
PROJKET 

UCHWAŁA NR                   /2015 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia                                    2015 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

UzaleŜnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna  

na 2015 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 41 ust. 1-2 

i 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 20 września 2012 r.  poz. 1356 z póź zm.), oraz na podstawie art. 

10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 124), uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna na 2015 r., 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały wraz z preliminarzem wydatków związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii 

na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 42/IX/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 czerwca 2011 

r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Podkowy Leśnej na lata 2011-2016.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr    /2015 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia              2015 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów  UzaleŜnień Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Podkowa Leśna na 2015 r. 

 

WSTĘP 

Niniejszy program ma na celu:  

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych 

lub zagroŜonych uzaleŜnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub problemy związane z 

uŜywaniem substancji psychoaktywnych, 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 młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na 

rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii; 

6)     podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego;   

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej,  

8) pomoc społeczną osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy socjalnej. ,  

 

W związku z powyŜszymi celami, w roku  2015  zostanie wykonane badanie ewaluacyjne 

diagnozy zagroŜeń społecznych miasta Podkowy Leśnej, która przeprowadzona została w 

lutym 2012 r. 
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I. DZIAŁANIA DOTYCZ ĄCE OGRANICZENIA SZKÓD  SPOWODOWANYCH 

PRZEZ SPOśYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ  DOROSŁYCH/DZIECI/MŁODZIE ś 

 

1.  PROBLEM:  alkoholizm i naduŜywanie substancji psychoaktywnych wśród 

dorosłych, dzieci i młodzieŜy  

 

CEL:  

Ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń Ŝycia rodzinnego, wynikających z uŜywania 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, uŜywania 

narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dorosłych, dzieci i 

młodzieŜy   

 

SPOSÓB:  

zwiększenie dostępności do wiedzy i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych od alkoholu  i substancji psychoaktywnych poprzez:  

 

• Profilaktyki uniwersalne – adresowanej do wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej, 

bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z 

uŜywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,  

• Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyŜszonym ryzyku wystąpienia 

problemów związanych z uŜywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

• Terapii i rehabilitacji – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy                      

w związku z uzaleŜnieniem,  

• zorganizowanie grup wsparcia dla osób uzaleŜnionych, 

• zorganizowanie warsztatów terapeutycznych z udziałem terapeutów uzaleŜnień i 

psychologów,  

• kontynuacja cyklicznych dyŜurów członków GKRPA w siedzibie w Podkowie Leśnej 

przy ul. Błońskiej 46/48 w kaŜdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 15–16 

tj. 5 stycznia, 2 lutego, 2 marca, 13 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia,  

7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia 2015 r. 
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• udział w ogólnopolskich kampaniach dotyczących przeciwdziałaniu uzaleŜnieniom: 

„Postaw na Rodzinę”, „Wakacje bez Alkoholu”, „Odpowiedzialny kierowca” lub 

„Przeciw pijanym kierowcom”, 

• udzielanie rodzinom w których występują problemy uzaleŜnień pomocy psychospołecznej 

i prawnej  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością 

lokalną 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy,                 

w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych 

• ograniczenie dostępu do alkoholu. 

 

2.  PROBLEM:  przemoc w rodzinie 

 

MoŜna wyodrębnić następujące rodzaje przemocy: 

1. Przemoc fizyczna – kaŜde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, 

mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obraŜeń; 

2. Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad 

ofiarą, np. groźby, zastraszanie, upokarzanie, uŜywanie wulgarnego słownictwa; 

3. Przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym 

zachowaniom seksualnym, a takŜe wymuszanie współŜycia w nieakceptowanej formie. 

Przemoc seksualna jest często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu 

utrudnia udzielenie im pomocy; 

4. Przemoc ekonomiczna – np. utrzymanie ofiary w całkowitej zaleŜności finansowej, 

zakazywanie jej pracy zawodowej, ograniczanie środków pienięŜnych na prowadzenie domu. 

 

CEL:  

ograniczenie problemu przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie przyzwolenia 

społecznego na stosowanie przemocy w rodzinie, udzielanie rodzinom, w którym 

występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

• zwiększenie skuteczności działań na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 



 5

• podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

• wsparcie i profesjonalna pomoc doradcza, terapeutyczna, socjalna – ofiarowane dzieciom i 

rodzinom dotkniętym przemocą; 

• zmniejszenie skali zjawiska przemocy; 

• ochrona ofiar przemocy w rodzinie 

• zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych; 

• podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia 

sobie z tym problemem; 

• poszerzanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów ograniczania  tego 

problemu wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych; 

• wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych;) 

• ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród uczniów (ze szczególnym 

uwzględnieniem agresji słownej); 

• zapewnienie moŜliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy (porady 

psychologa, prawnika, podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy)  

• usprawnienie współpracy miedzy róŜnymi instytucjami zajmującymi się problemem 

przemocy w rodzinie; 

• współpraca z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 

 

współpraca z interdyscyplinarnym zespołem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz działania GKRPA poprzez: 

• przekazywanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie, 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; 

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagroŜenie wystąpienia 

przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy; 

• inicjowanie działań pomocowych na rzecz osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie.  

• prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii, 

• upowszechnianie informacji na temat moŜliwości udzielania pomocy ofiarom 

i sprawcom przemocy w rodzinie, 
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• informacja  w biuletynie miasta i na stronie internetowej miasta na temat 

przemocy w rodzinie, jako czynu karalnego, 

• kontynuacja cyklicznych dyŜurów członków GKRPA w siedzibie w 

Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46/48 w kaŜdy pierwszy roboczy 

poniedziałek miesiąca w godz. 15 – 16  (w terminach podanych w pkt. I.1). 

• edukacja dzieci i młodzieŜy w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i 

agresją; 

• udostępnianie i rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej materiałów 

edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów, informatorów itp.) dotyczących 

zjawiska przemocy oraz procedur prawnych z tym związanych; 

 

II. DZIAŁANIA MAJ ĄCE NA CELU OCHRONĘ LUB OGRANICZENIE  

        SPOśYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH ŚRODKÓW  

        UZALEśNIAJĄCYCH PRZEZ DZIECI I MŁODZIE ś 

 

1.  PROBLEM:  spoŜywanie alkoholu i uŜywanie innych uzaleŜniających substancji 

psychoaktywnych   

 

CEL:   

• ograniczenie lub ochrona przed spoŜywaniem napojów alkoholowych i uŜywania 

innych uzaleŜniających substancji psychoaktywnych  

• ograniczenie skali negatywnego zachowania dzieci i młodzieŜy,  

• promowanie zdrowego stylu Ŝycia, 

• zwiększanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieŜy, 

• wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieŜy.  

SPOSÓB REALIZACJI:  

zwiększenie dostępności wiedzy o szkodliwości spoŜywania  napojów alkoholowych i 

substancji psychoaktywnych poprzez: 

• finansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieŜy nt. szkodliwości uzaleŜnień, 

• finansowanie zajęć profilaktycznych z elementami edukacyjno-rozwojowymi dla dzieci  

z grupy ryzyka, 
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• zapobieganie uzaleŜnieniom i przemocy rówieśniczej poprzez zajęcia m.in.: artystyczne, 

ruchowo – sportowe wycieczki turystyczne - zajęcia ukierunkowane na rozwój 

umiejętności społecznych i Ŝyciowych,  

• zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy w czasie pozalekcyjnym jako 

alternatywa wobec uzaleŜnienia od uŜywek i przemocy. 

• promowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez współorganizowanie zajęć sportowych, 

• współfinansowanie wyjazdów na kolonie profilaktyczne dla dzieci objętych programem, 

• dofinansowanie miejsc do uprawiania sportu, rekreacji i zabaw. 

 

2. PROBLEM:  brak wiedzy rodziców na temat eksperymentowania przez dzieci  i 

młodzieŜ ze środkami uzaleŜniającymi 

 

CEL:  

uświadomienie rodzicom dzieci i młodzieŜy skali tego zjawiska w Podkowie Leśnej 

 

SPOSÓB REALIZACJI:  

informowanie rodziców dzieci i młodzieŜy poprzez: 

• przygotowanie i sfinansowanie ulotki informacyjnej o wynikach diagnozy zagroŜeń 

społecznych w zakresie eksperymentowania dzieci i młodzieŜy ze środkami 

uzaleŜniającymi, 

• sfinansowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców, 

 

3. PROBLEM:  dostępność alkoholu i substancji psychoaktywnych dla dzieci i 

młodzieŜy 

 

CEL: 

 zmniejszenie dostępności alkoholu i substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieŜy 

 

SPOSÓB REALIZACJI:  

lokalna akcja mająca na celu zwrócenie uwagi wszystkich mieszkańców Podkowy Leśnej 

na temat problemu poprzez: 
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• współpracę z Policją w zakresie kontroli punktów sprzedaŜy alkoholu pod względem 

dostępności alkoholu dla nieletnich, 

• współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

• szkolenie sprzedawców w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

• przygotowanie i sfinansowanie ulotki informacyjnej o wynikach diagnozy zagroŜeń 

społecznych w zakresie eksperymentowania dzieci i młodzieŜy ze środkami 

uzaleŜniającymi (jak w pkt. 2), 

• udział w ogólnopolskich akcjach uświadamiających szkodliwość spoŜywania alkoholu i 

substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzieŜ („Postaw na rodzinę” i „Wakacje bez 

alkoholu” poszukać programów dot. narkotyków). 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii; 

 

III. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW  

         ALKOHOLOWYCH: 

1. cykliczne dyŜury członków GKRPA w siedzibie komisji w Podkowie Leśnej przy             

ul. Błońskiej 46/48  w godz. 15 – 16 (w terminach podanych w pkt. I.1), 

2. prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem uzaleŜnień od alkoholu 

i substancji psychoaktywnych, 

3. przygotowywanie dokumentacji do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób uzaleŜnionych 

od alkoholu, 

4. prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii ze sprawcami przemocy  

w rodzinie, 

5. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej  stosowania przemocy w rodzinie do 

właściwych organów (policja, zespół interdyscyplinarny) na podstawie zgłoszeń 

skierowanych do komisji, 

6. systematyczne kontrole sklepów prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych  

i punktów gastronomicznych pod względem zgodności ich działania z Ustawą  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
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7. współpraca w instytucjami  zajmującymi się problemami uzaleŜnień i przemocy  

w rodzinie (Posterunek Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, 

przedstawicielami słuŜby zdrowia), 

8. współpraca ze szkołami w zakresie problemu lub zagroŜenia problemem spoŜywania 

napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzieŜ; 

9. współpraca z Ośrodkiem dla Uchodźców Dębak w zakresie pomocy osobom                

z problemem przemocy w rodzinie oraz z problemem uzaleŜnienia, 

10. współpraca z innymi organizacjami, zrzeszeniami i stowarzyszeniami mającymi                

w statucie zapis o działalności na rzecz ograniczenia alkoholizmu i narkomanii oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

11. opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych, pod względem ich zgodności z uchwałami Rady Miasta 

Podkowy Leśnej. 

12. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z 

późn. zm.) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego. 

13. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

IV. PODMIOTY REALIZUJ ĄCE PROGRAM 

1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

organizacje, podmioty lub specjaliści posiadający udokumentowane kwalifikacje do 

przeprowadzania zajęć, które obejmuje program, 

2. w zakresie przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia i motywujących 

dla sprawców przemocy w rodzinie – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  

3. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  - Policja, Zespół Interdyscyplinarny, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Poradnie UzaleŜnień,  

4. w zakresie wydawania opinii o zgodności liczby punktów sprzedaŜy napojów 

alkoholowych powyŜej 4,5% (z wyjątkiem piwa) oraz usytuowania punktów sprzedaŜy 

napojów alkoholowych w uchwałami Rady Miasta Podkowy Leśnej - Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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5. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych osobom poniŜej 

osiemnastego roku Ŝycia i nietrzeźwym - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Policja.  

 

 V.     ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

1. Finansowanie zadań programu jest realizowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych, wnoszonych przez przedsiębiorców posiadających 

zezwolenia wydane przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. 

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być równieŜ finansowane            

z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Ministra Sportu, Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a takŜe darowizn, zapisów i innych wpływów 

od osób prawnych i fizycznych. 

 

VI.    ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA 

Podstawą wynagrodzenia jest umowa - zlecenie zawarta z członkiem Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Wynagrodzenie dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ustala się w wysokości 250 zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt zł), a dla członków komisji - w wysokości 180 zł. brutto miesięcznie (słownie: 

sto osiemdziesiąt zł). 

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań wraz z preliminarzem kosztów na 2015 rok 

zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

VII. MONITORING I EWALUACJA 

Program będzie podlegał ewaluacji, która uwzględnia: 

• Diagnozę problemów społecznych w Podkowie Leśnej  – systematycznie prowadzony 

monitoring. 

• Ocenę stopnia realizacji programu. 

• Ocenę stopnia realizacji celów zawartych w programie.  

• Ocenę efektów podejmowanych działań. 
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Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie: 

• wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi pomiotam i 

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 

i narkomanii na terenie miasta, 

• analizy danych na temat problemów społecznych w Podkowie Leśnej, 

• ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr    /2015 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia              2015 r. 

 
 

Plan realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. 

 

1. Planowane dochody:  72.000 zł 

2. Planowane wydatki związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych – 72.000,00 zł 

a. prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, 

delegacje, szkolenia, materiały biurowe, koszty kontroli punktów sprzedaŜy alkoholu,) -      

14.000 zł 

b. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.000,00 zł. 

c.  dofinansowanie udziału w obozach terapeutycznych, mitingach itp. 5.000,00 zł 

d. dofinansowanie doŜywiania dzieci i młodzieŜy z rodzin dotkniętych problemami 

alkoholowymi 2.000,00 zł 

e. dofinansowanie form spędzania wolnego czasu dzieciom z rodzin dotkniętych problemami 

alkoholowymi (udział w koloniach letnich) 10.000,00 zł 

f. działalność profilaktyczno-terapeutyczna realizowana w Zespole Szkół – 8.000,00 zł 

g. działalność Punktu Konsultacyjnego – 5.000,00 zł. 

h. dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjum w celu szerzenia profilaktyki 

antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieŜy 15.000,00 zł 

i. profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna 5.000,00 zł. 

k. dofinansowywanie miejsc do uprawiania sportu, rekreacji i zabaw   5.000,00 zł 

Razem:72.000,00 zł. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr    /2015 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia              2015 r. 
 

 
1. Diagnoza stanu i statystyka dotycząca osób dorosłych i nieletnich z problemem alkoholowym, 

uzaleŜnień i przemocy w rodzinie. 
 
Rodzaj pomocy  Ilość korzystających/ 

wezwanych 
Procent 
populacji 

ALKOHOL 
Działania GKRPA rozmowy motywujące do 
podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu 

 
13 

 
0,4% 

Comiesięczne dyŜury członków GKRPA  0 - 
Leczenie w całodobowym oddziale terapii 3 

 
0,1% 

Poradni Terapii UzaleŜnień od Alkoholu  
i WspółuzaleŜnienia  - ogółem 
 

 
20 

 
0,67% 

uzaleŜnieni 16 0,5% 
współuzaleŜnieni 3 0,1% 
DDA 1 0,03% 
PRZEMOC 
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego: 
Procedura Niebieskiej Karty 
 

 
3 

 
0,1% 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego: 
Pomoc rodzinom zagroŜonych przemocą 
 

 
5 

 
0,16% 

 

Dane statystyczne -populacje osób, u których występują róŜne kategorie problemów 
alkoholowych (dane szacunkowe)*/: 

  

  

W Polsce 
38,6 mln 

W mieście 
25 tys. 
mieszk. 

W gminie 10 tys. 
mieszk. 

Podkowa 
Leśna**/ 

Liczba osób 
uzaleŜnionych od 
alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. 
ok. 500 
osób 

ok. 200 osób 32 osoby 

1,06% 
 
*/ Źródło Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych strona internetowa – dane za 2013 r. 
**/ suma osób wzywanych przez GKRPA, uzaleŜnionych leczonych w oddziałach całodobowych i w Poradniach 
Leczenia UzaleŜnień 
 
 
 
 

UzaleŜnienie od alkoholu 
 

Na 2.999 dorosłych mieszkańców (stan na 31.12.2014) w 2014 r. do GKRPA w celu przeprowadzenia 
procedury skierowania na leczenie odwykowe zgłoszonych było 13 osób,  
w tym: 
• 1 osoba na wniosek rodziny osoby uzaleŜnionej w związku z rozkładem Ŝycia rodzinnego i demoralizacją 

nieletniej;  
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• 2 osoby na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej: 1 ze względu na dobro nienarodzonego dziecka, 2 w 
związku ze spowodowaniem rozkładu Ŝycia rodzinnego, 

• 10 osób na wniosek Posterunku Policji w związku z  naruszaniem porządku publicznego. 
 
Wobec 4 osób z ww. komisja skierowała wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego (oprócz tego 1 sprawa 
została zasądzona z 2013 r.). 
3 postępowania zostały umorzone, a 6 spraw jest kontynuowanych. 
 
Dane dotyczące osób korzystających z pomocy specjalistycznej w okolicznych poradniach: 
 Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia  
w Pruszkowie: 
 
• w Całodobowym Oddziale Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu leczono 3 pacjentów  
• w Poradni Terapii UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia udzielono 51 świadczeń w zakresie 

uzaleŜnienia od alkoholu (diagnostyczne, terapeutyczne). 
 

Poradnia Leczenia UzaleŜnień w Pruszkowie: 
Udzielono świadczeń 5 osobom, w tym: 2 uzaleŜnionym, 2 współuzaleŜnionym i 1 DDA. 
 
Osoby te korzystały z programu obejmującego 4 dwugodzinne sesje grupowe i 1 wizytę indywidualną w 
tygodniu.  
 

Poradnia Leczenia UzaleŜnień w Grodzisku Mazowieckim: 
W PLU usług terapeutycznych udzielono 4 osobom i 1 współuzaleŜnionej.  
Osoby te korzystały z programu obejmującego 4 dwugodzinne sesje grupowe i 1 wizytę indywidualną w 
tygodniu.  
 
2. Hierarchia problemów społecznych. 
 
Z diagnozy z 2012 r. wynika, Ŝe w opinii badanej grupy mieszkańców w gradacji problemów społecznych 
pierwsze miejsce zajmuje bezrobocie, drugie - zuboŜenie społeczeństwa, a  alkoholizm zajmuje trzecie. Problem 
alkoholizmu jako umiarkowany uznaje 42 %, jako powaŜny uznaje go 36 %, jako bardzo powaŜny uznaje go 15 
%, a jako znikomy – 6 %, tylko 1 % uznaje, Ŝe problem alkoholizmu w ogóle nie występuje. 

WaŜnym problemem dotyczącym spoŜycia alkoholu w opinii badanej grupy mieszkańców 
jest wzrost spoŜycia alkoholu na przestrzeni ostatnich 10 lat (tak uwaŜa 52,5% badanych) 
oraz wysoki procent (26,5%) spoŜywania alkoholu kilka razy w miesiącu i (11%) kilka razy w 
tygodniu. 

 

3. Przemoc w rodzinie: 

Problemem tym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, który w 2014 r., który spotykał się  
5 razy (poza spotkaniami grupy roboczej prowadzącej 3 sprawy), ZI prowadził 5 procedur,  
w tym 2 kontynuowane z 2013 r. 

ZałoŜone zostały 3 Niebieskie Karty: 2 przez Posterunek Policji, 1 przez Zespół Szkół. 
Ponadto ZI zajmował się 2 rodzinami zagroŜonymi przemocą, 2 zagroŜonych demoralizacją i 
1 bezradną wychowawczo.  

4. MONITORING I EWALUACJA 

a)  Diagnoza problemów społecznych – po wykonanej diagnozie w 2012 r. Badanie 
ewaluacyjne planowane jest na 2015 r. (ewaluacja zewnętrzna) 
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b)   Ocena stopnia realizacji programu:  

       -  Zwiększenie dostępności do wiedzy i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: 

Grupa wsparcia dla osób wychodzących z alkoholizmu: 

Wskaźniki:  ilość spotkań z instruktorem terapii do ilości osób uczestniczących w terapii 
(ewaluacja rezultatów). 

       -  Ograniczenie spoŜycia alkoholu: 

Kontrole sklepów: 

Wskaźnik: ilość przeprowadzonych kontroli do ilości pozytywnych wyników kontroli. 

Ocena stopnia realizacji programu GKRPA (ewaluacja rezultatów).:  

Wskaźnik:  ilość działań zrealizowanych do ilości działań zaplanowanych. 

Wskaźnik: ilość osób uczestniczących w działaniu do ilości osób, do których skierowane 
zostało działanie. 

c) Ocena stopnia realizacji celów zawartych w programie GKRPA (ewaluacja 
rezultatów).:  

Wskaźnik: ilość osób objętych działaniem (rozmowy motywujące) do ilości osób 
poddających się leczeniu. 

Wskaźnik:  ilość dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wskazanych przez GKRPA  
i OPS do ilości faktycznie korzystających z działania (zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek 
letni, kolonie profilaktyczne).  

Podkowa Leśna, 05.02.2015     Przygotowała: Małgorzata Niewiadomska 

Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr    /2015 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 

z dnia              2015 r. 
Zdiagnozowane zjawiska uzaleŜnień– rodzaj działań – adresaci działań 

Ograniczenie szkód spowodowanych uzaleŜnieniami i 
przemocą 

Działanie Realizatorzy Adresaci Wskaźniki 

Alkoholizm wśród dorosłych, dzieci i młodzieŜy Grupa wsparcia dla osób 
wychodzących z alkoholizmu 
poprzez spotkania z 
instruktorem psychoterapii 
uzaleŜnień 

Instruktor psychoterapii Osoby dorosłe 
wychodzące z 
alkoholizmu 

Ilość sesji 
terapeutycznych 
 
Ilość uczestników 

Ograniczenie/ochrona przed spoŜywaniem alkoholu i 
innych środków uzaleŜniających 

Promocja zdrowego stylu 
Ŝycia bez alkoholu: „Dzień 
profilaktyki”, „Dnia dla 
Zdrowia” , 
udział w kampaniach 
ogólnopolskich: „Postaw na 
Rodzinę”, „Wakacje bez 
alkoholu” 

terapeuci uzaleŜnień, 
psycholog,  
Ośrodek Pomocy Społecznej,  
GKRPA,  
Zespół Interdyscypliny, 
Grupa Wsparcia AA 
Organizacje pozarządowe 

Mieszkańcy, głownie 
rodziny z dziećmi 
  

Ilość wydarzeń 
 
Ilość uczestników 

Zwiększenie dostępności do wiedzy i pomocy 
terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych i doznających 
przemocy 

ulotki, informacje w 
biuletynie i na stronie 
internetowej miasta, 
dyŜury GKRPA, 
uruchomienie „telefonu 
zaufania” 

GKRPA 
Zespół Interdyscypliny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Mieszkańcy 
 

Ilość akcji 
 
Ilość odbiorców 

Zwiększenie dostępności do wiedzy o szkodach 
zdrowotnych i społecznych wynikających z uzaleŜnień 

Warsztaty, zajęcia 
profilaktyczne z elementami 
edukacyjno-rozwojowymi i 
opiekuńczo-wychowawczymi 

Realizatorzy zewnętrzni Dzieci i młodzieŜ Ilość zajęć 
 
Ilość uczestników 

Zorganizowanie zajęć  
 w wolnym czasie pozaszkolnym i wakacje  

Wypoczynek 
wakacyjny – kolonie i 
półkolonie z programem 
profilaktycznym. 

Organizacje pozarządowe Dzieci i młodzieŜ 
zwłaszcza z grupy  
ryzyka wystąpienia 
problemów uzaleŜnień i 
przemocy 

Ilość działań 
 
Ilość uczestników 

Ograniczenie dostępności do alkoholu Szkolenia dla sprzedawców, 
kontrole punktów sprzedaŜy 
alkoholu 

GKRPA, Policja,  
realizatorzy zewnętrzni 

Podmioty gospodarcze 
prowadzące sprzedaŜ 
napojów alkoholowych 
(właściciele i pracownicy 

Ilość kontroli 
 
Ilość wykrytych 
nieprawidłowości 
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sprzedający alkohol) 
Interwencje związane z naruszeniem prawa przy 
sprzedaŜy alkoholu 

Podejmowanie interwencji w 
zw. Z naruszeniem art. 131 i 
15 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

GKRPA,  
Policja 

Podmioty gospodarcze 
prowadzące sprzedaŜ 
napojów alkoholowych 
(właściciele i pracownicy 
sprzedający alkohol) 

Ilość interwencji 
 
Ilość postępowań o 
cofnięcie zezwolenia 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego Prowadzenie postępowań w 
sprawach o zobowiązanie do 
leczenia odwykowego 

GKRPA Osoby uzaleŜnione Ilość postępowań 
 
Ilość zobowiązań do 
leczenia 

 
06.02.2015 r. 

Przygotowała Małgorzata Niewiadomska 
pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
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Uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

UzaleŜnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej 

na 2015 r. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy uchwala corocznie gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na podstawie art.10 ust. 1-3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii uchwala program 

przeciwdziałania uzaleŜnieniom. PrzedłoŜony program łączy wynikające z obu ustaw zadania 

gminy i  został przygotowany w oparciu o program realizowany w latach 2013 i 2014,  

z załoŜeniem ewaluacji diagnozy problemów społecznych miasta Podkowy Leśnej. 

 

PrzedłoŜony projekt zakłada podjęcie działań w kierunku ograniczenia szkód 

spowodowanych przez uzaleŜnienia; wzmoŜenie działań mających na celu pogłębienie 

wiedzy społeczności Podkowy Leśnej o uzaleŜnieniach i moŜliwości pomocy osobom 

uzaleŜnionym; uświadomienie problemu przemocy w rodzinie oraz przekazanie wiedzy na 

temat  pomocy osobom doświadczającym przemocy. Załącznikiem nr 3 do programu jest 

„Diagnoza stanu i statystyka dotycząca osób dorosłych i nieletnich z problemem 

alkoholowym, uzaleŜnień i przemocy w rodzinie wg stanu na koniec 2014 r.” 

WaŜnym problemem ujętym w programie są działania mające na celu zatrzymanie zjawiska 

wczesnego kontaktu dzieci i młodzieŜy z alkoholem i innymi uŜywkami oraz ograniczenie 

spoŜywania alkoholu i stosowania uŜywek przez nieletnich. W tym celu planowane jest 

zwiększenie dostępności do wiedzy o szkodliwości spoŜywania alkoholu i substancji 

psychoaktywnych poprzez zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów dla dzieci  

i młodzieŜy, zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci z grupy ryzyka, zagospodarowanie 

czasu wolnego poprzez promowanie zdrowego stylu Ŝycia jak zajęcia sportowe, wyjazdy  

w czasie ferii i wakacji  na kolonie z programem profilaktycznych, dla dzieci, z którymi 

prowadzone są całoroczne zajęcia profilaktyczne. Ponadto w programie ujęta jest równieŜ 

współpraca z rodzicami poprzez sfinansowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla 

rodziców. Projekt programu zakłada monitorowanie zjawisk – załącznik nr 4 do projektu 

uchwały. 

Podkowa Leśna, 10 marca 2015 r.       Małgorzata Niewiadomska 

Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
 


