
UCHWAŁA NR 333/XLIII/2014
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 
594. z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku poz. 1356 ) oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2012 roku poz. 124) Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2014 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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I. Wprowadzenie 

W ostatnich latach coraz bardziej dotkliwe stają się dla społeczeństwa problemy, z którymi 

się borykają. Wśród licznych problemów społecznych możemy wymienić problemy związane z 

dostępczością różnych środków psychoaktywnych, którymi są m. im. alkohol czy narkotyki. Rozmiar 

szkód jakie powstają w wyniku ich dostępczości odzwierciedlają się zarówno w sferze emocjonalnej, 

materialnej, psychicznej oraz zdrowotnej osób dotkniętych tym problem jednak nie tylko. Całe 

społeczeństwo, każdy z nas, ponosi konsekwencje tego problemu.  

Alkoholizm jest chorobą obciążoną szczególnym piętnem, wokół której krąży wiele mylnych 

informacji i mitów. Każdy z nas ma w wyobraźni gotowy wizerunek alkoholika. Zgodnie ze 

stereotypem, alkoholik należy do marginesu społecznego, jest obdarty i plugawy, nurza się 

w rynsztoku, wódkę zdobywa w pokątnych melinach, bije żonę i płodzi zwyrodniałe dzieci. 

Alkoholikiem może być każdy za wyjątkiem naszych znajomych i przyjaciół, mężów, żon, matek, 

ojców, synów, córek, no i oczywiście nas samych. Właśnie z powodu mylnych wyobrażeń i fałszywych 

mitów nie potrafimy zwykle rozpoznać alkoholizmu w naszym najbliższym otoczeniu. Podobnie 

negatywny stereotyp dotyczy osób uzależnionych od narkotyków 

i innych środków zmieniających świadomość. 

Mity i dezinformacje na ten temat spełniają pewną bardzo istotną funkcję. Mianowicie dzielą one 

społeczeństwo na dwie grupy: do jednej należymy "MY", drugą stanowią "ONI". W pierwszej grupie 

znajdują się ludzie normalni, godni akceptacji (grupa nie alkoholików i nie narkomanów), do drugiej 

zaś należą ludzie niemoralni, a zatem tacy, których nie można zaakceptować (grupa alkoholików 

i narkomanów). Kłopot z tą systematyką polega na tym, że w interesie każdego leży przekonanie, iż 

jest moralny, a zatem nie jest alkoholikiem. Wielu ludzi w Polsce głęboko wierzy w mity zwłaszcza na 

temat alkoholizmu. 

Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenie dla zdrowia światowego” 

śmiertelność i obciążenie chorobami powodowanymi wybranymi  zagrożeniami, gdzie alkohol 

znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad  60 rodzajów 

chorób i urazów ma związek z alkoholem. W Polsce z przyczyn związanych z używaniem alkoholu 

umiera corocznie kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa przypada na zgony spowodowane 

bezpośrednio piciem alkoholu. 

Pomimo znajomości szkód, picie alkoholu jest coraz bardziej popularne, coraz młodsi 

obywatele korzystają z „uroków” tego magicznego napoju. W małych społeczeństwach problem 

nadużywania narkotyków nie jest tak widoczny przez wzgląd na brak jego dostępczości oraz ceny jaką 

trzeba za nie zapłacić. Jednakże nadużywanie alkoholu czy też innych środków psychoaktywnych jest 

ogromny, jeśli nie będziemy szukać rozwiązań dla tego problemu już za kilka – kilkanaście lat 

będziemy mieć w Polsce całe armie osób ubezwłasnowolnionych, niezdolnych do pracy, 

nieprzystosowanych do życia, bez umiejętności podejmowania suwerennych wyborów, będących 

kolosalnym obciążeniem dla budżetu i zdanych w zupełności na pomoc państwa.  

Analizując dane statystyczne  (tabela nr 1) możemy zauważyć, iż aż 2% populacji czyli aż 800 

tysięcy ludzi nadużywa alkoholu, 1,5 mln osób dorosłych żyje w otoczeniu alkoholika, do tego aż ok. 

1,5mln dzieci żyje w otoczeniu alkoholików i co najgorsze ok. 2 mln osób stają się ofiarami przemocy 

domowej. Reasumując, aż ok. 6 mln alkohol rujnuje życie. 
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L.p. 
Informacje na temat wpływu problemu 
alkoholu na populację: 

Polska  
(ok. 38,6  mln ludzi)  

Gmina Konopiska 
     (10 600)  

1 liczba osób uzależnionych od alkoholu ok. 2% ok  800 tysięcy ok 212 

2 dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika ok  4% ok 1,5 mln ok 424 

3 dzieci żyjące w rodzinach alkoholików ok  4% ok 1,5 mln ok 424 

4 osoby pijące szkodliwie 5 – 7%  2 – 2,5 mln 532-744 

5 
ofiary przemocy domowej w rodzinach z 
problemem alkoholowym (2/3 osób dorosłych 
oraz 2/3 dzieci z tych rodzin)  

ok 2 mln razem 282 

Tabela nr 1: Źródło: PARP  

Dodatkowo analizując badania przeprowadzone wśród uczniów gimnazjum oraz szkół 

ponadgimnazjalnych alkohol próbowało ok. 87% młodszych oraz 95% starszych ankietowanych.  

Najbardziej popularnym alkoholem wśród młodzieży jest piwo. Młodzi ludzie najczęściej oczekują, że 

dzięki piciu alkoholu będą się świetnie bawili, staną się bardziej towarzyscy ale jednocześnie obawiają 

się „kaca” oraz złego samopoczucia. Badania objęły również świadomość na temat środków 

psychoaktywnych, z których wynika iż aż 24% z młodszej grupy i aż 37% starszej grupy przynajmniej 

raz w życiu zapaliło marihuanę. Jednocześnie o 12% spadła ocena ryzyka wynikająca z ryzyka 

marihuany. Papierosy przynajmniej raz zapaliło aż 57% młodszych uczniów a aż 71% starszych. Janusz 

Sierosławski, analityk przeprowadzonych badań z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, zauważa zatarcie 

się granicy pomiędzy paleniem papierosów oraz piciem alkoholu wśród dziewcząt i chłopców, co 

wynikać może ze zmian kulturowych w społeczeństwie. Również dostępczość zdobycia alkoholu 

młodzi respondenci oceniają jako łatwo dostępny (aż 90% ankietowanych). Zdaniem Sierosławskiego 

zmiana tego stanu rzeczy jest bardzo trudna  przez wzgląd na tak silnie rozbudowaną sieć sprzedaży 

alkoholu z jaką mamy do czynienia w Polsce. Z analizy badań przeprowadzonych wśród dzieci 

i młodzieży możemy zauważyć, że popularność alkoholu wzrasta wraz z wiekiem badanych. Możemy 

zatem snuć domysły do jakiego rozmiaru rozrośnie nam się problem kiedy dzisiejsi gimnazjaliści będą 

podchodzić pod trzydziestkę.  

Wydaje się za tym, iż rozwiązania problemu alkoholizmu w Polsce należy szukać 

w profilaktyce nastawionej głównie na edukację dzieci i młodzieży oraz badaniu warunków 

sprzyjających wychowaniu w trzeźwości. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz reintegracją społeczną osób uzależnionych od 

alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zakres tych zadań wynika z Ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 

ze zm.) Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki wobec alkoholu, w szczególności: tworzenie 

warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od 

spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępczości do 

alkoholu; leczenie , rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie 

negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie. Problemy związane z nadużywaniem alkoholu określają wielkowymiarowość 

konsekwencji związanych z konsumpcją alkoholu oraz środków psychoaktywnych.  
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Głównym założeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk 

będących skutkiem nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Szczegółowe założenia 

ukierunkowane są na rozwój działań związanych z profilaktycznymi działaniami informacyjnymi i 

edukacyjnymi w zakresie rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wzrost świadomości dotyczącej 

tematyki uzależnień, poradnictwa oraz interwencji. Działania skierowane są do całej społeczności 

Gminy Konopiska. Gminny Program zakłada realizację zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej, jak również wskazującej. Uwzględnia system działań pomocowych skierowanych do 

osób uzależnionych, osób spożywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy jak również do ich 

rodzin. 

Rozwiązywanie problemów uzależnień wymaga podejścia interdyscyplinarnego a wszelkie 

podejmowane w jej ramach aktywności muszą mieć charakter długofalowy, konsekwentnie 

i systematycznie wdrażany. Z tego też powodu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych opracowany na rok 2013 nie odbiega istotnie w swej treści i formie od 

tych poprzednich, co w znacznym stopniu warunkuje skuteczność podejmowanych działań. Jest on 

ponadto zgodny z założeniami: 

- Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, 

- Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, 

- Strategii Integracji i Rozwiązywaniu Problemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 2006-2013, 

- Ustawie z dnia  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z póź. zm) 

- Ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180, poz. 

1493 z późn. zm)  

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r Nr 179, poz. 1485 

z póź. zm.) 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)  

 

II. Diagnoza zasobów i problemów w Gminie Konopiska: 

 

Diagnoza powstała w oparciu o dane pozyskane od:  

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- terapeutów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym 

- placówek oświatowych ( zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych, przedszkola 

publicznego oraz zespołu szkół z terenu Gminy Konopiska) 

- Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 

- Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 

- Gminnej Biblioteki Publicznej 

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach 

- ośrodków terapii całodobowej z terenu województwa śląskiego 
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2.1 Charakterystyka Gminy Konopiska:  

 

Gmina Konopiska położona jest na skraju parku krajobrazowego „Lasy Górnej Liswarty”, 

w południowo-zachodniej części powiatu częstochowskiego. Rozpościera się na 7 811 ha oraz na 

dzień 30.11.2013r zamieszkują ją  10 600 mieszkańców. Struktura demograficzna gminy przedstawia 

się następująco: 

- kobiety stanowiły grupę 5 494 , mężczyźni  5 106 osób 

 

Gmina Konopiska obejmuje 12 sołectw: Aleksandria I, Aleksandria II, Hutki, Jamki-Kowale, 

Konopiska, Kopalnia, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda-Kijas.  

 

Gmina Konopiska jest wspólnotą samorządową, która w ostatnich kilkunastu latach prężnie 

rozwija się dzięki wielu inwestycjom. Rozwój ten sprawia, iż jest ona atrakcyjnym miejscem dla nowo 

przybyłych inwestorów oraz osób prywatnych pragnących w sposób aktywny spędzić czas wolny oraz 

pozyskać tereny do późniejszej zabudowy mieszkalnej.  

 

Analiza danych dot. Gminy Konopiska pochodząca z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

 

L.p. 
Informacje na temat klientów 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, wg podziału na: 

2010 2011 2012 2013 

1 dotkniętych problemem ubóstwa  210 207 174 214 

2 dotkniętych problemem alkoholizmu  21 27 32 49 

3 dotkniętych problemem narkomani 0 0 0 1 

4 dotkniętych problemem przemocy 0 0 0 13 

5 
dotkniętych problemem 
niepełnosprawności  

88 83 63 72 

6 liczba rodzin wielodzietnych 10 8 5 9 

7 liczba rodzin niepełnych  65 71 45 54 

8 
Liczba wystosowanych wniosków do 
GKRPA  

0 0 5 6 

9 liczba pracowników socjalnych  4 4 4 4 

a. liczba pracowników socjalnych 
przeszkolonych w zakresie pomocy 
osobom uzależnionym i ich rodzinom 

4 4 4 4 

Tabela nr 2 Źródło: GOPS w Konopiskach, wg stanu na dzień 31.10.2013r. 

Przedstawione dane pokazują, iż w roku bieżącym w odniesieniu do lat ubiegłych występuje 

znaczny zwyż osób korzystających z pomocy społecznej a dotknięty problemem alkoholu, przemocy 

czy też jeden przypadek pojawienia się problemu uzależnienia od narkotyków.  Ważnym jest 

podkreślenie faktu , iż w pracownicy socjalni wystosowali wnioski do GKRPA o pomoc w podjęciu 

leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu oraz fakt, iż na dzień 31.10.2013 liczba 

klientów dotkniętych problemem alkoholizmu wynosi 49. Problem przemocy, który w odróżnieniu od 

lat ubiegłych wystąpił aż w 13 przypadkach jest również związany z nadużywaniu środków 

psychoaktywnych.  
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Analiza danych dot. Gminy Konopiska pochodząca z Powiatowego Urzędu Pracy w 

Częstochowie: 

L.p. 
Informacje na temat osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie, wg podziału na: 

2011 2012 2013 

1 kobiety ogólna liczba  10864 11593 11 790 

2 mężczyźni  ogólna liczba  11158 11581 12 661 

3 osoby w wieku do 25 roku życia 3000 2885 2 590 

4 osoby w wieku od 25 do 50 roku życia 12795 13602 14 142 

5 osoby długotrwale bezrobotne 11102 12189 13 207 

6 osoby niepełnosprawne  1749 1783 1 797 

7 osoby, którym przyznano zasiłek dla bezrobotnych  3365 3349 4 357 

8 Liczba wolnych miejsc pracy 4 149 4 253 4 351 

Tabela nr 3 Źródło: PUP w Częstochowie, wg stanu na dzień 31.10.2013r.  

L.p. Informacje dotyczące mieszkańców Gminy 
Konopiska zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w 
Częstochowie, wg podziału ma: 

2011 2012 2013 

1 bezrobotne kobiety: 303 356 338 

2 bezrobotni mężczyźni  284 351 319 

3 bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku  58 52 77 

4 bezrobotni mężczyźni z prawem do zasiłku  50 59 68 

5 oferty pracy  102 102 87 

Tabela nr 3 Źródło: PUP w Częstochowie, wg stanu na dzień 31.10.2013r.  

Wg danych pochodzących z PUP w Częstochowie wynika, iż z roku na rok powiększa się liczba 

osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie. Biorąc pod uwagę, iż posiadane dane są wykazane na 

dzień 30.10.2013, można zauważyć iż liczba osób bezrobotnych nieznacznie wzrosła co do lat 

ubiegłych.  Sytuacja ta sprzyjać może zwiększeniu się problemów wynikających z nadużywania 

alkoholu m.in. zaburzeniami ładu społecznego czy też problemów w rodzinach zagrożonych. 

Największą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby pomiędzy 25 a 50 rokiem życia czyli osoby w 

wieku produkcyjnym. Wynika to z braku rozwijającego się przemysłu na terenie powiatu 

częstochowskiego, w tym również na terenie Gminy Konopiska. Liczba oferowanych miejsc pracy co 

do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy również jest niewspółmierna.  

  

2.2 Rynek napojów alkoholowych w Gminie Konopiska : 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 72/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003r w sprawie ustalania 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem 

piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest 35 punktów.  Zgodnie z Uchwałą 

Rady Gminy nr 143/XX/01 z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie ustalenia dla gminy Konopiska liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 

do spożycia w miejscu sprzedaży jest 17 punktów. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży reguluje 

Uchwała nr 194/XXVIII/93 oraz uchwała nr 42/V/99.  

W 2013 roku w Gminie konopiska wydano 33 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada w Gminie Konopiska  311 mieszkańców. 
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L.p. 
Informacje na temat sprzedaży wyrobów 

alkoholowych na terenie Gminy Konopiska, wg 
podziału na: 

2012r 2013r 

1 
punkty sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 
% przeznaczonych do spożycia:  

35 34 

a. poza miejscem sprzedaży  28 29 

b. w miejscu sprzedaży  4 5 

2 
liczba wniosków przyjętych o wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych:  

94 33 

a. Kat A  39 14 

b. Kat B 28 10 

c. Kat C  27 9 

3 
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych:  

90 33 

a. Kat A  37 14 

b. Kat B  27 10 

c. Kat C  26 9 

4 liczba mieszkańców na jeden punkt sprzedaży ogółem:  353 311 

Tabela nr 4 Źródło: UG w Konopiskach, wg stanu na dzień 31.10.2013r. 

 

2.3 Rozmiary problemów alkoholowych w Gminie Konopiska:  

 

Ustalenie istoty problemów jakie występują na terenie Gminy Konopiska a związanych 

z nadużywaniem m.in. alkoholu jest wiele. Możemy tu mówić o biedzie, ubóstwie, kradzieżach, 

wymuszeniach, ogólnej agresji występującej zarówno w miejscach publicznych oraz w zaciszu 

domowym.  

Oszacowanie zjawiska przemocy w rodzinie służą dane dotyczące realizacji procedury 

interwencji „Niebieskiej Karty”. W 2013 roku policjanci Komisariatu Policji w Blachowni 

przeprowadzili 150 interwencji domowych, co stanowi 35.8% ogółu interwencji przeprowadzonych 

na terenie Gminy Konopiska. 

 

L.p. 
Informacje na temat interwencji 

przeprowadzonych na terenie Gminy Konopiska: 
2011 2012 2013 

1 liczba interwencji ogółem: 306 352 711 

2 liczba interwencji domowych ogółem: 121 126 150 

3 
liczba interwencji domowych z uwzględnieniem 
Niebieskiej Karty: 

42 27 28 

4 
liczba osób nietrzeźwych dowiezionych do 
PDOZKMP w Częstochowie: 

BD BD 43 

5 
liczba interwencji w związku z naruszeniem prawa 
w zakresie zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych : 

BD BD 293 

6 
liczba nietrzeźwych kierujących sprawców 
wykroczeń od 02 do 05 ‰: 

1 3 1 

7 
liczba nietrzeźwych kierujących pojazdami 
mechanicznymi:  

39 23 39 

8 liczba usiłowań zabójstw przez osoby nietrzeźwe: BD BD 0 

9 liczba udziałów w bójkach lub pobić BD BD 1 
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dokonywanych przez osoby nietrzeźwe:  

10 
liczba nieletnich będących pod wpływem alkoholu 
bądź środków psychoaktywnych  

BD BD 1 

11 
liczba policjantów obsługujących teren Gminy 
Konopiska: 

BD BD 2 

a. liczba policjantów przeszkolonych w zakresie 
pomocy osobom uzależnionym i członkom ich 
rodzin  

BD BD 0 

Tabela nr 5 Źródło: Komisariat Policji w Blachowni, wg stanu na dzień 31.10.2013r. 

 

Widoczna jest zatem skala problemu, który z roku na rok pogłębia się. Aż podwójna liczba 

interwencji  wskazuje na iż konieczne jest zwiększenie patroli policyjnych na terenie Gminy 

Konopiska. Również interwencje domowe, które często wywoływane są podczas spożycia alkoholu 

przez jednego lub kilku członków rodziny znacznie się zwiększyły. Dlatego tak ważna jest terapia osób 

spożywających w sposób szkodliwy alkohol.  

 

       2.4 Ocena sytuacji związanej z używaniem substancji psychoaktywnych w Gminie Konopiska: 

 

Działalność  Punktu Konsultacyjnego stanowi zintegrowany system poradnictwa 

terapeutycznego. Dyżurujący w nich specjaliści, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu udzielali 

pomocy jednostkom i rodzinom, wychodząc naprzeciw problemom alkoholizmu, narkomanii oraz 

przemocy.  

Charakter pracy Punktu Konsultacyjnego jest ściśle powiązany z diagnozą potrzeb 

i problemów mieszkańców gminy dlatego ich prowadzenie w obecnym wymiarze wydaje się 

niewystarczające. W roku 2013 zatrudniona została Pani psycholog, która udziela porad osobom z 

problemem uzależnienia, agresji oraz ich rodzinom. W roku następnych w szeregi specjalistów 

Punktu Konsultacyjnego chcemy zatrudnić socjoterapeutę, który podejmie się pracy z dziećmi  z 

rodzin w których występuje problem uzależnień, przemocy oraz rodzin zagrożonych tym problemem.  

W roku 2013 przeprowadzony został remont pomieszczeń nowo zaadoptowanych. Zakupiono meble, 

zmieniono instalację elektryczną, pomieszczenia zostały pomalowane. Dzięki nowym 

pomieszczeniom jednocześnie może odbywać się kilką różnych spotkań, terapie grupowe oraz 

indywidualne. Spotkania z trenerami terapii czy też psychologiem.  Należy uwzględnić, iż Gmina 

Konopiska jest gminą ościenną do miasta Częstochowy, gdzie znajduje się wiele instytucji związanych 

z profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Dlatego 

też występuje prawdopodobieństwo, iż chcąc zachować większą anonimowość swojego problemu 

wiele osób będzie poszukiwało pomocy właśnie poza Gminą Konopiska . 

 

Analiza danych pochodzących od terapeutów pracujących w punkcie konsultacyjnym:  

L.p. 
Informacje na temat przebiegu pracy punktu 

konsultacyjnego na terenie Gminy Konopiska: 
2011 2012 2013 

1 
liczba specjalistów pracujących w punkcie 
konsultacyjnym: 

1 2  3 

2 
liczba mieszkańców korzystających ze wsparcia oraz 
porad udzielanych w punkcie konsultacyjnym, 
wyszczególniając: 

48 osób 50 osób 58 osób 

a. problem uzależnienia od alkoholu : 37 osób 26 osób  49 osób  
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b. problem uzależnienia od środków psychoaktywnych: - - 3 osoby 

c. problem przemocy:  2 osoby 2 osoby  11 osób  

d. osoby współuzależnione:  9 osób 9 osób  6 osób 

Tabela nr 7 Źródło: Opiekun punktu konsultacyjnego, wg stanu na dzień 31.10.2013r.  

Z zebranych informacji wynika, iż z roku na rok zwiększa się liczba osób korzystających 

z Punktu Konsultacyjnego oraz znacznie zwiększyła się liczba porad, które udzielane są przez 

specjalistów terapii uzależnień oraz przemocy. Wnioskować można, iż świadomość mieszkańców 

dotycząca możliwości uzyskania pomocy uległa znacznej poprawie. W związku z powyższym 

właściwym jest dalsze rozwijanie dotychczasowej działalności Punktu Konsultacyjnego oraz 

wprowadzając dodatkowo m.in. możliwość udzielenia informacji mieszkańcom gminy przez 

specjalistę psychologii oraz członków GKRPA.  

 

Rozwiązywania problemów alkoholowych aby było w pełni skuteczne musi obejmować 

zarówno osoby uzależnione, pijące szkodliwie ale również działania profilaktyczne skierowane do 

całej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży.  

Działania profilaktyczne realizowane w ostatnich latach w Gminie Konopiska nastawione były 

na realizację programów wczesnej interwencji, wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi, 

promowanie zdrowego stylu życia, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wychowującej się 

w rodzinach z problemem uzależnień czy przemocy oraz integracja osób z wszystkich warstw 

społecznych.  

Oprócz działań profilaktycznych w Gminie Konopiska podejmowano również działania 

skierowane na bezpośrednie rozwiązywanie problemu uzależnień. Podobnie jak w latach ubiegłych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy motywujące osoby 

uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. W uzasadnionych przypadkach 

podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Na dzień 30.11.2013r odbyło się 17 

posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do Komisji wpłynęło 27 

wniosków o podjęcie działań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. (tabela nr8) 

 

L.p. 
Informację na temat pracy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 
2010 2011 2012 2013 

1 liczba przeprowadzonych posiedzeń: 12 12 13 17 

2 
liczba wniosków o podjęcie działań w 
przedmiocie uzależnień wg: 

36 23 20 27 

a. wniosków złożonych przez rodzinę 
osoby uzależnionej: 

8 7 7 6 

b. wniosków złożonych przez instytucję: 28 16 13 21 

c. inne: - - - - 

3 
liczba podjętych rozmów 
motywacyjnych: 

16 17 11 10 

a. klienci pierwszorazowi:  16 17 11 10 

b. klienci kontynuujący spotkania: 25 48 50 58 

4 
liczba klientów, którzy dobrowolnie 
podjęli leczenie ambulatoryjne: 

20 37 32 10 

5 liczba wniosków o uzyskanie 2  2 1 1 
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dofinansowania, finansowania szkoleń 
pracowników z zakresu pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:  

6 
liczba wniosków przekazanych do sądu 
wg:  

10 10 10 19 

a. wydane postanowienia o sposobie 
leczenia osoby uzależnionej: 

10 10 9 14 

b. oddalone: - - - - 

c. oczekujące na rozpatrzenie:  - - 1 5 

7 
liczba kontroli punktów sprzedaży 
alkoholu, z uwzględnieniem:  

3 3 - 4 

a. ilość kontroli bez stwierdzenia 
uchybień: 

3 2 - 3 

b. ilość kontroli oraz rodzaj 
stwierdzonych uchybień:  

- 1 - 1 

Tabela nr 8 Źródło: GKRPA, wg stanu na dzień 31.10.2013r.   

 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podejmowane zostały działania mające na celu profilaktykę wśród dzieci i młodzieży. W szczególności 

dzieci i młodzież pochodzące z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych oraz problemem agresji.  W maju 2013 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Hutkach  zorganizowane zostało spotkanie uczniów gimnazjum z Hutek oraz Aleksandrii z grupą 

teatralną  z Zakładu karnego z Lublińca.  Dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konopiska jak co roku 

zorganizowane zostały oraz dofinansowane wydarzenia kulturalno – sportowe, tj. IX PRZEGLĄD 

KOLĘD I PASTORAŁEK, rozgrywki SOS w piłce siatkowej, IV INSPIRACJA PROFILAKTYCZNA „ŻYJĘ 

ZDROWO, MYŚLĘ ZDROWO”, Integracyjny Dzień Dziecka, „Zdrowa Rodzina – Dzień Rodziny”, XII 

GRAND PRIX KONOPISK,  „Recykling – zrobić coś z niczego”, Wakacje z GCKIR „ Żyj pełnią życia bez 

alkoholu”, warsztaty „ JOGA śmiechu”, „Piknik Rodzinny”, Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej, 

„Muzyka zamiast alkoholu”. Wydarzenia te maja na celu integrację społeczną, promowanie postaw 

abstynenckich oraz wypełnienie czasu wolnego.   

Urozmaicony wachlarz informacji przekazywanych podczas wymienionych działań 

integracyjnych pozwolił na podniesienie kompetencji wychowawczych wśród dzieci i rodziców oraz 

na pogłębienie konkretnej wiedzy dotyczącej problemów występujących w rodzinach co pozytywnie 

wpłynęło na integrację dzieci z rodzicami przy pośrednim udziale wychowawców, pedagogów. 

Dodatkowo dofinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży do kin, teatrów, opery, obozów 

sportowych, warsztatów profilaktycznych,  Śląskiego Wesołego Miasteczka, Miasteczka TWINPIGS, 

Juraparku Krasiejów. W miejscowości Aleksandria dofinansowano zakup piłko chwytów na boisku 

szkolnym.  

 

Działania profilaktyczne objęły również dofinansowywanie dla mieszkańców Gminy 

Konopiska do alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez używek i agresji.  Działania te 

wpływają pozytywnie na rozwój osobisty uczestników, zapewniają integrację osób z problemem 

alkoholowym ze społeczeństwem lokalnym. Odbyły się spotkania mieszkańców m.in. w 

Walaszczykach odbył się „Dzień dziecka”, w Aleksandrii odbyła się wycieczka rowerowa, sołectwo w 

miejscowości Hutki zorganizowało spotkanie podczas obchodów dożynek, w miejscowości Kopalnia 
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odbyło się spotkanie mieszkańców „ Dzień ziemniaka”  oraz mikołajki, w miejscowości Wygoda 

dofinansowane zostało spotkanie wigilijne.  

 

L.p. Informacje na temat profilaktyki problemu uzależnień wśród 
dzieci i młodzież z terenu Gminy Konopiska: 

2012 2013 

1 liczba dzieci objętych programami:    

a. socjoterapeutycznymi:                                                                                                        36 13 

b. opiekuńczo-wychowawczymi:  445 349 

c. profilaktycznymi:  1104 174 

2 liczba zajęć profilaktycznych, warsztatów, innych o tematyce 
uzależnień:  

208 51 

3 liczba dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, 
warsztatowych o tematyce uzależnień organizowanymi w 
placówkach: 

708 454 

4 liczba uczniów w wieku:    

a. 6 – 9: 952 255 

b. 10- 12: 366 190 

c. 13-15:  129 203 

d. powyżej 15 roku życia:  132 4 

5 liczba prac przedstawionych do konkursu o tematyce uzależnień:  47 35 

6 liczba dzieci korzystających z wyjazdowych zajęć profilaktycznych, 
warsztatów, innych o tematyce uzależnień:  

180 45 

7 liczba nauczycieli w placówce: 137 133 

8  liczba nauczycieli w placówce, przeszkolonych z zakresu pomocy 
osobom uzależnionym ich rodzinom oraz w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

72 7 

9 liczba pedagogów w placówce:  3 2 

10 liczba godzin wychowawczych przypadających na rok szkolny 
2011-2012: 

293 423 

11  średnia liczba godzin wychowawczych poświęconych tematyce 
uzależnień w roku szkolnym 2011-2012:  

91 151 

12 liczba godzin poświęconych rodzicom na spotkania o tematyce 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży w roku szkolnym  2011-2012:  

30 35 

Tabela nr 9 Źródło: Placówki oświatowe, wg stanu na dzień 31.10.2013r. 

W ramach godzin wychowawczych w szkołach prowadzone były zajęcia z uczniami 

o tematyce uzależnień, również rozmowy informacyjne zostały przeprowadzane z rodzicami.  

 Informacja na temat czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach wraz 

z filiami w Aleksandrii, Hutkach oraz Rększowicach wykazuje, iż zwiększyło się zainteresowanie 

publikacją o tematyce alkoholizmu, narkomanii.  

L.p. 
Informacje na temat czytelnictwa  w Gminie  

Konopiska: 
2011 2012 2013 

1 
liczba czytelników  Gminy Konopiska, 
wyszczególniając:  

1522 1563 1573 

a. dzieci do lat  12   236 249 

b. dzieci i młodzież do lat 15 460 151 151 

c. młodzież do lat 20  214 287 257 

d. dorośli powyżej 20 roku życia 848 889 916 
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2 
liczba wypożyczeń publikacji o tematyce 
alkoholizmu, narkomani  wśród: 

232 252 255 

a. dzieci do lat 12    

b. dzieci młodzież do lat 15 80 74 76 

c. młodzież do lat 20 86 105 104 

d. dorośli powyżej 20 roku życia 66 73 75 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna, wg stanu na dzień 31.10.2013r. 

 Z roku na rok rośnie liczba czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej również zainteresowanie 

publikacjami o tematyce poruszającej problem alkoholu czy też narkomanii. Dzieci i młodzież w wieku 

od 12 roku życia wykazują zainteresowanie danymi publikacjami, niemniej jednak największe 

zainteresowanie okazuje młodzież,  pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, wpływ mają na to problemy 

wieku dorosłego czy też zadania przed jakimi stawiają je szkoły.  

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej w pozyskaną z danych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach. 

L.p. 
Informacje na temat udzielanych porad w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Konopiskach: 

2011 2012 2013r 

1 Liczba kobiet w ciąży korzystających z porad:  40 47 26 

2 
Liczba kobiet w ciąży z podejrzeniem zażywania 
używek: 

0 0 0 

3 
Liczba pacjentów z rozpoznaniem choroby 
alkoholowej: 

26 31 17 

4 
Liczba porad pacjentów z rozpoznaniem chorób 
wątroby: 

17 27 22 

5 
Liczba  porad skierowań pacjentów do leczenia 
odwykowego: 

0 0 5 

6 
Liczba dostępnych pakietów informacyjnych dla 
pacjentów na temat szkodliwości używek, w 
wyszczególnieniem:  

50 50 20 

a. kobiety  20 20 20 

b. mężczyźni  30 30 0 

c. dzieci i młodzież 0 0 0 

7 

Liczba pracowników przeszkolonych w obszarze 
działania alkoholu i środków na organizm i 
rozpoznawania problemów alkoholowych i 
podejmowania interwencji wobec pijących 
pacjentów i ich rodzin: 

5 5 4 

Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, stan na dzień 31.10.2013r. 

Wg informacji uzyskanych z placówek zdrowotnych dowiadujemy się, iż 17 pacjentów w roku 

bieżących leczy się na rozpoznanie choroby alkoholowej oraz istotną informacja jest fakt, iż 5 osób 

skorzystała ze skierowania leczenia odwykowego.   

Jednocześnie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych podejmowano działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia 

dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia w ramach placówek oświatowych, w których dzieci 

objęte były programami opiekuńczo-wychowawczymi, socjoterapeutycznymi oraz profilaktycznymi. 
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Najwięcej dzieci korzystało z programów profilaktycznych.  Z przedłożonych sprawozdań wynika, iż 

uczestniczy lepiej funkcjonują zarówno w środowisku szkolnym jak i grupie rówieśniczej. Stała pomoc 

pozytywnie wpływa na ich relacje osobiste.  

Wnikliwe spojrzenie na realizowane dotychczas zadania, ich uważna analiza i 

skonfrontowanie zamierzeń z osiągniętymi rezultatami wskazuje, iż nadal w Gminie Konopiska 

występują obszary wymagające interdyscyplinarnych działań m.in. zwiększająca się ilość osób 

pijących ryzykownie i szkodliwie, sięganie po alkohol przez dzieci i młodzież, zwiększająca się ilość 

rodziców dysfunkcyjnych z uwagi na uzależnienie i ściśle skorelowana alkoholizmem przemoc w 

rodzinie, naruszanie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu i osoby nadużywające 

alkoholu.  

Działania profilaktyczne w roku 2014 nastawione będą na ograniczenie picia alkoholu oraz 

działania ograniczające ryzyko picia szkodliwego i uzależnienia. Realizację i wspieranie kampanii 

edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat szkód wynikających z 

nadużywania środków psychoaktywnych. Organizowanie i wspieranie działań służących promocji 

zdrowego stylu życia, utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży. Zwiększenie 

kompetencji wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach. Organizacja 

szkoleń dla osób pracujących z osobami dotkniętymi problemem uzależnień od środków 

psychoaktywnych oraz agresją. Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, 

uświadamianie, kształtowanie prawidłowych postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz 

oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat 

działania te są zaplanowane we współpracy z różnymi podmiotami publicznymi oraz systematycznie 

prowadzone, tak aby możliwe było dotarcie do szerokiej grupy młodych ludzi w różnych przedziałach 

wiekowych. Zaplanowane działania przeprowadzane będą w różnych środowiskach i kierowane będą 

zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Prowadzona będzie również diagnoza problemów 

alkoholowych oraz ewaluacja działań profilaktycznych.  
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I. PROGRAM JEST REALIZOWAY PRZEZ: 

 

1. Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego 

dalej Pełnomocnikiem. 

2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej Komisją.  

3. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej. 

4. Placówki oświatowe z terenu Gminy Konopiska. 

5. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji . 

6. Policję. 

7. Gminna Biblioteka Publiczna. 

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konopiskach.  

Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu są to środki pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

II. CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

 

1. Profilaktyka i edukacja w środowiskach lokalnych z zakresu zagrożeń uzależnień od środków 

psychoaktywnych, w szczególności uwzględniając dzieci i młodzież. 

2. Zmniejszenie rozmiarów, zapobieganie powstawaniu nowym problemów wynikających 

z nadużywania środków psychoaktywnych. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z problemem alkoholowym przez objęcie ich 

formami pomocy psychospołecznej.  

4. Konstruowanie i utrwalanie modelu trzeźwego stylu życia u osób nadużywających alkoholu 

oraz promowanie abstynenckiego stylu życia.  

5. Kontrola prawa wynikającego z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

III. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 

 

1. Współudział w opracowywaniu i realizowaniu Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

2. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób 

uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

3. Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do 

zgodności z Uchwałą Rady Gminy w Konopiskach nr 194/XXVIII/93 z dnia 10 lipca 1993 roku 

w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Konopiska miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych; Uchwałą Rady Gminy nr 143/XX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie: 

ustalenia dla Gminy Konopiska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży; Uchwałą 

Rady Gminy nr 72/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży.  

5. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zgodnie z ustawą 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Id: 778E6AA3-C23B-47E7-B560-0C68B7B909E1. Podpisany Strona 14



6. Przedstawienie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z realizacji swoich zadań. 

  

IV. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ 

W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SZCZEGÓLNOSCI DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY. 

 

1. Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych na tematy związane z problemem 

alkoholowym oraz narkotyków, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

2. Organizowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

w zakresie przeciwdziałania problemu uzależnień od środków psychoaktywnych. 

3. Współpraca z organizacjami z terenu Gminy Konopiska, propagujących abstynencki styl życia. 

4. Dofinansowywanie realizacji działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu problemu 

uzależnień i agresji.  

5. Finansowanie realizacji działań mających na celu  niwelację problemu alkoholu i narkomani 

wśród mieszkańców Gminy Konopiska.  

6. Finansowanie kosztów szkoleń pełnomocnika oraz członków GKRPA.  

7. Wskazywanie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Konopiska alternatywy spędzania czasu 

wolnego z dala od nałogów. Poprzez organizację spotkań oraz zajęć poza lekcyjnych. 

 

V. ORGANIZACJA FORM POMOCY DLA RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA ORAZ 

PRZEMOCY W RODZINIE: 

 

1. Finansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji Punktu Konsultacyjnego dla osób 

z problemami uzależnień i ich rodzin . 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób 

z problemami uzależnień i ich rodzin. 

3. Współpraca z policją, pracownikami socjalnymi, pedagogami, pracownikami służby zdrowia 

i innymi organizacjami z terenu Gminy Konopiska w celu udzielania profesjonalnej pomocy 

ofiarom przemocy oraz osobom z problemami uzależnień i ich rodzinom . 

4. Dofinansowanie kolonii, obozów i wycieczek zawierające program profilaktyczny w zakresie 

problematyki uzależnień i/ lub  przemocy.  

 

VI. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI STOWARZYSZEŃ I OSOB FIZYCZNYCH, 

SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ: 

Dofinansowanie ( w oparciu o sformułowane kryteria) działalności organizacji pozarządowych 

realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

VII. ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM NASTĘPSTWOM NADUŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ ICH 

USUWANIE: 

 

1. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od 

alkoholu przez GKRPA a zwłaszcza: 

- prowadzenie rozmów profilaktycznych, motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego, 

- kierowanie na badania poprzez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu; 
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- bieżąca współpraca z instytucjami odwykowymi 

- kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczenia odwykowemu. 

 

VIII. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU: 

 

1. Ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie. 

2.  Ograniczanie działań promujących picie alkoholu przez młodzież. 

3. Wspieranie działań abstynenckich wśród mieszkańców Gminy Konopiska. 

4. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom nadużywającym substancje psychoaktywne.  

5. Podejmowanie interwencji w przypadkach naruszenia przepisów prawnych zgodnie z ustawą 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

IX. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA: 

 

1. Wynagrodzenie członków GKRPA wypłacane będzie miesięcznym ryczałtem w wysokości 

150,00 zł brutto.  

 

X. WYSZCZEGÓLNIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

NA ROK 2014: 

1. Wynagrodzenia realizatorów programu – 79 400,00 zł: 

- asystent rodziny - 6 m-c x 2 500,00 zł = 15 000,00 zł 

- psycholog - 12 m-c x 300,00 = 3 600,00 zł 

- trenerzy terapii ds. uzależnień i przemocy w rodzinie - 2 trenerów x 10 000,00 = 20 000,00 zł 

- instruktor sportu – 12 m-c x 1 000,00 = 12 000,00 zł 

- socjoterapeuta – 12 m-c x 220,00 = 2 640,00 zł 

- pełnomocnik - 12 m-c x 369,60 zł = 4 435,20 zł 

- pracownik obsługujący czynności administracyjne komisji -  12 m-c x 235,20 = 2 822,40 zł 

- wynagrodzenie członków GKRPA – ( 150,00 zł x 7 członków) – 12 600,00 zł 

- inne (np. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, radca prawny, inne umowy 

cywilnoprawne) – 3 084,80 zł  

2. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy) –  

4 000,00 zł  

3. Opłaty sądowe  - 1 000,00 zł 

4. Opracowywanie ekspertyz sądowych – 6 000,00 zł 

5. Szkolenia ( członków GKRPA, Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, 

sprzedawców napojów alkoholowych, innych realizatorów programu) – 2 500,00 zł 

6. Podróże służbowe – 1 000,00 zł 

7.  Organizacja spotkania wigilijnego dla osób zagrożonych problem uzależnienia oraz osób 

korzystających z punktu konsultacyjnego w celu promocji postaw abstynenckich – 

11 000,00 zł 
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8. Dofinansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem uzależnień 

i przemocy w pozalekcyjnych działaniach profilaktycznych  - 130 dzieci x 90,00 zł = 

11 700,00 zł 

9. Dofinansowanie do spotkań promujących trzeźwość w lokalnych środowiskach -  

12 sołectw x 500,00 zł =  6 000,00 zł.  

10. Dofinansowanie do działań mających na celu promocje postaw abstynenckich wśród 

dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych  – 8 placówek x 500,00 zł =  4 000,00 zł. 

11. Koszty utrzymania i remontu punktu konsultacyjnego (opłata za media, opłaty 

remontowe, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe  

i innych) – 5 000,00 zł 

12. Dofinansowanie do zakupu publikacji w Gminnej Bibliotece Publicznej – 2 000,00 zł 

13. Dofinansowanie do spotkania z przedstawicielami Policji promujących bezpieczeństwo na 

drodze  wśród mieszkańców Gminy Konopiska– 2 000,00 zł 

14. Dofinansowanie do Integracyjnego Dnia Dziecka organizowanego w celu integracji  wśród 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konopiska – 1 000,00 zł  

15. Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego na boisku sportowym dla 

dzieci  i młodzieży – 6 000,00 zł 

16. Dofinansowanie do programu profilaktycznego „ Żyję zdrowo, myślę zdrowo” 

organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konopiska – 1 000,00 zł 

17. Dofinansowanie do wyjazdów dzieci i młodzieży z terenów Gminy Konopiska jako zajęcia 

alternatywne dla zagrożeń społecznych  – 7 000,00 zł 

18. Dofinansowanie do programów profilaktycznych organizowanych na terenie Gminy 

Konopiska wg konkursu ofert – 5 400,00 zł. 

19. Dofinansowanie do zakupu nagród dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konopiska – 

2 217,60 

 

Planowane środki na realizację programu w 2014 roku – 155 000,00 zł.  
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