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Glinn1. Program Profi|aktyki i Rozwiązylvania ProbIemów Alkoho|owych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminv Solis|r na rok 20l7

Pnt*tlr r pnrę na:

- -.-: . : : ::;.: J6 pazdziernika 1982 r' o wychor'v-aniu w ttzeźvtości i ptzeciwdziałarriu alkoholizmowi (Dz.-  
.  I .  , :  : .  poz .  487) ;

- .:-':.',: z Jnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu trarkomanii (Dz.U ' z2016 r. poz.224 ze zm');
- -:':.',: z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2016 t. poz. 930, ze zm.);
. ---:'.'' 3 Z dnia ]9 |ipca2005 r' o przeciwdziałaniu przemocy w roclzinie (Dz.U.z 2015 r.,poz. 1390).

Rozdzial I
\\'prorvadzenie:

b -

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
o przeciwdziałaniu na conanii stanowią, że prowadzenie dzia|ań związanvclr z profilaktyką i
rozrviqzywaniem problemów alkohoiowych oraz integracji społecznej osób uza1eżnionych od alkolrolu i
przeciwdziałanie nar.komanii należy do zadań własnych gminy. Ich rea|izacja prowadzona jest poprzez
Gminny Prograrn Plofilaktyki i Rozwiązywania Problemów A1koholortych oraz Przeciwdziałarria
Narkonranii uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii opracowrrje Wójt (ań. 10 ust. 2 tlstawy Z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii).
'Ąlkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi i jak każde inne clroroby wymagają leczęnia' Proces
ten jest długotrwały' wymagający wiele wysitku i wytrwałości nie tylko od osób uzaleŻnionych, ale takie
od osób je otacza.iących.
iv{ininalizowanie skutków alkolrolizmu, narkomanii to jedna strona pomocy profilaktycznej środowisku,
ale najwaŻniejsZą pomocą jest zapobieganie, czyli edukowanie' uśr,viadamianie, wskaz}'wanię
alterrratywnych SposobóW spędzania wolnego czasu, radzelia sobie z sytuacją trrrclrrą, konfliktorvą, jak
skutecznie bez używek rozładowaó napięcie i rodzącą się agresję. Profilaktyka to również wspieranie
młodych ludzi w kształtowanitr prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne

. ..podpieranie się'. strbstancjami uzależniającymi czy używkami. Uczenie umiejętności mówierria ',nie''\ l :
\\ s}1uacjach, gdy mlody człowiekjest poddany presji otoczenia.

ogólny cel programu to zapobieganie powstawaniu nowyclr problernów alko1rolowych i nalkomanii oraz
zrnniejszanie rozmiarór,ł' pr.oblemów jriż istniejących oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia
sobie z już istniejącymi.

Kluczorvą rolę w realizacji tego celu odgrywają nastętrujące działania:
1) konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,
2) konsekwentne egzel<rvowanie przepisów ustawy związanych z zakresem reklanry alkolrolu,
3) systematyczna eclr-lkacj a sprzedawców w dziedzinie szkód z:wiązattych z piciem alkolrolrr przez
młodziei,
4) koncentracja na wszechstronnyclr oddziaływaniach profilaktycznyclr wśrócl dzieci i nrlodzieży,
5) ścisła współpraca z insty'tucjami skupiającymi dzieci i nrłodzięż w celu pronrowania aktywnego,
zdrowego stylu życia.

Rozdział II
Diagnoza środowiska



W planowaniu i prowadzeniu działaf mających na celu profilaktykę i rozwi4zy'wanie problemórv

,*iĘiny"n z uza1eżnieniu..'i ważne jest rozpoznawanie skali problemów na terenie gminy, wzorórv

zaclrowań, struktury spoŹycia otaz zibltzęil życia społecznego i rodzinnego wywołanych nimi. Skala

zjawiska uzaleznienia.od alkolro1tr na terenie gminy jest jednak trudna do precyzyjnego okeślenią a

p'oziom spozycia alkolrolu jak i rozpowszechnienie szkodliwych następstw picia są róŹne w zależności od

Środowiska.

Z danychewidencji ludności (stan na 3I peridzierrika 2016 roku) w1nika, że Gminę Sońsk zamieszkuje

lzs: ósotJ t1'm :s--ło tobiet. Dzieci i młodzież do osiemnastego roku życialo 1486 osób. W Powiatowym

Urzędzie Pracv zareięstrowanvch jest 290 osób bezrobotnyclr, w tym 147 kobiet. 7asiłek dla bezrobotnych

p*i*" u *ou, bez prawaTo zasiłku jest 273 osób (stan na 31.10.2016 r.). Bezrobocie w swych

tonsekwencjach niesie ża sobą spadek stopy zyciowej, poczucie bezradności, brak motywacji do kolejnych

poszuki*an"pracy, niskie po""..ci" własnł warlości, depresje. Wszystkie te -le$alyltlę konsekwencje
.*pŃ":ą 

'i"*ątpii*i. ,.u 'i"'ę 
"mocji 

i częśto przyczyniają się do sięgania po alkolrol i inne uiywki celem

.*łuaołuniu nógatywnych napięć, co niesie za sobą problemy uzaleŻnteń.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 26 punktów sprzedażv alkoholrr clo spoŻycia poza miejscem

"|,,i'daiy, 
d"o$cźy to alkoho]i śd ą,ś,t, do 1s%, oraz 21 punktów ze sprzedaŻą napojów alkoho1owych

""""**ój"ip.j*yej 
1B%.Nasprzeóazalkoholudo 4'5%oor.azpiwadospożyciapoza*bj*.T:|.'*i::]

g 
"" 

iio'. 'J óuo*ńź"; 
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1imit punktów sptzedtŻy wydano 27 zezwoleń, natomiast do spożycia w miej scu

sprzedaiy wydano f zezwo|ęnia.

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że pppulaqię-sŃ!']r

l.+ńnrch awstentr ia różne katesorie problemówąlŁsllols]łrysh (dane szacunkowe) przekładają się na naszą

gminę w następujący sposób:
7 okoio z%"ui.jpopj*;i.;est uzależniona od alkoholu. Na 7753 mieszkańców naszej gminy około 155

jest uzależnionych;
"- 

około 5-7% całej populacji to osoby pijące szkodliwie, rrie uza1eżnione od alkoholu. Na 7753

mieszkańcórv naszej gminy około 4ó5 pije szkodliwie;
- około 47o to doroś1i z1,j ący w otoczeniu alkoholika (rodzice, współmałżonkowie). Na 7753 mieszkańców

naszej gminy około 310 dorosĘch żyje w otoczeniu alkoholika;
- ą"z pJpurói to dzieci wr'ct'o'łująóe się w rodzinach alkoholików. Na 7753 mieszkańców naszej gminy

około 310 dzieci Ęje lt' otoczeniu alkoholika.

na8
Z danych ze

. listooada 20 l 6 r. wvnika, że w 20l 6 roku:
\ . 

"o.g-i"orvuno 
wypocz1'rrek zimortY i 1etni d|a 3.7 dzieci zrodzin zagrożnnych;

- uńlono *,p*"iu finun.o*.go nav,ryjazdy z elementami profilaktyki dla 5 dziect zrodzin zagrożonych,

dla grupy Halćeruy, d1a członków grupy AA (warsztaty telapeutycme w Sikorzu); .
. oói"i*o *,p*iiu finanso*ego"na i-p.""y p'o*uią"" zdrowy styl życia (ogólnopolski Zlot Rodzin

Abstynenckich), na programy pńr'wty"ż"", ieatry profilaktyczne i konkursy organizowane w szkołaclr i

Gminnym ośrodku Kultury;
- udzieiano wsparcia finaniowego na zakup mebli do ośrodka Terapii Uzależnień w Przasnyszu;
- zapewniono funkc.lonowanie Punktu Konsultacyjnego (2 osoby: trener PTP' psycholog);
- oaoyto s wspólne spotkania komisji i 11 spotkń Zespołu moty.vlującego do 1eczerria;
- skieiowano ł w'iosti do S4du Roózinnego o zastosowanie prz}tnusu skierowania na leczenie.

Ze sprawozdan z PuŃtu Kon i'uśgq wynika że:
- t."io lrr poo";".*uł d"iułunia pó.ocowe dotyczące wstępnej diagnozy problemu alkolrolowego _ 14,

wstępnej diagnozy innych uzależnień (komputer, gry komputerowe, hazard, narkotyki) _ 6, terapii

wspierającej po leczeniu odwykowym - f2, interwencji kryzysowych * 4, pomocy osobom z syndromem

DDA _ 8, pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie - 6, udziału w sprawach sądowych t 2. W

kilku przypadkach pomoc zgtaszającym się osobom wynagala też konsultacji z pracownikami GoPS w

Sońsku, policją, pedagogiem szkolnym, lekarzem psychiatrą.



-
-

. 
Z analizy prob|emów z jakinri zgłaszają się osoby do P.K. wynika, ze zwiększa się liczba d zieci i młodzieŻy

f uzależnionej od kornputera i gier komputerowych. Wzrasta również liczba osób 'ł,yrnagających konsultacji

f 
psyclriatrycznej lub leczenia psyclriatrycznego. W opinii prowadzącej P.K. niezbędnejest podjęcie działan

] służących upowszechnianiu wiedzy natematptzemocy w rodzinie, jej skutków dla funkcjonowania rodziny
I i dzieci oraz konkretnych kroków jakie należy podjąó, aby zastopować przemoc (dzialania pracortnikórv
, GOPS' nauczycieli, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych, rodziców).
I

psycholog w prrnkcie ptzyjąt 35 osób. Przedział wiekowy z$aszających się osób to 7 _ 55 1at. Głółne
z$aszale problenry to: zaburzenią depresyjne, zabutzenja adaptacyjrre, zaburzenia lękowe, zaburzenia
zachowania, uza1eżnienia od substancji psychoaktywnych, problerrry rnałżeńskie i roi]zinne. Ze względu
na charakter zgłaszanych problemów 30% spotkan to oddziaływarria trwające 1-3 sesje; 70% to
oddziaływania zakontraktowane na 4-16 spotkarr, w trzeclr przypadkach trwające clhrŻej niz 16 spotkan. Ze
względu na brak wolnych terminów, w miarę potrzeby osoby, które wymagały dłuższych oddział1.wań
przyjmowane były rotacyjnie, co 2 tygodnie, niektóre osoby 1 raz w miesiąctl'

- przez cały rok działata grupa wsparcia AA ,,Nadzieja'', która w każdą niedzielę spotykała się na mitingu,
z czego pierwszy w miesiąctl był mitingiem otwartym. od czerwca w k ażdy czwartek spotykała się grupa

g DDA, DDD na mitingu otwartym.

v

Rozwiązywanie problemów alkoho1owych wymaga współdziałania szeregu instytucji. Gmirrna Komisja
Rozwiązyrł'ania Problemów Alkolrolowych inicjuje i nadzoruje wykorranie gminnego Programu
współpracując z istniejącynri na jej terenie placówkami, które w ramach określorrych prawnie i z racji
wykonywanej pracy zajmrrjq się problematyk4 alkoholową.

W Gminie Sońsk funkcjonLlją następujące placówki oświatowe (darre na 31' 10.2016 i.):
- 2 przedszko|a, do których uczę szcza 125 dzieci;
- 2 od'działy ptzedszkolne, do których uczę szcza 90 dzieci
- 4 szkoły podstawowe, do których ttczęszcza 442 uczniów;
. 3 gimnazja, do których uczę szcza 253 uczniów;
- Gminny ośrodek Kultury w Sońsku i frlia w Gąsocinie, które realizują zadania w dziedzinie wychowania'
edukacji i upowszechniania kultury.
Szkoły prowadzą następujące progamy profilaktyczne, do któryclr zostali przeszkolerri nauczycie|e i
liderzy: Spójrz inaczej; Debata; odczuwaj, ufaj, mów; Powiedz Nie.

Działa równieŻ Gmimy ośrodek Pomocv Soołecznei zatrudrriający 4 pracowników socjalnych' którzy
prowadzą systenratyczną placę socj a1ną, szczególnie z osobami i roclzinami, w któryclr występują problemy
z alkoholem i przemoc domowa. Dane z roku 2015 wskazują, że 12 rodzin' w których żyje 43 osoby
objętych było różni'nri formami pomocy z powodu alkoholu. Przy GOPS powołany jest Zespół
Interd)'scyplinarnv. od stycznia 2016 r. do 31.10'2016 r. rozpoczęto procedurę ,,Niebieskiej Karty'' w13
rodzinach.

Pozostałe zasoby qminv to:
1) Placówka opiekuriczo * Wychowawcza Socja1izacyjna w Gołotczyźrrie,
2) MłodzieŻowy ośrodek Socjoterapii w Gołotczyźnie,
3) Zespół Szkół Centrurn Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotcuyźnie,
4) Kościoły i Akcja Katolicka w Sońsk,
5) Grupa AA ,,Nadzieja",
6lKluby Sponowe z terenu Gminy,
7) Niepubliczne ośrodki Zdtowia: w Sońsku (GAJDA-MED) i Soboklęszczu (ANMED),

Rozdział III



8) Lokalni liderzy,
9) Instytucje wspomagaj ące:
a) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) Instltut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
c) Fundacja ETOH,
d) Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie,

l e) Sąd Rejonowy w Ciechanowie.
l. 

Nasi mieszkancy mają też możliwośó korzystania z pomocy insttucii poza gminą:
1) CSK MSWiA _ Specjalistyczna Poradnia Uza1eżnień w Ciechanowie

ul. Mickiewicza 8 , tel. 23-673-69-98;873-11-4f,
2) SpecjalisĘczny Szpital Wojewódzki' Poradnia LeczeniaUzależnień Ciechanów

ul. Powstariców Wielkopolskich 2, tel,. f3.673-04.60'
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, u| !7 SĘcznia 7,

tel f3 6'12 52 16.

Rozdzial IY
Problemy zwiazane z piciem alkoholu

c - s"kody zd.owotne wynikając e ze spoĘwaria alkoholu.
- Zaburzenia iLycia rodzinnego w z:wiązku z alkoholem w tym szkody zdrowotne i rozwoj owe dzieci z
rodzin alkoholowych.
- Picie alkoholu przez dzieci i rriodzież.
. Zjawisko przemocy w rodzlnie w związku z używaniem alkolrolu.
- Naruszenia prawa w związk,l z alkoholem.

Rozdzial V
Cele strategiczne Drogramu. planowane dzialania oraz wskaźniki ich realizacii

1. ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spoŹ1vania alkoholu.
2. ograntczsnie zabltzeil Ęcia rodzirrnego w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dziec]' z rodzin z
problemem alkoholowym.
3 . ograniczenie skali zj awiska picia alkoholu prz ez dzieci i rtodzLeż'.
4. ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom.
5' ograniczenie prąpadków naruszei prawa w związku z alkoholem.

ab a.a. v.t.
Cel szczegółowy z Zmiana postaw wobec picia alkoholu, poprawa stanu psychicznego i
funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia alkoholu,
2' Wszechstronne kształcenie w dziedzinie profilaktyki człorrków Gmimej Komisji Rozwipywania
Problemów Alkoholowych, nauczycieli' pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów,
3. Wspieranie działań podej mo wanycl;l przez lokalnych liderów, którzy twotzą ',koalicję trzeźwościową,',
aktyvrizują lokalne środowiska i wskazują altematywne sposoby spędzania wolnego czasu'
4. Upowszechnienie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu problenraĘki uzależnień,
5. Edukacja rodziców w dziedzinie profi1aktyki lzaleineń,

WskaŹniki realizacji:
. |iczba działń nakierowanych na readaptację społeczną w tym zawodową osób uzależnionych po
zakończeniu |eczenia odwykowe go,
. liczba objętych teraplą lza|eżnienia od alkohoiu,
- |iczba dzialań ędukacyj nyclr trczących metod pracy z osobą uzależnioną,
. odsetek osób uzależnionych wykazujących poprawę w rok po zakończeniu leczenia odwykowego'



Ad. v.2
Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości pomocy dzieciom z ro<|zin z
problemem alkoholowym.

1. Realizacja działari mających na celu rozpoznawanie i zaspakajanie indyr,vidrralnych potrzeb
rozwojowych, edukacyjnyclr i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Szkolenia dla pracowników GoK, nauczycieli, pedagogów, słuŻby zdrowia, pracowników socjalnych w
zakresie pomocy dzieciom z rcdztn z problemem alkoholowym oraz dzieciom z FAS.

Ce| szczegółowy: Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji
pozarządowych slużących rozrviązywaniu problemów alkoho|owych.

1. Wspieranie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiąz1,.wanienr problemów
alkoholowych.
2. Włączenie otgarrizacJi pozarządowych w wykony"wanie zadań wyrikaj ącyclr z realizacji Programu.

Wskazniki realizacii:
odsetek dzieci z rodzin z probIemem alkoholowym biorących udział w zajęciach
udzielaj ących im wsparcia.
Ilość osób przeszko1onych na temat pomocy dzieciom z problemem alkolrolowym.

Cel szczegó|owy! Poprawa funkcjonowania osób uzależnionych od alkoho|u i narkoĘków -.

1. Dziatania Gminnej Komisji Rozwiąz1tvania Problemów Alkoholowych skierowane do osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego.
2. Działa|ność Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmrrjąca
w szczegó|ności:

1) nawi4zanie iyczliwego, nie oceniającego kontaktu z klientem,
2) informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
3) motywowanie do ieczenia,
4) udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu"
5) rozpoznanie w trakcie rozmowy zj awiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia
i informacji o moiliwościach jej powstrzymywania,
6) uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,

(' 7) posiaclanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych słuŹb
z terenu gminy i innych instflucji, które mogą zaan1aŻować się w profesjonalną i systemową
pomoc dla klientów punktu.

3. Dofinarrsowanie programów profllaktycznych realizowanych pruez orgatizacje pozarządowe.
4. Pomoc w tworzeniu grup samopomocowych.
5. Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
6. Stała współpraca z Policją, ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem _ Wydziałem Rodzirurym i
Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, szkołami w celu podnoszenia skuteczności
podejmowanych działan.

WskaŹniki realizacj i
. IlośÓ osób korzystaj ących z Punktów Konsultacyjno - Informacyjnych,
- Ilość rodzin w których policja podjęła interwencj e w z.vv.tązkl z alkoholem,
- Ilość rozmów motywacyjnych z osobami podejrzarrymi o uza1eżnienie od alkoholu,
- Liczba akcji edukacyjno _ informacyjnych dotyczących choroby alkoholowej.

Ad. v.3
Cel szczegółowy: Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna d|a dzieci z rodzin
dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym czy narkotykołvym.



a

1. Udział członków Gminnej Kornisji Rozwiązywania Probienrów Alkoholowych w pracach zespofu
interdyscyplinarrrego ds' przeciwd ziałmia ptzemocy w rodzinie, którego zaclaniem będzie opracowanie i
koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinre:

1) kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w któryclr dochodzi do przernocy,
2) monitorowarrie syrracji w rodzinach, w których dochodzi do przemocv.
3) zbieranie i przechowywanie infomacji na temat sl<ali zjawista p,"".o"y w rodzinie na terenię
gminy,
4) nawiązywanie współpracy z orgutizacjami pozatządowymi zajmującymi się udzielaniem
pomocy ofiarom ptzemocy domowej w tyrn noclegu,
5) inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifrkacji osób mających w swojej pracy
kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy,
6) stosowanie procedury interwencji _ ,,Niebieska Karta'' _ rozpoznawanie zabwzen Życia
rodzinnego na skutęk nadużywania alkoholu i stosowania p'""moiy, ułoŻenie p1anu pomocy
członkom rodziny i zap1anowani e dział'ń interwencyjnych.

2. Prowadzenie na ter.enie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznychdla dzieci i
młodzieżzy, odpowiadających standardom .vqvznaczollym przez technologie p.ófitukty""''" obejmujące:

1) profi1aktykę pierwszorzędową - adresowaną do ogółu dzieci i młodiiezy, mającą'na celu
promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji alkolrolowej czy narkótykowej,
2) profilaktykę drugorzędową _ adresowaną do grup podwyższonego ryzyka, a więc do osób, które
przeszły już inicjację i u których występują poważne problemy (osóuiste, rodzinne, szkolne) _
świetlice socj otef apeutyczne.

3. W ramach profilaktyki pierwszorzędowej realizowane są Programy Profilaktyczrre w szkołach.l innych
placówkach oświatowych, które mają charakter: informacyino _ edukacv.iny _ nastawiony na
przekaz:yvvanie informacj i o zagrożeniach związanych z używaniem subśtancji psychoaktywnych i
mechanizmach powstawania uzależnień a takie na ćwiczenie waLŻnych urniejętności- zyciowych.np. :
program ,,Wczesna Profilaktyka'' 'odczuwaj, ufaj, mów', ,,Debata'', ,,Korekta'', ,'ja.n" Grunic"', aite,nai}*
. umożlitviające dzieciorn i młodzieży zaspokajanie potrzeby aktywnoś-ci i osiągnięó popr'." *g-*il[
się w jakąś pozyt1wną działalnośó _ spoń, turystyka, teatr, praca óhary'tatywna,.ńuzyka ruchowa, ekologia,
plastyka' terapeuwczne _ zwracanie uwagi na mocne strony dziecka, które stanówią podstawę dzijj
wspomagających jego rozwój np' zajęcia kolekcyjno - kompensacyjne, socjoterapeutyizne'
4. Podejmowani e dztaLan o charaktęrze edŃacyjnym przeznaczonych ata roazicow, których celem jest
wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych
decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
5. Wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu - warsztaty, szkolenia pogłębiające wiedzę i
umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia.
6. Wspieranie iokalnycir imprez profilakĘcznych adresowanych dla dzieci , młodzieizy i ich rodziców.
7' Inicjowanie, wspieranie akcji mającycli na celu organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieŻy
poza rodzinnym środowiskiem często skażonym uzależnierriami:

[/'

l) udział dzieci i nrłodzieży w obozach profilaktycznyclr, koloniach z
innych fonnach wypoczynku pozwa1ających na kształtowanie
osobowościowych,
2) wspieranie świetlic środowiskowych.

Wskaźniki realizacii
- I:?9" szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, gdzie realizowano pogramy
profilaktyczne,
- ilość młodzieŹy, rodziców i nauczycieli, którzy wzięli udział w profesjonalnych i autorskich programach
profilaktycznych,
- ilośó realizatorów programów profilaktycznych na terenie gminy,
- ilość osób, które Ńończyły specjalistyczne szko\enia z zabesu profilaktyki i rozwiązy"wania problemów
alkoholowych,
. liczba programów profilaktycznych oraz przedsięwzięć o charakterze infomacyjrrym i edukacyjnym
promujqcym ograniczenie spożycia alkoholu.

elementami profilaktyki i
prawidłowych postaw



Ad. v.4
CeI szczegółowy: Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoho|owe i narkotykowe
pomocy pedagogicznej prawnej, a w szczegó|ności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problernem przęmocy domowej w
kierunku procedury,,Niebieska Karta"
2. Edukacja publiczna.
3. Współorganizowanie wolnego czasu dla osób współuzależrrionych poprzez udział w masowych
zabavł ach b ęzalkoholowych, f bstynach' wieczorkach.
4. Doskonalenie metod interwencji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę
,,Niebieskiej Karty".

WskaŹniki lealizacii
. ilość rodzin w których policja podejmie wielokrotne interwencje w związku z przenrocą w rodzinie,
- ilość osób przeszliolonych w zakresie informacji i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w
poszczególnyclr grtlpach zawodowych,
- ilość placówek współpracujących z gminą, w których ofiary przemocy mogą tuyskać porrroc'
. ilośó rodzin objętych pomocą GoPS, w których występuje problem alkoholowy lub problem przemocy,
- powstanie gnrp wsparcia lub ruchu samopomocowego,
. ilość złożonych ,'Niebieskich Kart'' i zakończonych działaiptzez zespoły interdyscyplinarne.

Ad. v.5
Ce| szczegółowy: Przestrzeganie szczegółowych zasad wydawania i cofania zez,łvo|eń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożrycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontro|a
przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

|. Zęz:wolęn1a na sprzedaż' napojów alkolrolowych wydaje się z uwzględnieniem warunków zawar1ych w
uchwałach Rady Gminy w Sońsku:

1) w sprawie zasad usytuowania rra terenie gminy miejsc sptzedałŻy napoj ów alkoholowych i
warunków sprzedaiy tych napojów;
2) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%o a|koholu z
wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miej scu sptzedaizy po zapoznarriu się z opinią
Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie zasadności wydania
zezwolenia.

1' 2. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedai, napojów alkolrolowych prowadzi się z
uwzględnieniem warunków zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi.
3. Prowadzenie szkoleń clla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaz napojów alkoholowych:

1) kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedazy;
2) kontroię prowadzą upoważnieni przez W ójta Gminy Sońsk członkowie Gminnej Komisji
Rozwi4zywania Probiemów A1koholowych lub inne upoważnione organy w tym pracownicy
Urzędu Skarbowego, Policji;
3) zakes kontroli: zgodnośó prowadzonej sptzedaizy napojów alkoholowych z aktualnie ważnym
zezwoleniem, przestrzeganie warunków usta\ł/y o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzial'aniu
a1koholizmowi, przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sptzedaży rrapojów
alkoholowych;
4) czynności korrtro1nych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej
kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej;
5) podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnió warunki niezbędne do przeprowadzenia
kontroli;
6) z przeprowadzonej korrtroli spotządza się protokół, który wraz z wnioskami pvekazuje się do



olganu wydaj4cego ciecyz.ię Z ró\\'l1oczesn\ m po\\ iadonienienl Gnlinnei

Problenlów Al)<oholowyclr.
5' Prorvadzetrie cdLrkac.|i ptrbl iczne.j na tenlat działania alkoholu na orgal l iznl i  r1zika SZ(t].].... i '] i . ' ::.! ']:

1lrort'adz'enia pojazdórv pod wpływenr alko]rolu.

Wskaźrriki reai izzrci j
'wysokośc rvplywu clo btldŹetu z tytułu r.ocznycl-r opłat za korzystanie z zezrr'oleń na splzedaz n::c....'..
alkoholorvych,
. 1iczba punktów spl.zedazy.
' liczba rrrieszkaliców przypada.jącyclr
- liczba lvydanych zezwoleti.

na.jeden pttnkt splzedaŻy,

- ]iczba intel.r,r,encji polic.ji i il-lnvch upowazrrionyclr lvobec tlaLrtszetlia tt,arunl<ów sprzedazy a]lioholu .
- liczba sprar,i' dotyczących llieprzestlzegania plawa zgłoszonych do inst1'tuc.ji: sądórv. pt.oltttrattrty i rrrI-r1'clr

organów ztr jnru jących się egzekwowaniem postanowieti ustawy .'o wyclror,valriu w trzeźwości i

p lzecirvdzia lanin alkohol izrrowi ' ,
- liczba kontroli prurktórv spl.zedaŻy alkoho]u.

Rozdzial  VI
Real izacia zatI.rr i  Gminncj l{ornisj i  Rozrviązyrv:rnia Prolr lemóu' Al l<oholowych

Cnlinna l(ollisja Rozrviązyr,vallia Prob1etrrów AlJ<oholowyclr opirlitrje i inicjLlje Gn.rinrry Plogram

Prolilalttyki i Rozwiązyrvar-ria Ploblenrórł' Alkoholowycil or.az Przeciwdzia]ania Narkomalrii.

Do zadari Kor-niąii naleŹ-y :
- inicjorvanie dzia]ań lv zakresie zaclari r,q'Irika.jących z

, . r  zec  i u  d  u  i r  l . r l l  i r  r  r t l l i o l r o l i z l l  r o rv i l
-  opiniolvanic szczegó ior,r ' 'vc l i  zasad l t 'vdarvania ico1ania
lLrb poza miejscenl splzeclaiy oraz- koutroli plzestrzegania
' podejnrowanie czytllrości zrnierzajqcyclr do orzeczenia
alkoholu oborviązl<u podclania się Ieczerritl.

art. 4l ustawy o wyclrowanitt w trzeŹrł'ości i

zezrvoleń tra prowłrclzenie sprzedaiy na miejscu
zasrd obrottt ly l l l i  napo i l t l t l  i :
o zastosowatlil.t r,vobec osoby rrzależlriollej od

Do zakt.eslt dzialania Konlisii naleŻ'y :
- pt.ze 1ll.owadzatric wyrł'iadÓrv śr.ocloivisliowych i roztllór,v w splawaclr osótr nadtrŻyrvaj ącycil alkoboltt;
- l<ict.owanie tla bacltrllie clo biegłego w celu wydania opinii w przedrrriocie uzależtrienia ocl alkohoht i

rvsliazatria roclzaju zak1aclu lecz,-1iczego clla osób l<tóle w zwi4z1ru z tradużywanietl napojórv alkolrolortrych

b porvoclLrją rozlriac1 poŻ'ycia roclzirrtlego. denlor.alizację nrałolehriclr, uchylaj4 się od pr.ac.v aibo

systematycZnie zak]ócają spokój lLlb pol.ządek publiczr]y;
-l.i.,o."u,-,ie clo sąclórv wnióskóit, o rt'szczęcie postęporvania w sprawie zastosorvania obor'viązltu poddania

się leczerritl o ci rv)' it o lve l-l-t tt '

Rozdzial  VII
irót||łizasacl1 ' f inansor l ,ania zat l:tń rv ratnnch Gnrinnego Progr:rnru Prof i la l<tyki

iRozrr ' iąz1,rr, l rI i ia ProlrIcmórv Al l toholorv1,ch oraz P rzccirvdzia lania N:rr l romani i

1. Wyclatki zu,iązalle z realizacją Grrrinnego Pt.oglamrr Prolilaktyki i Rozwiązywalria Pr.oblelrrów

AIkollolorvych oraz Prz'eci1vdzialania Nar.komalrii 1ltliansowane będ4 ze środkórv lrz-yslranych Z ty1ułtl optat

za lror.zi,stailie z zezwo|ęn tla sprzeclaŻ i podawanie napojów alkolrololvych. Srodki te są ściśle powiązarre

z 1'l tlzlllsorvan ieIlr za'loŻeti gnlitrnego pfogran]Ll i nie nloina icl.r vlykolzystyrł'aó tra inne zadania nie nlające

/  r ' t i r l  r r c f )  l o t )  ( z l r cgo  z r r  i r z ( t t
2. Ztsłcly rr,v n.rgrailzarria czlonl<órr,Gnlinnej l(onlisji Rozrviązywania Problemów Allroholowyclr
. Cz"ionkórvie Iłornis.ji otrzynltrją rvyrragrodzer-rie lv urysokości 157o nl in il-r-ralnego rvynagrodzetria rv 2017

l... określonego lv l-lstarvie z clllja 10'lo.2002 r.' o tlinimalnynr wytragroclzeniu za pracę (Dz'U. 2015 poz.

2008 ze znl'). za kaŻcle vr'spólne posiccizerlie l<onris.ii lra poc1starvie listy obecrrości;
- Cz]onlionl gnlinnej koillisji przysłtrgtrje Zw|ot kosztów podróiy związalrych Z r]czestnictwcll.} w



szkoleniaclr na podstawie delegacji słlrżbowej tak jak pracownikom Urzęclu Gniny Sorisk

Rozdział VIII
określenie zadań, dzia|ań i pre|iminarz wydatków na reaIizację programu profilaktyki
i rozwiązrywania probIemórv aIkohoIowych

o

!

.' P. Nazrva zadanirr
Dzialania do realizacj i Miejsce rea liza cj i Termin

realizacji
Odpo-
wiedzia-
I n y

Koszt
zadania w zl

Zwięksfen ie
dostepności ponrocy
terapeutycznej i
rehabil itacyjnej dla
osób i lodzirr z
proDren'renl
alkoholowyln

Plowadzęnie PUnl(tu
l(onsultacyjnego

Gajda-Med.
Centrum Medyczne fi l ia
W sońsl(u

20t7
Wójt

Gminy
sońsk

24.000,00

2 .

Udzielanie roclzinont, w
któ|ych wystepują
problenry alkoholowe
pon)ocy
psychospolecznej i
prawnej. a rv
sfczegÓ|ności ochrony
przed przenoca lv
lodzinie

l. Wsparcie
Ltdzia]u osób
za leżnionych i ich

rodzin w spotlianiacll
wspó1noty AA' DDA'
DDD omz udzialu w
imprezach pronlujących
zdrowy sty| życia (np.:
ogólnopoIsl<i ZIot
Rodzin Abstynenckich)

ośrodek Apostolstwa
TtzęŹwości w
Zakloczymiu
CoI( w Sońsku

2017

Wó.it
Gminy
Sońsk

2.500,00

2. Wsparcie
organizacji Festynu
Rodzinnego z okazj i
,,Sierpieli rliesiącem
trzeźwości nat.odu''

Palafia w Sorisku Sierpień
2017 s00,00

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
inlbrmacyjnej i
edLrkacyjne j rv zakresie
lozw|ąZyWan Ia
problenlótv
011,01,o1s!\,ych i
przeciwdziatan ia
narkonranii, rv
szczególności dla dzieci
in l Iodz ieży

L Realizacja programu
protrlal<tycznego
,.Debala" (3 realizacje)

Szkoły Podstawowe w
Gąsocinie, SońskLl i
C inlnazjunl w Sońsku

l 0 l 7
WÓjt

Cminy
Sorlsk

1.650,00
(zlecenie)

2, Realizacjaprogmn'tu
profilaktycznego
,'odczuwaj, ufaj, nrów''

Szkota Podstawowa w
Cąsocinie

550,00
(zlecenie)

i .  l (oncen Cabr ie la
Fleszara C im naz j  un l  w Cąsoc in ie 2.000,00

4. Teatry
pfotilaktyczne

Szl(ola Podstawowa w
Bądkowie, w Sorisktl i
G innazj unr w Sońsku,
Przedszl<ole w
GototczyŹnie i
cąsoc in ie

2.000,00

5. Międzyszkolny
l(onkufs protllaktyczny
',Zdrowiej i śtviadonliej
ź:yć',

Szl(ola Podstawowa w
Gąsoc in ie

r .000,00
(nratęIiały.

naglody)



o

L

6. Szkolny konkurs
antyn ikotynowy

Gimnazjum w Sońsku 500,00
(nagrody)

400,00
(nagrody)

7. Kotrkurs
profi laktyczny związany
ze zdrowienl

Szkola Poclstawowa w
Bądkowie

8.  B lo|< dz ia lań  i
aninlacji w okresie feri i
zinrowych GOK i00,00

(llateriaĘ)

9. Gminny Dzień
Dziecka GOr(

100,00

10. Zaczarowane
Mil<olajl(i cor( 200,00

(rnateIiały)

l .  Szkolen ie
sprzedawców Urząd Gnl iny Sońsl< 200.00

(zlecenie)

i0.000,00

2. Organizacja
wypoczynl(u letniego
d|a dzieci i młodzieży
z realizacja prograllu
profi |aI(tycZnęqo

Zgodne z wybraną
propozycją

4 .

|(ie|owanie osób Z
pro b le nle n')
all<oholorvym na
badanie pr z,ez lel<arza
bieetego

Wnioskolvanie do Sądu
Rodzinnego o wydanie
orzeczenia o tbrntie
leczenia osoby
uzależn ionei.

CKP iRPA 20t '7
Wójt

Cminy
Sońsk

2.500,00

5 . Wynagrodzenia
członków C KPiRPA

Posiedzenia czlonków
c|(PiRPA oraz zespolów
motywuj4cych do
pocljęcia leczenia

Urzqd Gnliny Sońsk ?017
wójt

C miny
Sońsk

r0.800,00

ó . Wydatl(i
adnrinistracyjne

Delegac]e i l(ontrole
punl(tów splzedaży
a lkoho lu

Urząd Gminy Sońsk 2017
WÓjt

Gm iny
Sońsk

700,00

Rozmowy
telęfoniczne 300,00

Za|(up matelialów
biLrrowych 400,00

7 .

Szl<olenia i kont'erenc.je
z zal<r'esLr profi laktyl<i i
|.oz\,Vlązywal1|a
pIob]enlóW
alkoholowych

Systenratyczne
podnoszen ie
un iejętności i
kwalifi l<acj i człon]<ólv
CI(P iRPA

C m inna konris.ja Według
potrzeb

Wójt
C nr iny
Sońsk

2.000,00

Razem 82.800.00

okreś|enie zadań, dzialań i preliminaz rl/yc|atl(ó}v na realizację programu profilaktyki i
roz\Yiązywania probIenró}v narkomani i



Lp. Nazrva zadania Dzialania Miejsce realizacji Termin
realizacji

Odpowie-
{lzial-

nv

Koszt
zadaflia

I .

Prorvadzenie
profilaktYcznych
dzialań informacyj nych
iedukacyjnych,
szczegó|nie dla dzieci i
mIodzieżv

l. Realizacja
,,Unplugged" programu
przeciwdziałan ia
przyjmowaniu substancji
uzalężnia.iących

Szko.ła Podstawowa w
Gqsocin ie

201'7

wójt
Gminy
Sońsk

500,00
(mateIiały)

2. Wafsztaty
,,Zachowania
ryzykorvne" prowadzone
przez prof. Mariusza
Jędrzej I(o

Gimnazjum w
Gąsoc in ie 2.000,00

3. PŻepfowadzenie
za.jęć dla nauczycieli '
rodzicólv i uczniów
dotyczQcych
pt.oblematyki uzależnieli
prowadzone przez prof.
Mariusza Jędrzejl<o

Szkoła Podstawowa i
C imnazjunr w
Ka|ęczynie

1.700,00

Razem 4.200.00
a

Razem wydatlti 87 000'00 zł

Rozdzial IX,
KontroIa realizacji Gminrrego Programu ProfilakĘki i Rozwiąz1'rvania Problemów Alkoho|owych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdar-rie Z realizac:i Gmir-rr-rego Progr.amu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problenrów Alkolrolowycir
olaz Przeciwdziatania Nar'komallii przygotowuje Przewodniczący Gminnej l(omisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wraz z .|ej członkami i przeclstawia Radzie Gminy w Sorisku.

s P R7.EWO


