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GMINNY PROGRAM
PROFTLAKTYKI r ROZWTAZYWANTA PROBLEMOW

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAI,ANIA NARKOMANII
NA 2015 ROK

WPROWADZENIE

SpoSr6d Iicznych problem6w spolecznych jakie wystgpuj4 w naszym kraju, problemy
zwrEzare z alkoholem i narkomani4 stanowi4 powazne zagrohenie dla prawidlowego
funkcjonowania sfery moralnej, zdrowotnej i ekonomicznej spoleczefstwa. Naduzywanie
alkoholu i substancji psychoaktywnych powoduje wiele szk6d spolecznych, m. in. zal<Nlcenia
bezpreczehstwa publicznego, wzrost przestEpczoSci, wypadki drogowe, przemoc w rodzinie,
ub6stwo i bezrobocie.

Skala problem6w zwr4zanych z nadu?ywaniem alkoholu i substancji
psychoaktywnych jest na tyle powu2na, i2 kazda gmina zobligowana jest ustaw4 z dnia 26
paldziernlka o wychowaniu w trzetwoSci i przeciwdziataniu alkoholizmowi oraz ustawq z
dnia 29 hpca 2005r. o przeciwdzialanru narkomanii do corocznego uchwalania przez RadE
Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych i
P r ze ciw dziatania Narko mani i.

Zadama prowadzone w ramach Programu Sci5le nawiqzqq do cel6w okre6lonych w
Gminnej Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych (Uchwala Nr XIII/61/08 Rady
Gminy Stara Kornica z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnej Strategii
Rozwi4zywania Problem6w Spolecznychw Gminie Stara KornicanaIata200S-2015).

I. DIAGNOZA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH

4 listopada 2014 rok.u odbylo sig spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji
Strategii Rozwrqzywania Problemow Spolecznych na Terenie Gminy Stara Kornica na lata
2008-2015. W konsultacjach uczestniczyli mieszkaricy gminy, w tym przedstawiciele
organrzacjr pozarz4dowej dziaLalqcej na rzecz trzeLwo\ci i grupy Al.-Anon, przedstawiciele
oSwiaty i oSrodka pomocy spolecznej oraz rodzice dzieci i mhodzieay. Na spotkaniu
pr zepr o w adzono anahzg S WO T pro b I emu doty czqc e go alkoho I i zmu.

Tabela l, Anahza SWOT probl lkoholizm G Stara Kornicnr l. emu alKolrolzmu w Gmrnre a.
Pozltywne Negatywne

WewnEtrzne Mocne strony:
o Sprawnie dzialaiTca GKRPA
o Funkcjonowanie grupy AA
o Funkcjonowanie punktu

konsultacyjnego dla os6b i
rodzin z ptoblemem
alkoholowym

Slabe strony:
o DuZa dostgpnoSd do alkoholu
o Wysoka tolerancja spoleczna na

spoZywanie alkoholu
o Niska SwiadomoS6 spotreczna na temat

skutk6w spozywania alkoholu
o Brak perspektyw na przyszloSd dla

mlodych mieszkaf,c6w (np.
bezrobocie)



zewnQtrzne lSzanse: lZagrotenia:
o MozliwoSd ograniczenia | . Rozpad rodziny

punkt6w sprzedaLy alkoholu I o Demoralizacja dzieci i mLodziety
. MozliwoSd zwiqkszania I . Przemoc w rodzinie

SwiadomoSci spolecznej o

skutkach
spozywanialuzale2nrenia od
alkoholu

o Leczenie odwykowe przeciw
alkoholowe

Gminna Komisja Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w Starej Kornicy, w
ramach wlasnych kompetencji przeprowadzarozmowy interwencyjno-motywuj4ce w zwiqzku
z nadu2ywaniem alkoholu. W niekt6rych przypadkach, kieruje wnioski do S4du o

zobowiqzanie osoby do podjgcia leczenia odwykowego. Ponthsza tabela prezentuje
podej rnowan e dziatania.

Osoby zobowtEzane do podjgcialeczema odwykowego zazwczaj s4 objgte nadzorem
kuratora s4dowego.

abela nr 3. Dane Kuratorskie ei Sadu Reionorvego rv Siedlcach
Powody interwencji s4dowej 20tl 20t2 20L3

I Liczba os6b objgtych nadzorem kuratora s4dowego w
zw iqzku z zob ow iTzani em do I e czeni a o dwyko we g o

3 A.+ O

W zwr4zku z nadu?ywaniem alkoholu w wielu rodzinach dochodzi do przemocy. W
rodzina.ch ty ch r eahzowana j e st pro cedura Niebi eski ej Karty.

Tabela nr 4. Dane Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciw dzialania
P Rodzinie w S Kornic

W Gminie Stara Kornica funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny clla os6b z
problennem alkoholowym i czlonk6w ich rodzin. Z pomocy punktu w 2013 roku skorzystaio 6
os6b z problemem alkoholowym oraz 1I czlonkow rodzin os6b z problemem alkoholowym.

Tabela nr 2. Dane GKRPA
Dzialania podejmowane przez GKRPA 20tl 2012 2013

1. Liczba rodzin, z ktorymr
interwencvino-motywui ace

GKRPA przeprowadzlLa rozmovury

w zwtazku z nadu?vwaniem alkoholu
11 10 11

) Liczba wniosk6w zlolonych przez GKRPA do s4du o

zob owrazanie do leczenia o dwykowe go przeciwalkoholowe go
I 5 8

w w starel llorn
Procedura Niebieskiej Karty 2011 (od IX) 2012 2013

I Liczb a rc ahzow anych pro c e dur Ni ebi e skiej karty
(liczba procedur kontynuowanych z
pr:przedniego roku otaz hczba wszczEtych
procedur w danym roku)

4 15 I6

2. Liczba przekazanych przez ZespSl zawiadomief
do organ6w Scigania o popelnieniu przestgpstwa
w zwiqzkuzuLyciem przemocy w rodzinie

0 0 4



Na terenie gminy dziala stowarzyszenie trze?woSciowe oraz grvpy samoponxocowe.
54 to:

1. Kornickie Stowarzyszenie Trze?wodci CHATA
2. Grupa AA,,To dziaLa"

3. Grupa A1.-Anon,,Weronika."

II. DIAGNOZA PROBLEMU NARKOMANII

Dragnoza problemu narkomanii w Starej Kornicy opiera sig na danych uzyskanych z
Zespolu Publicznych Plac6wek Oswiatowych w Starej Kornicy. Dane pochodz4z2014 roku i
sQ wynikami ankiety przeprowadzonej wSr6d I47 uczni6w klas I-III mitjscowego
gimnazjum. Ponizej zamreszczone sQ wyniki z podsumowania przeprowadzonych ant<iet
(opracowanie ZPPO Stara Kornica).

1. l0%ouczni6w (I4 os6b) gimnazjumprzyznalo sig, 2e spr6bowalo narkotyk6r,v, w tym:
a. Pierwsze zetknigcie mtodzie?y z niedozwolonymi Srodkami zdaruylo sig: w

miejscu spotkaf ze znajomymi, np. boisko (61% - 8 os6b), na dyskotece, impiezie
05% - 2 osoby), w gimnulum (8% - 1 osoba), szkole podstawowei (g% - 1

osoba), w domu (8% - 1 osoba).
b. Do zaLycia narkotyku sklaniali uczniow koledzy, kolezanki (31,% - 4 osoby), w

69% (9 os6b) przyczynq byla ciekawoS6.
c. Jednokrotny eksperyment z narkotykiem deklarowalo 79%o badanych (11 os6b),

wielokrotny 2I% (3 osoby). 83Yo ankietowanych (10 os6b) przyznaLo, Le mialo to
miejsce rok temu, a ll%o (2. osoby) podalo ubiegly miesi4c.

2. Zdecydowana wigkszoS1 uczniow (90% - 133 osoby), opisuj4c swoje kontakty z
narkotykami, wybralo odpowiedZ,,nie pr6bow alaml pr 6b owalem,,.

3. Uczniowie pytani o to, gdzie - ich zdaniem - mohna kupi6 narkotyki: na terenie
szkolnym wskazali przede wszystkim jej okolice (16 os6b), szatniE (12 ,cs6b) lub
toaletg szkoln4 (13 os6b), a poza miejscem nauki wymienili autobus, irnprezy (20
os6b).

4. lVa pytanie , czy w naszei szkole narkotyki s4 dostgpne ,2IoA (29 os6b) odpowiedzialo,
:Ze tak, 22% (31 os6b) - zaprzeczyLo. Zdecydowana wigkszoSd - 5l% (79 osdb)
:zaznaczyLa,,nic o tym nie wie".

5. 'w zdobyciu narkotyku moze ich zdaniem pom6c znajomy ze szkoly (20%
t),zgsd mlodych ludzi wskaz:"ywala osoby spoza szkoly (32% - 33 osoby)

- 20 os6b).
lub obcych

(48% - 49 os6b).
6. 6Yo mNodzieLy (9 os6b) przyznala, Le widziala, jak ktoS

narkotyki, a |lYo (16 os6b) widziala zaTycie substancji
zrnajomego.

1. ltiajczgSciej wymieniane przez mlodzie? ZrodLo pienigdzy na narkotyki: rodzice,
zrnajomi. Pojawiaj4 sig r6wnieZ wpisy okradzie?ach.

III. CT]LE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBL,EMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAI,ANIA NARKOMANII

Cele og6lne:
l. zapol>ieganie powstawaniu nowych problem6w zwiqzanych z nadubywaniem altkoholu i
narkotyk6w,
2. zmniejszanie rozmiar6w problemow juL istniej4cych,
3. pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i problemem narkomanii, w tvm
przeciw dziaNanie przemo cy w ro dzini e,
4. profilaktyka problem6w uzalehrtien, w tym ograniczanie zjawiska picia alkoholu oraz
zaZywania substancji psychoaktywnych przez mlodzie| t dzieci.

ze znajomych kupuje
psychoaktywnej ptzez



Cele si:czeg6lowe:
1. zwiq:kszenie liczby os6b korzystaj4cych z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w zakresie
leczeniauzale2niert.
2' zwrqkszenie dostEpnoSci profesjonalnej pomocy specjalistycznej dla os6b z problemem
alkoholowym i problemem narkomanii oraz czlonk6w ich rodzin,
3. propagowanie wiedzy na temat problem6w zwrqzanych z piciem alkoholu i uzywaniem
substancji psychoaktywnych, a takze ksztaltowanie postaw i przekonaf, spoiecznych
wspierrlj4cych racjonaln4 kontrolg nad obecnoSci4 alkoholu w codziennym Lyciu.
4. podniesienie poziomu wiedzy na temat problem6w i skutk6w zwiEzanych z za1ywaniem
narkotyk6w i narkomani4.

rv. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKT I ROZWIAZ.YWANIA
PROB LEM6W,q.LXOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAI,ANIA NARKOMANII

l. Zwiqkszenie dostgpnoSci pomocy terapetrtycznej dla os6b uzale1nionych i czlonk6w ich
rodzin:

a) zakup oddzialywah zdrowotnych, rcalizowanych w plac6wkach leczenia uzaleinienia od
alkoholu narzecz os6b uzaleznionych od alkoholu,

b) dofinansowanie zakupu program6w pomocy psychologi cznej i psychoterapii dla os6b
doSwiadczaj 4cych przemocy i stosuj 4cych przemoc,

c) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla os6b uzaleznionych i ich ro<lzin otaz
finansowanie os6b zatrudnionych w punkcie,

2. udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy alkoholowe i problemy narkomanii
ponrocy psychologicznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony przed p12emoc4 w
rodrzinie.

a) do fi nLans o wani e pracy ter ap euty cznej z r o dzinq,
b) finarrsowanie zaiE1 i program6w socjoterapeutycznychlub opiekuhczo -wychorvawczych

dla 'dzieci zrcdzinz problemem alkohololvym i problemem narkomanii,
c) dofinansowanie oboz6w socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z prroblemem

alkoholowym i problemem narkomanii,
d) dofinansowanie szkolefr i kurs6w specjalistycznych w zakresie pracy z

problemem alkoholowym i problemem narkomanii oraz w zakresie
s o cj oterap e uty czny ch,

dzietmi :z rodzin z
prowadzenia zajEf

e) finansowanie do|ywiania dzieci r mlodziely uczestniczqcych w pozalekcyjnych
pro gramach opi ekuf czo -wychow aw czy ch i s o cj oterap eutycznych,

f) finarLsowanie Srodowiskowych program6w po*o"y rodzinie, kt6rych efektern bqdzie
mig dzy i nnymi zw iEkszanre komp etencj i wycho w aw czy ch r o dzic ow,

g) zwigkszenie dostgpnoSci i podniesienie jakoSci pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z
problemem alkoholowym - doroslychi dzieci,

h) wspieranie i dofinansowanie dzialaA maj4cych na celu zwiEkszanie kompetencji sluzb w
zakre s i e pr ze ciw dzialania przemo cy w ro dzini e,

i) wspieranie i dofinansowanie dziatafinatzecz doskonalenia i upowszechniania standard6w
interdys cypl inarnej pr acy na r ze cz pr ze ciw dzialania pr zemo cy w ro dzini e,

j) wspieranie i dofinansowanie dziala| na rzecz zwiEkszeni a wiedzy spoleczef,stwa na temat
pruemocy w rodzinie, mo2liwoSci przeciwdziaLania temu zjawisku oraz sposob6w
reagrslzysniz i uzyskania pomocy,

3. prowadzenie profilaktycznej dziaLalnoici informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
tozuiqzywania problem6w alkoholowych i problemu narkomanii, w-izozeg6l'oSci dla
dzie<:i rmtodzie?y:

a) wspiLeranie i finansowanie program6w profilaktyc znych dla dzieci i tttlodzie1y
prou,adzonych na terenie szk6l i innych plac6wek oSwiatowych,

b) wspieranie i dofinansowanie dziaLan o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla
rodzric6w,



c) wspieranie i dofinansowanie program6w i przedsi gwziqc profileLktyc znych
opracowywanych i realizowanychprzezrrftodziel, skierowanych do grup r6wielSniczych,

d) dofinansowanie szkoleri, kurs6w specjalistycznych w zakresie ptacy profilaktycznq z
dziedmi t, rrrt.o dzie2q dIa nauczycieli, pedago g6w i p sycho 1o g6w,

e) podejmowanie dzialah edukacyjnych skierowanych do sprzedawc6w napoj6w
alkoholowych oraz dzialah kontrolnych, majqcych na celu ograniczenie dostgpnoSci
napoj6w alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaiy alkoholu osobom ponizej 18
rok;1.Zycia,

I wspi eranie i dofi nansowanie p ozalekcyjny ch za1 Et sportowych,
g) wsipieranie i finansowanie dzialah edukacyjnych dla mieszkaric6w

wykorzystaniem material6w edukacyj nych,
gmmy z

h) wsp ieranie i dofi nansowanie dzialan na rzecz nietrzelw osci na dro gach,
i) wspieranie i dofinansowanie dzialannarzeczprzeciwdzial.anianietrzefwoSci w mieiscach

putrlicznych,
j) wspieranie i dofinansowanie dzialan na rzecz ograniczenia populacji os6b pij4cych alkohol

ryzykownie i szkodliwie,

4. wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i os6b frzycznych slu74cej
r o zw iqzywaniu problem6w alkoholowych i pr ze ciw dzialaniu narkomanii,

5' podejmowanie interwencji w zwiqzkuznaruszeniem przepis6w okreslonych w ait. 13r i 15
ustitwy oraz wystgpowanie przed s4dem w charakterze oskar|yciela publicznego.

6' wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie centr6w integracji spolecznej,

7' podejmowanie czynnoSci zmierzq4cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec os6b
uzalelnionych od alkoholu obowi4zku poddania sig leczeniu w zaldadzie lecznictwa
odwykowego (kierowanie spraw do S4du Rejonowego w Siedlcach):

a) pokrycie koszt6w s4dowych,
b) polcrycie koszt6w poniesionych na sporz4dzenie opinii lekarzy bieglych s4dowych w

prze dmio ci e uzale2nienia (p sycho 1o g, p sychiatra),

8. inne dzialania zwi4zane z realizacj4 zadafi Gminnego Programu profilaktyki i
Roz:wi4zywania Problem6w Alkoholowych i P rzeciw dzialaniaNarkomanii :

a) bie:Z}ca obsluga Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania problem6w
Alkoholowych i Przeciw dziaLania Narkomanii, w tym :

- wynagradzanie czlonk6w Gminnej Komisji Ftozwiqzywania Prroblem6w
.Alkoholowych:
- przewodniczqcy Komisji - miesigczne wynagro dzeme 234,00zlbrutto.
- czlonkowie Komisji - 40,00 zlbrutto zaposiedzenie,
lPodstaw4 do wyplacenia wynagrodzenia jest lista obecnoSci na posied:zeniu lub
l<ontroli.

b) finansowanie szkoleri czionk6w Gminnej Komisji Rozwi4zywania problem6w
Alkohoiowych
c) zakup material6w biurowych i sprzEtu dobre2;4cej pracy Gminnej Komisji Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych.

V. INSTYTUCJE I ORGANTZACJE WSPOMAGAJACE REALIZACJ4 GMINNEGO
PROGIIAMU

RealLizatorem Gminnego Programu profilaktyki
Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii jest
Protrlem6w Alkoholowych w Starej Kornicy.
Program realizowany bgdzie we wsp6lpracy z:

i Rozwi4zywania Problem6w
Gminna Komisja Rozwiqzywania

' Gminnq Komisj4 Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w Gminie Stara
Kornica,

. Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Starej Kornicy,



Gminnym Zespolem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwd zialaniaPtzemocy w Rodzinie
w Starej Kornicy
Powiatow4 Komend4 Policji w tr-osicach,
plac6wkami oSwiatowymi
plac6wkami sluzby zdrowia
or ganizacj ami p o zauqdovvymi
osobami frzycznymi i prawnymi

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

a

a

a

a

a

1.

a)

b)

c)

2.

Oczekiwane efekty Programu:
poglgbienie wiedzy,os6b zagro\onych i czlonk6w ich rodzin o zjawisku przemocy
dornowej i sposobach radzeniasobie z tym problemem,

wzrrost dwiadomoSci_ mieszkaric6w gminy o mozliwoSci uzyskania wsparcia w zakresie
r ozwiqzyw ania problem6w alkohorowych i problemu narkomanii,
zwrigkszenie SwiadomoSci spoleczefstwa o zdrowotnych i spolecznych skutkach
nadu?y w ani a alkoholu or az za|ywani a narkotyk6 w,

Grninny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz
Prueciwdzialania Narkomanli bgdzie finansowany z rccznych optat za korzystanie z
zezwoleh na sprzedaz alkoholu. wymienione formy pracy mogq byi modyfikowane w
trakcie calego okresu realizacii.


