. Współpraca  z  organizacjami   i  stowarzyszeniami   działającymi  na  rzecz  promowania

trzeźwości.

4. Przygotowywanie  i propagowanie materiałów edukacyjno – informacyjnych.
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Wskaźniki oceniające realizację  zadania:

1. Liczba  podmiotów  współpracujących  z  Gminą  w  zakresie  rozwiązywania  problemów

alkoholowych.

2. Liczba przedsięwzięć informacyjno - edukacyjnych realizowanych wspólnie  z organizacjami

działającymi na rzecz promowania trzeźwości  i zdrowego stylu życia.

Zadanie: Działanie na rzecz ograniczenia dostępności i zmiany struktury spożycia alkoholu na

terenie gminy oraz przestrzegania prawa w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.

Metody realizacji zadania:

1. Rada  Gminy  na  podstawie  diagnozy  problemów  alkoholowych  oraz  zadań   zawartych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie

odrębnej  uchwały przyjmuje:

 szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży  napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożywania w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,

 zasady określające miejsca i obiekty na terenie lub w pobliżu, których zakazana będzie

sprzedaż, podawanie, spożywanie oraz wnoszenie napojów alkoholowych.

2. Przestrzeganie  zasad  obrotu  napojami  alkoholowymi  zawartych  w  Ustawie  i  warunków

określonych  w zezwoleniu  ze  szczególnym uwzględnieniem zakazu  sprzedaży wyrobów

alkoholowych osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym oraz przestrzeganie  zakazu reklamy

alkoholu.

3. Ustalenie  zasad,  form i  zakresu  prowadzenia  kontroli  sprzedaży napojów alkoholowych

wraz ze skazaniem instytucji i osób upoważnionych do prowadzenia takich kontroli.

Wskaźniki oceniające  realizację zadania:

1. Liczba punktów sprzedaży alkoholu,

2. Liczba wydanych  i cofniętych zezwoleń,

3. Liczba  interwencji  policji  i  innych  osób upoważnionych  (wobec  naruszenia   warunków

sprzedaży  alkoholu),

4. Liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
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VI.GŁÓWNE KIERUNKI I STRATEGIA DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI ZADAŃ W PRZECIWDZIAŁANIU

NARKOMANII

Zadanie:   Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem następowało będzie poprzez:

1. umożliwienie  podjęcia  leczenia  osób uzależnionych  poprzez  dofinansowanie  dojazdu do

placówek zajmujących się tą problematyką;

2. rozpowszechnianie informacji teleadresowych o placówkach lub punktach zajmujących się

problematyka narkomanii,

3. współpraca  właściwych  służb  (policja,  nauczyciele,  służba  zdrowia)  w  realizowaniu

procedury przeciwdziałania narkomanii;

4. pomoc finansowa dla rodzin z problemem narkomanii  w postaci zakupu posiłków dla dzieci

uczestniczących  w  pozalekcyjnych  zajęciach  sportowych,  programach  opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

5. realizacja wniosków na leczenie i badania psychologiczne.

Zadanie:  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy

psychospołecznej i prawnej poprzez:

1. umożliwienie korzystania z pomocy prawnej i pomocy pracownika socjalnego;

2.   poradnictwo i konsultacje w punkcie konsultacyjnym;

3.  współpraca z policją, sądem rodzinnym i dla nieletnich oraz kuratorami sądowymi w zakresie

resocjalizacji osób z objawami demoralizacji i niedostosowania społecznego.

Zadanie: Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz

szkoleniowej w zakresie  rozwiązywania problemów narkomanii,  w szczególności  dla dzieci

i młodzieży poprzez:

1. dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w poszczególnych szkołach;

2. dofinansowanie  szkoleń  dla  pedagogów  i  nauczycieli  niezbędnych  do  realizacji

profesjonalnych programów profilaktycznych na terenie szkół;

3. organizowanie lub dofinansowanie pogadanek dla rodziców, uczniów;
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4. zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkomanii,

5. szkolenia dla członków Komisji;

6. zakup  broszur,  ulotek  i  innych  materiałów  edukacyjnych  i  informacyjnych  związanych

z problematyką uzależnień i rozprowadzanie ich wśród mieszkańców gminy;

Zadanie:  Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych,

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1. Upowszechnienie  informacji  dot.  adresów  instytucji  i  miejsc,  gdzie  można  skorzystać

z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych – informator,

ulotki.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  obok  opiniowania

i  inicjowania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych

posiada  kompetencje  do  podejmowania  czynności  zmierzających  do  kierowania  osób

uzależnionych  na leczenie  pod nadzorem Sądu  i badania w przedmiocie uzależnienia. Dla potrzeb

Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   pracownicy  socjalni  GOPS

w Ojrzeniu przeprowadzają wywiady środowiskowe u osób nadużywających alkoholu i substancji

psychoaktywnych.
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VII. HARMONOGRAM FINANSOWY

GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialny Termin realizacji Koszt realizacji w zł

1. Wynagrodzenie dla członków 
GKRPA

Przewodniczący 
Komisji

Stosownie do 
potrzeb, nie rzadziej
niż raz na kwartał 19 000 zł

2. Profilaktyka:

- prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
szczególnie dla dzieci i młodzieży w 
zakresie uzależnień od alkoholu i 
przemocy w rodzinie; nagrody za 
udział w konkursach

Dyrektorzy szkół,

Przewodniczący 
Komisji

W trakcie trwania 
roku szkolnego

2 300 zł

- organizowanie i finansowanie 
programów profilaktycznych w 
szkołach na temat uzależnień,

Dyrektorzy szkół

Konsultant do spraw 
uzależnień

W trakcie trwania 
roku szkolnego

1 400 zł

- organizowanie spotkań ze 
specjalistą terapii uzależnień w 
zakresie wdrażania systemu pomocy 
dziecku, rodzinie oraz osób 
starszych

Dyrektorzy szkół,

Kierownik GOPS

W trakcie trwania 
roku szkolnego

w ramach
działalności punktu

konsultacyjnego

- kolonie socjoterapeutyczne dla 
dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym

Dyrektorzy szkół,

Kierownik GOPS

Wakacje letnie

2 000 zł

- dofinansowanie szkoleń i kursów 
specjalistycznych zwiększających 
kompetencje osób podejmujących 
działania w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 
szczególności członków GKRPA, 
pracowników GOPS, nauczycieli, 
członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie (delegacji)

Przewodniczący 
Komisji,

Kierownik GOPS

W ciągu roku

2 000 zł
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- współpraca z Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie

Przewodniczący 
Komisji,
Kierownik GOPS

W ciągu roku

0 zł

3. Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin:

- prowadzenie punktu konsultacyjno 
– informacyjnego (indywidualne 
spotkania ze specjalistą terapii 
uzależnień)
- wykłady dla rodziców z zakresu 
profilaktyki uzależnień „Jak pomóc 
dziecku w profilaktyce uzależnień”
- dalsze prowadzenie grupy wsparcia
i współpraca z nową grupą AA

Kierownik GOPS
Konsultant do spraw 
uzależnień

Konsultant do spraw 
uzależnień

W ciągu roku (raz w
miesiącu)
W ciągu roku

W ciągu roku
9 400 zł

- zakup materiałów biurowych, 
zakup materiałów edukacyjnych, 
informacyjnych z zakresu 
alkoholizmu, przemocy w rodzinie 
dla szkół, GOPS, wysyłki pocztowe

Przewodniczący 
Komisji,
Kierownik GOPS

W ciągu roku

3 100 zł

- realizacja wniosków kierowanych 
na leczenie (wydawanie opinii przez 
biegłych sądowych w zakresie 
uzależnienia od alkoholu)

Przewodniczący 
Komisji,
Kierownik GOPS

W ciągu roku

2 500 zł

4. Kontrola punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych pod 
względem respektowania przepisów 
związanych ze sprzedażą, spożyciem
i reklamą napojów alkoholowych

Przewodniczący 
Komisji

Cały rok

0 zł

5. Wspomaganie działań instytucji, 
organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych

Przewodniczący 
Komisji,
Kierownik GOPS

Cały rok

300 zł

OGÓŁEM: 42 000 zł
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GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Lp. Nazwa zadania Odpowiedzialny Termin realizacji Koszt realizacji w
zł

1. Profilaktyka:

- prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej szczególnie 
dla dzieci i młodzieży w zakresie 
uzależnień od narkotyków (festyny, 
konkursy, pogadanki organizowane w 
szkołach; zakup materiałów 
promocyjnych, nagrody)

Dyrektorzy szkół,
Kierownik GOPS

W trakcie trwania 
roku szkolnego 1 800 zł

- wspieranie i organizacja szkoleń z 
zakresu narkomanii z udziałem 
nauczycieli, członków GKRPA oraz 
innych osób pracujących na rzecz 
rozwiązywania problemów uzależnień 
oraz pomagającym ofiarom przemocy

GKRPA,
Kierownik GOPS

Cały rok
700 zł

2. Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin:

- prowadzenie punktu konsultacyjno – 
informacyjnego (udzielanie porad 
specjalisty psychoterapii uzależnień)

Kierownik GOPS,
Przewodniczący 
Komisji

W ciągu roku (raz w
miesiącu) 600 zł

- udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy narkomanii, pomocy
doraźnej poprzez pracę socjalną, a w 
szczególności: sporządzenie wniosku do 
Sądu, w sytuacjach najtrudniejszych 
kierowanie do wskazanego Domu 
Interwencji Kryzysowej, wskazywanie 
ośrodków specjalizujących się leczeniem 
od środków psychoaktywnych

Kierownik GOPS W ciągu roku

0 zł

- pomoc społeczna osobom uzależnionym
i rodzinom osób uzależnionych, 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, integracja ze środowiskiem 
lokalnym z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu społecznego

Kierownik GOPS W ciągu roku Finansowanie 
zadania na 
podstawie 
odrębnych 
przepisów (ustawy
o pomocy 
społecznej)

- zakup dożywiania dla dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach: opiekuńczo – 
wychowawczych, socjoterapeutycznych, 
sportowych

Kierownik GOPS,
Dyrektorzy szkół,
Przewodniczący 
Komisji,

W trakcie trwania 
roku szkolnego 200 zł

OGÓŁEM: 3 300 zł
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VIII.ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W
OJRZENIU

1. Środki  na  realizację   gminnego  programu  pochodzą  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż

napojów alkoholowych.

2. Środki,  o  których  mowa  znajdujące  się  w  dyspozycji  Wójta  Gminy  nie  wykorzystane

w  bieżącym  roku  kalendarzowym  przechodzą  na  rok  następny  do  wykorzystania  na

realizację  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii

3. Wynagrodzenie  za  uczestnictwo  w  posiedzeniach  komisji  przysługuje  miesięcznie

w wysokości brutto:

 członkowie komisji po: 190 zł

 przewodniczący: 300 zł

 zastępca przewodniczącego:  250 zł

 sekretarz komisji: 250 zł

4. Wynagrodzenie przysługuje za udział w co najmniej jednym posiedzeniu w miesiącu.

5. Zapłata za dojazdy do punktów handlowych będzie wypłacana na podstawie oświadczenia.

Członkowi komisji,  który z tytułu  wykonywania funkcji  odbywa podróże służbowe przysługuje

zwrot  kosztów  podróży  na  zasadach  przyjętych  dla  delegacji  służbowych  jak  dla  pracownika

urzędu.
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na  podstawie  art.  4  ust.  2  Ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizację Gminnego Programu Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2018  powierza  się  Kierownikowi

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Ojrzeniu  we  współpracy  z  Gminną  Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu,

2. Zobowiązuje  się  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ojrzeniu  do

złożenia  sprawozdania  z  realizacji  niniejszego  Programu  Wójtowi  Gminy  Ojrzeń  oraz

Radzie Gminy Ojrzeń, po roku którego sprawozdanie dotyczy,

3. Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  może  być

modyfikowany  w  przypadku  uzasadnionych  potrzeb  związanych  z  zapobieganiem

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy w Ojrzeniu.
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X. ANEKS

Spis wykresów

Wykres 1: Jaki rodzaj alkoholu spożywany jest najczęściej w Polsce?...............................................7

Wykres 2: Czy w ciągu ostatniego miesiąca piłeś/piłaś piwo, wino lub wódkę? Odsetek odpowiedzi 

twierdzących.........................................................................................................................................9

Wykres 3: Używanie dopalaczy wśród młodzieży szkolnej..............................................................10

Spis tabel

Tabela1 Palenie papierosów wśród młodzieży na przestrzeni lat........................................................8

Tabela2 Używanie narkotyków wśród młodzieży na przestrzeni lat...................................................9

Tabela3 Liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Ojrzeń w 2017 roku.......................12

Tabela4 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ojrzeń w 2017 roku.........................14

Tabela5 Współwystępowanie problemu nadużywania alkoholu z przemocą w rodzinie..................14

Tabela6 Liczba i rodzaj interwencji Policji na terenie Gminy Ojrzeń w 2017 roku..........................19
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