Projekt
z dnia 22 marca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy na lata 2022-2025"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2022 r., poz. 559, z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późniejszymi
zmianami), Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć do realizacji „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy na lata 2022-2025”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łazach
Anna Staniaszek
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia....................2022 r.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2025

I. Wprowadzenie
Napoje alkoholowe negatywnie wpływają na organizm, odwadniają i obniżają jego odporność. WHO
ostrzega, że spożywanie alkoholu w czasie zagrożenia COVID-19 nie tylko negatywnie wpływa na stan
zdrowia, ma też istotny wpływ na stosunki rodzinne i społeczne. Regularne picie alkoholu może
prowadzić do zaburzeń o podłożu psychicznym, do stanów lękowych i depresyjnych. Może zwiększać
ryzyko urazów, nasila agresję i przemoc.
Narkomania to powszechnie znane uzależnienie od narkotyków, czyli substancji, które mają wpływ na
czynności mózgu. Narkomania charakteryzuje się tak zwanym głodem narkotycznym czyli fizycznym
cierpieniem spowodowanym odstawieniem substancji, który prowadzi do zdobywania narkotyku za
wszelką cenę.
Zachowania behawioralne to zespół objawów charakteryzujących się niepohamowaną potrzebą
wykonywania określonej czynności w celu uzyskania stanów emocjonalnych takich jak: przyjemność,
euforia, ulga, uczucie zaspokojenia. Określona czynność staje się nałogowa wtedy, gdy towarzyszy jej
silne pragnienie lub wewnętrzny przymus jej podejmowania z coraz większą częstotliwością oraz
narastające trudności w kontrolowaniu zachowań z nią związanych. Przykłady uzależnień
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behawioralnych: hazard, uzależnienie od internetu, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od telefonu
komórkowego, kompulsywne objadanie się.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i zachowaniom behawioralnym na terenie Gminy Łazy,
stanowi element Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy na lata 2021-2027.
Wyznacza zadania, w ramach których Gmina Łazy zamierza podejmować działania określone w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Narodowym Programie Zdrowia na lata
2021-2025, wpisując się w 2 cel operacyjny obejmujący profilaktykę uzależnień. Zadania zawarte
w Programie będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem
istniejących zasobów instytucjonalnych służących rozwiązywaniu problemów wynikających
z negatywnych zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu, uzależnieniem od narotyków i zachowań
behawioralnych przez społeczność lokalną.
II. Zasoby instytucjonalne do realizacji niniejszego Programu tworzą:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łazach,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach,
3) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łazy,
4) Komisariat Policji w Łazach,
5) Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień w Zawierciu,
6) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Zawierciu,
7) Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań" w Zawierciu,
8) Placówki Oświatowe z terenu Gminy Łazy,
9) Promed Łazy Sp. z o.o.,
10) Miejski Ośrodek Kultury w Łazach,
11) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach,
12) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach,
13) Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Łazy,
14) Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łazy.
III. Podstawy prawne Programu
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119, z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. z 2020 r., poz. 2050, z późniejszymi
zmianami).
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1249).
4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1956,
z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r., poz. 642).
IV. Diagnoza problemów lokalnych w Gminie Łazy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane w 2021 roku.
W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych finansowano realizację programów profilaktycznych
w Klubach Sportowych:
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1. „Potrafię powiedzieć nie”.
2. „Trenuj z nami nie zaczynaj z nałogami”.
3. „Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
4. „Powiedz Nie, gdy wszyscy mówią Tak”.
5. „Pasja to Nasze jedyne uzależnienie”.
6. „Piłka siatkowa z elementami usprawniającymi kondycję ruchu i improwizację ruchową przy muzyce" .
7. „Rozwój sprawności fizycznej w czasie ograniczeń i obostrzeń związanych z pandemią”.
Sfinansowano realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych pn. „Tenis to
nie tylko ruch, w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Dofinansowano działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
Zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
Dofinansowano terapię dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Łazy
podczas Zlotu Rodzin Abstynenckich w Kostkowicach.
Zakupiono materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania i reagowania na stres w dobie pandemii.
Zakupiono materiały profilaktyczne „Depresja - problem obniżonego nastroju i depresji, jako skutku
izolacji społecznej wywołanej epidemią COVID-19".
Na stronie internetowej Gminy Łazy zamieszczono poradnik opracowany przez Centrum Praw Kobiet Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pn. „Osobisty plan awaryjny
dla osób doznających przemocy domowej w epidemii koronawirusa”.
Sfinansowano realizację autorskich programów profilaktycznych w placówkach kultury:
1. „Uzależnieni od muzyki - Nasz Talent - Łazy 2021 online”.
2. „Akcja lato 2021”.
Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne dla placówek oświatowych, kultury, zdrowia i pomocy
społecznej.
Zakupiono materiały, które wykorzystano podczas udziału dzieci i młodzieży w ogólnopolskiej
kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł - w poszukiwaniu szczęścia".
2) Zobowiązanie do leczenia odwykowego
Komisja rozpatrywała wnioski o leczenie odwykowe i współpracowała z osobami uzależnionymi od
alkoholu oraz rodzinami dotkniętymi chorobą alkoholową.
Poniższa tabela przedstawia ilość zgłoszonych wniosków osób pijących w sposób nadmierny
i uzależnionych od alkoholu.

Ogólna ilość zgłoszonych wniosków
Zgłoszenia przez rodzinę
Zgłoszenia z Ośrodka Pomocy Społecznej
Zgłoszenia z Zespołu Interdyscyplinarnego
Zgłoszenia z Komisariatu Policji w Łazach

Rok 2020

Rok 2021

34
9
2
14
9

29
10
3
7
9

Uzyskane dane pokazują, że w 2021 r. zgłoszono na leczenie 29 osób. W stosunku do roku 2020 liczba
osób zgłoszonych na leczenie zmniejszyła się. Osoby z problemem alkoholowym korzystają z różnego
rodzaju form pomocy i wsparcia. Część osób, u których zdiagnozowano zespół uzależnienia od alkoholu
podjęła dobrowolne leczenie odwykowe i kontynuuje terapię w Poradni Leczenia Uzależnień Alkoholowych
i Współuzależnień w Zawierciu.
Poniższa tabela wskazuje działania podejmowane w 2021r. wobec osób uzależnionych od alkoholu.
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Liczba osób skierowanych na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu
Liczba wniosków do Sądu Rejonowego w Zawierciu o wydanie zarządzenia o
przymusowym doprowadzeniu na badania przez Policję
Liczba wniosków do Sądu Rejonowego w Zawierciu o orzeczenie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowego

36
11
23

Przeciwdziałanie narkomanii.
Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane w 2021 roku.
Sfinansowano realizację autorskich programów profilaktycznych w placówkach kultury:
1. „Wakacje w Bibliotece - Bliżej natury".
2. „Aktywny Senior - Aktywna Kultura”.
Sfinansowano realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Aktywnie i zdrowo
wakacje na sportowo 2021”.
Zakupiono materiały, które wykorzystano podczas udziału dzieci i młodzieży w ogólnopolskiej
kampanii pn. „Przeciwdziałanie skutkom SARS-COV-2 - Narkotyki?. To mnie nie kręci".
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Liczba mieszkańców ogółem (według stan na dzień 31.12.2021 r.)
w tym: do 18 roku życia
powyżej 18 roku życia

15 381
2 740
12 641

W Gminie Łazy funkcjonuje 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym:
- 31 punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy detaliczne)
- 4 punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(gastronomia).
Poniższa tabela przedstawia rodzaj zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy.

Rodzaj punktu
sprzedaży
Do spożycia poza
miejscem sprzedaży
(punkty sprzedaży
detalicznej -sklepy)
Do spożycia w miejscu
sprzedaży
(gastronomia)
Razem

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
wg zawartości alkoholu (stan na dzień 31.12.2021 r.)
do 4,5%
powyżej 4,5% do 18%
powyżej 18%
oraz piwo
(z wyjątkiem piwa)
31
27
25

4

2

2

35

29

27

Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Łazy przypada 361 osób powyżej 18 roku
życia.
Uchwałą Nr XXXVI/315/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 maja 2018 r. ustalona została
maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łazy.
Poniższa tabela przedstawia maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów uchwaloną przez Radę
Miejską w Łazach i liczbę wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w podziale na rodzaj
napojów alkoholowych.

Rodzaj napojów alkoholowych
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do 4,5% zawartości alkoholu
oraz na piwo
powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa)
powyżej 18% zawartości alkoholu

zezwoleń
ustalona przez Radę
Miejską
42

zezwoleń
(stan na dzień
31.12.2021 r.)
35

35

29

34

27

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w podziale na rodzaj punktu sprzedaży
napojów alkoholowych

Rodzaj zezwolenia

Liczna zezwoleń
ustalona przez
Radę Miejską

Liczba zezwoleń
do
wykorzystania

99

Liczba wydanych
zezwoleń (według
stanu nadzień
31.12.2021 r.)
83

Liczba zezwoleń do spożycia poza
miejscem sprzedaży
Liczba zezwoleń do spożycia w
miejscu sprzedaży alkoholu

12

8

4

16

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2021 r. w podziale na rodzaj napojów
alkoholowych.

Rodzaj zezwolenia

do 4,5%
zawartości
alkoholu
oraz na piwo

powyżej
18%
zawartości
alkoholu

3

powyżej 4,5% do
18% zawartości
alkoholu
(z wyjątkiem
piwa)
4

Liczba zezwoleń do spożycia poza
miejscem sprzedaży
Liczba zezwoleń do spożycia w
miejscu sprzedaży alkoholu

1

1

1

4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach
Zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łazach obejmuje wsparciem, pomocą i pracą socjalną rodziny dotknięte m.in.
ubóstwem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem. Wskazuje miejsca, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby
uzależnione od narkotyków oraz zagrożone uzależnieniami behawioralnymi.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Formy udzielonej Pomocy
Rodziny z problemem alkoholowym, którym udzielono pomocy ze środków
pomocy społecznej
Osoby w wyżej wymienionych rodzinach nadużywające alkoholu
Rodziny objęte pomocą – ogółem
Dzieci korzystające z dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
opłacanego przez OPS
Osoby bezrobotne z problemem alkoholowym objęte pomocą
Rodziny, w których stwierdzono przemoc
w tym: liczba dorosłych
liczba dzieci
Rodziny z problemem alkoholowym, w których stwierdzono przemoc
w tym
liczba dorosłych, którzy doświadczyli przemocy

Id: F1902E92-0294-415D-B4CF-E50D4FF7E3C3. Projekt

Ilość
2020 r.
27

2021 r.
24

29
267
39

24
249
42

22
26
23
3
25
22

16
41
35
6
34
28
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liczba dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie
Rodziny, w których stwierdzono problem uzależnienia od narkotyków
liczba dorosłych, u których stwierdzono problem uzależnienia od
narkotyków
w tym
liczba dzieci, u których stwierdzono problem uzależnienia od
narkotyków

10.

3
0

6
0

0

0

0

0

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Łazach.
Zespół podejmował czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”
Liczba
wszystkich
złożonych/otrzymanych
Niebieskich Kart
Liczba
wszystkich
złożonych/otrzymanych
Niebieskich Kart, gdzie głównym powodem była
przemoc pod wpływem alkoholu
Liczba
wszystkich
złożonych/otrzymanych
Niebieskich Kart, gdzie głównym powodem była
przemoc pod wpływem narkotyków

2020 rok
33

2021 rok
31

13

18

0

0

Z przedstawionych danych wynika, że procedura „Niebieskie Karty” w większości rodzin wszczynana
była z powodu problemu alkoholowego sprawcy. Uzależnienie od alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia
przemocy domowej. Nie oznacza to jednak, że nadużywanie alkoholu stanowi przyczynę przemocy
domowej. Bezpośrednią przyczyną przemocy jest agresja. Istotą przemocy jest demonstrowanie władzy
i używanie siły po to, aby przejąć kontrolę nad drugą osobą. Niezależnie od tego, jakie czynniki wpływają
na skłonność do zachowań agresywnych, to nie usprawiedliwiają one sprawców, nie zdejmują z nich
odpowiedzialności i nie powinny powstrzymywać ofiar przed poszukiwaniem pomocy i ochrony.
Komisariat Policji
Lp.
1.

Rodzaj przestępstwa
Dorośli

Nieletni

2.
3.
4.
5
6.
7.

pobicia
groźby karalne
kradzieże z włamaniem
kradzieże
Inne przestępstwa
pobicia
kradzieże

groźby karalne
kradzieże z włamaniem
inne przestępstwa
Liczba wypadków związanych z używaniem alkoholu
Liczba kolizji związanych z używaniem alkoholu
Ofiary wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników
dróg
Interwencje, w których wystąpił problem przemocy w rodzinie i gdzie prowadzono
postępowania przygotowawcze
Prawa jazdy zatrzymane w związku z prowadzeniem pojazdów pod wpływem
alkoholu
Liczba osób odwiezionych do wytrzeźwienia z interwencji domowych i
publicznych

Id: F1902E92-0294-415D-B4CF-E50D4FF7E3C3. Projekt

Liczba
2020
2
2
10
9
137
0
0

2021
1
3
37
15
124
0
0

3
0
11
0
2
0

0
0
0
0
4
0

26

7

15

16

28

87
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Liczba osób zatrzymanych na posiadanie narkotyków (art.62 ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii)

2

4

Dane zamieszczone w tabeli pokazują, że należy wspierać działania przyczyniające się do ograniczenia
spożywania alkoholu. Komisariat Policji w Łazach interweniuje w przypadkach zakłócania porządku
publicznego i uruchamia procedurę „Niebieskie Karty” w sytuacji występowania przemocy w rodzinie.
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zawierciu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymywała stały kontakt z Poradnią.
W 2021 r. z usług Poradni w Zawierciu korzystali mieszkańcy Gminy Łazy w zakresie porad, leczenia
i terapii.

Ogółem
2020 r.
2021 r.

Kobiety
2020 r.
2021r.

Mężczyźni
2020 r.
2021

.

1.
2.

Liczba chorych
przyjętych do leczenia
Liczba chorych
przyjętych do leczenia
po raz pierwszy

58

57

17

15

41

42

17

20

8

5

9

15

W porównaniu do roku 2020 ogólna liczba chorych przyjętych do leczenia oraz liczba chorych przyjętych
do leczenia po raz pierwszy utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Łazy
Informacje dotyczące roku szkolnego 2020/2021
Liczba uczniów
Liczba rodzin z problemem alkoholowym
Liczba dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo
Liczba odnotowanych przypadków spożywania
alkoholu przez uczniów
Liczba rodzin z problemem przemocy
w rodzinie
Liczba odnotowanych przypadków posiadania
narkotyków przez uczniów
Liczba odnotowanych przypadków spożywania
narkotyków przez uczniów
Liczba odnotowanych przypadków uzależnień
behawioralnych wśród uczniów

Rok szkolny 2020/2021
1137
10
13
35
0
5
0
0
2

Uzyskany materiał wskazuje, że należy prowadzić działania profilaktyczno-wychowawcze wśród dzieci
i młodzieży oraz ich rodziców.
Materiał diagnostyczny pokazujący skalę problemów alkoholowych oraz problemów związanych
z innymi uzależnieniami i przemocą na terenie naszej Gminy jest ważnym etapem działań w tworzeniu
lokalnego systemu pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz doświadczającym przemocy.
Uzależnienie od alkoholu i innych substancji uzależniających bliskie osoby i związane z tym
nieprawidłowe funkcjonowanie wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny, zarówno
dorosłych jak i dzieci, powodując problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne i materialne. Inaczej
mówiąc uzależnienie jest czynnikiem, który może doprowadzić do dysfunkcji rodziny.
Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym.
Dysfunkcja takiej rodziny zakłóca prawidłowy rozwój dziecka - poznawczy, emocjonalny i społeczny.
Dzieci te doświadczają wielu traumatycznych sytuacji. Przebywanie w sytuacji przewlekłego stresu sprawia,
że dzieci te częściej chorują i są słabsze fizycznie. Mają też problemy z przystosowaniem się do środowiska
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zewnętrznego, czują się gorsze, bezwartościowe, nie potrafią zaufać i nawiązywać satysfakcjonujących
relacji z innymi ludźmi.
Nadużywanie alkoholu i substancji uzależniających oraz uzależnienie od zachowań bahawioralnych
stwarza zagrożenie nie tylko dla jednej osoby, jej rodziny, ale również i całego społeczeństwa.
Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga przeprowadzenia odpowiedniej profilaktyki całego środowiska.
Niezbędna jest prowadzenie zajęć profilaktycznych zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Realizacja Programu przyczyni się do zapobiegania powstawianiu nowych problemów, ograniczeniu już
powstałych oraz ograniczeniu szkód zdrowotnych, jak również propagowaniu zdrowego stylu życia.
V. Adresaci Programu
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Łazy, a w szczególności do:
- dzieci, młodzieży i ich rodzin,
- osób uzależnionych, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin,
- osób uzależnionych od narkotyków,
- osób uzależnionych od zachowań behawioralnych,
- osób dotkniętych przemocą domową,
- dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych,
- społeczności lokalnej.
VI. Cele Programu.
1. Cel główny Programu
Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 jest:
1) pomoc rodzinom dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu, w tym ofiarom przemocy,
2) pomoc dzieciom osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu przez
rodziców, w zakresie pomocy socjalno-bytowej, psychologicznej i szkolnej,
3) zwiększenie zakresu działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży oraz rozwiązywanie problemów
alkoholowych wśród dorosłych.
4) stałe podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców i osób zajmujących się zawodowo
dziećmi i młodzieżą,
5) poszerzenie form pomocy psychospołecznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
6) systematyczne monitorowanie problemów alkoholowych i narkotykowych wśród dzieci i młodzieży
szkolnej, umożliwiające dostosowanie działań profilaktycznych do grupy najbardziej zagrożonej
uzależnieniem,
7) pomoc rodzinom, w których występują problemy związanem z nadużywaniem narkotyków,
8) upowszechnianie wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniach
behawioralnych. Prowadzenie kampanii lokalnych promujących zdrowy styl życia, imprez profilaktycznych
dla młodzieży, rozszerzonych o różne formy sportowo-turystyczne.
Cel główny realizowany będzie w obszarach:
1) profilaktyki uniwersalnej - adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Łazy (dzieci, młodzieży
i dorosłych), bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych
z uzależnieniami,
2) profilaktyki selektywnej - adresowanej do osób lub grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów
związanych z uzależnieniami,
3) profilaktyki wskazującej - adresowanej do grup lub osób, które wykazują wysokie ryzyko wystąpienia
problemów związanych z uzależnieniami.
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2. Cele szczegółowe, zadania, działania, wskaźniki
1.Cel szczegółowy:
Zmniejszenie aktualnie występujących problemów alkoholowych poprzez udzielenie pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie
oraz członków rodzin z problemami wynikającymi z używania alkoholu, a także dotkniętych przemocą w
rodzinie
Zadania

Działania

1) Podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia
obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu wobec osób
uzależnionych od alkoholu,
powodujących rozkład życia
rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylających się od
obowiązku zaspokajania potrzeb
rodziny, systematycznie
zakłócających spokój lub porządek
publiczny

a) przyjmowanie zgłoszeń o
przypadkach, gdzie występuje
nadużywanie alkoholu i negatywny
wpływ na rodzinę

1) Udzielanie pomocy dzieciom i
młodzieży, w szczególności z rodzin
dysfunkcyjnych

a) dofinansowanie działalności
Świetlicy Środowiskowej i Punktu
Konsultacyjnego Wsparcia Rodzin

Wskaźniki
liczba osób zgłoszonych do
GKRPA

b) prowadzenie rozmów
- liczba osób zaproszonych na
interwencyjno-motywacyjnych z
rozmowę
osobami zgłoszonymi przez rodzinę - liczba przeprowadzonych
lub instytucje
rozmów
c) kierowanie osób na badanie
- liczba osób skierowanych na
przez biegłych (psychologa i
badanie w przedmiocie
psychiatrę) w celu wydania opinii
uzależnienia od alkoholu
w przedmiocie uzależnienia od
- liczba sporządzonych przez
biegłych opinii psychologicznoalkoholu i wskazania rodzaju
zakładu leczniczego
psychiatrycznych
d) kierowanie wniosków do sądu o
liczba wniosków skierowanych
zobowiązanie do podjęcia leczenia
do sądu
odwykowego
2) Podejmowanie działań o
a) informowanie społeczeństwa o
ilość materiałów informacyjnych
charakterze terapeutycznym
możliwościach korzystania z
prowadzących m.in. do poprawy
pomocy terapeutycznej i
stanu psychofizycznego osób
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
uzależnionych od alkoholu
b) udzielenie rodzinom, w których
liczba rodzin, którym udzielono
występują problemy alkoholowe
pomocy,
pomocy psychospołecznej i
prawnej
c) upowszechnianie informacji
liczba rodzin, którym udzielono
dotyczących przeciwdziałania
pomocy
przemocy w rodzinach i możliwości
przeciwdziałania przemocy w
rodzinach w szczególności z
problemem alkoholowym
2.Cel szczegółowy
Ograniczenie zjawisk mających negatywny wpływ na rodziny, w których występują problemy
alkoholowe poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie
Zadania
Działania
Wskaźniki
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- liczba zorganizowanych zajęć
oraz warsztatów
- liczba dzieci uczestniczących
w zajęciach opiekuńczowychowawczych
- liczba rodzin objętych pomocą
- liczba udzielonych porad i
konsultacji specjalistycznych
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2) Wsparcie dla osób doznających
przemocy w rodzinie

b) organizacja i finansowanie
wypoczynku letniego/zimowego
wraz z programem profilaktycznym

- liczba programów
profilaktycznych
zorganizowanych w ramach
wypoczynku
- liczba uczestników
wypoczynku

a) współrealizacja zadań Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie

- liczba rodzin, które objęte są
procedurą „Niebieskie Karty”
- liczba osób, które są
podejrzane o stosowanie
przemocy wykazującej cechy
uzależnienia od alkoholu

3.Cel szczegółowy
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem alkoholu, przemocą w rodzinie,
nadużywaniem nakrotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi poprzez prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży
Zadania
Działania
Wskaźniki
1) Inicjowanie, organizowanie oraz
współuczestnictwo w działaniach
profilaktycznych

a) programy profilaktyczne:
- realizacja w szkołach programów
edukacyjnych i profilaktycznych
dostosowanych do potrzeb oraz
wieku dzieci i młodzieży,
- organizowanie dla dzieci i
młodzieży spektakli teatralnych,
występów estradowych połączonych
z programami profilaktycznymi
dotyczącymi alkoholu, narkotyków,
zachowań behawioralnych, agresji i
stosunków międzyludzkich,
- finansowanie autorskich
programów profilaktycznych w
placówkach oświaty, kultury i
sportu,
- organizacja zajęć w ramach
programów profilaktycznych dla
nauczycieli i pedagogów,
- szkolenie wychowawców,
nauczycieli i instruktorów
sportowych w zakresie oddziaływań
profilaktycznych wobec dzieci i
młodzieży oraz podejmowanie
interwencji w sytuacjach
kryzysowych,
- prowadzenie działań edukacyjnych
dla dorosłych w zakresie szkód
wynikających z uzależnień,
- zakup pomocy profilaktycznoedukacyjnych dla szkół.
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- liczba i rodzaj
zorganizowanych programów
profilaktycznych, zajęć, oraz
akcji profilaktycznych
- liczba osób biorących udział
w działaniach profilaktycznych
w tym:
- liczba dzieci i młodzieży,
rodziców, nauczycieli i
instruktorów sportowych
- liczba zorganizowanych
szkoleń
- liczba osób biorących udział
w szkoleniach
- liczba i rodzaj zakupionych
pomocy profilaktycznoedukacyjnych
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b) informowanie o dostępności
usług terapeutycznych i
pomocowych dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz
prowadzenie powszechnej edukacji
w zakresie wiedzy o szkodliwości
alkoholu. Promocja zdrowia i
profilaktyka zachowań
ryzykownych –udział w
ogólnopolskich i lokalnych
kampaniach i akcjach informacyjnoedukacyjnych skierowanych do
różnych grup odbiorców:
prenumerata czasopism, zakup
sprzętu, urządzeń, materiałów
edukacyjnych, ulotek, broszur,
nagród w konkursach i zawodach
oraz innych materiałów
informacyjnych, edukacyjnych i
promocyjnych.
c) profilaktyczna działalność
informacyjna i edukacyjna w
obszarze uzależnień oraz w zakresie
rozwijania zainteresowań wśród
dzieci i młodzieży

- liczba zakupionych
materiałów
- liczba odbiorców
- liczba przeprowadzonych
kampanii i akcji
informatyczno-edukacyjnych
- liczba osób biorących udział
w kampaniach i akcjach,

- liczba i rodzaj
zorganizowanych działań,
- liczba dzieci i młodzieży
biorących udział w
profilaktycznych działaniach
informacyjnych i edukacyjnych
- liczba zajęć,
- liczba dzieci i młodzieży
biorących udział w zajęciach

2) Wspieranie realizacji działań
profilaktycznych i edukacyjnych
podejmowanych przez placówki
oświatowe, instytucje kultury i sportu

a) prowadzenie zajęć
profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży

3) Poszerzenie ofert alternatywnego
spędzania czasu wolnego

a) organizacja i wspieranie zajęć
pozaszkolnych, w tym sportoworekreacyjnych w placówkach
oświaty, kultury i sportu

- liczba zajęć,
- liczba dzieci i młodzieży
biorących udział w zajęciach

4) Działania na rzecz
przeciwdziałania nietrzeźwości na
drogach

a) prowadzenie działań
edukacyjnych z wykorzystaniem
materiałów informacyjnoedukacyjnych

- liczba materiałów
edukacyjno-informacyjnych

4.Cel szczegółowy
Zwiększenie skuteczności prowadzonych działań poprzez podnoszenie kwalifikacji podmiotów
realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
Zadania
Działania
Wskaźniki
1) Podnoszenie kwalifikacji osób
zajmujących się profilaktyką,
rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, przeciwdziałaniem
narkomanii, uzależnieniami
behawioralnymi i przemocą w
rodzinie

a) udział w konferencjach,
- liczba i rodzaj szkoleń
szkoleniach z zakresu profilaktyki,
- liczba osób biorących udział
rozwiązywania problemów
w szkoleniach
alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii,uzależnień
behawioralnych oraz
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
5.Cel szczegółowy
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
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uzależnień oraz przemocy w rodzinie
Zadania

Działania

Wskaźniki

1)Wspieranie działalności
stowarzyszeń i organizacji
abstynenckich

a) wspomaganie działań służących
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, działań edukacyjnomotywujących i działań
profilaktycznych, dofinansowanie
terapii rodzinnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin.

- liczba i rodzaj działań
- liczba godzin pracy z
terapeutą.

2)Współuczestniczenie w organizacji
działań służących rozwiązywaniu
problemów uzależnień oraz przemocy
w rodzinie

a) dofinansowanie zakupu
materiałów informacyjnoedukacyjnych, nagród, artykułów
papierniczych, spożywczych
niezbędnych do realizacji zajęć,
konkursów, zawodów sportowych i
innych imprez o tematyce związanej
z problemami alkoholowymi,
profilaktyką oraz promocją
zdrowego stylu życia

liczba wspartych przedsięwzięć

Zadania
1)Podejmowanie działań
zmierzających do zmniejszenia
dostępności alkoholu

b) wspieranie organizacji imprez
integracyjno-kulturalnych oraz
rekreacyjno-sportowych, których
celem jest propagowanie trzeźwości
i zdrowego stylu życia
6.Cel szczegółowy
Kontrola rynku napojów alkoholowych
Działania

- liczba zorganizowanych
imprez
- liczba osób uczestniczących
w imprezach

Wskaźniki

a)przeprowadzenie kontroli
przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

- liczba przeprowadzonych
kontroli
- liczba skontrolowanych
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych

b)inicjowanie i finansowanie
szkoleń z zakresu problematyki
alkoholowej dla sprzedawców
napojów alkoholowych oraz
rozpowszechnianie ulotek i
materiałów edukacyjnych w
miejscach wyznaczonych do
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
c)podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i art. 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- liczba przeprowadzonych
szkoleń
- liczba materiałów
edukacyjnych

- liczba podjętych interwencji
w związku z naruszeniem
ustawowych przepisów
- liczba cofniętych zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych

VII. Realizator Programu
Program będzie realizował Urząd Miejski w Łazach.
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VIII. Źródło finansowania programu
Podstawę finansową realizacji Programu stanowią dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
IX. Kontrola realizacji Programu
Burmistrz Łaz sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje działania zmierzające
do osiągnięcia celów wyznaczonych w Programie.
X. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za
udział w jej posiedzeniach.
2. Wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
w kwocie 150 zł (brutto) za każde posiedzenie, w którym członek komisji brał udział.
3. Podstawą do otrzymania wynagrodzenia jest udokumentowanie obecności na posiedzeniu.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz.U. z 2021r., poz. 1119, z późniejszymi zmianami) nakłada na Gminy obowiązek realizacji zadań w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom
behawioralnym.
Realizacja zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sporządzany na okres nie dłuższy niż 4 lata. Program
uchwalany jest przez Radę Miejską.
Realizacja tych zadań została ujęta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy na lata 2022-2025, który stanowi element
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łazy na lata 2021-2027.
Program opracowany został zgodnie z założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz z założeniami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia, o których mowa w art. 9
ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1956, z późniejszymi
zmianami).
Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniem Narkomanii, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, finansowane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki te
nie mogą być przeznaczane na inne cele.
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