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Wprowadzenie
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na rok 2022 jest w większości
kontynuacją zadań realizowanych w 2021 roku i w latach poprzednich. Zawiera opis zadań,
które nakładają na gminę: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
W/w ustawy regulują w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wskazują
zadania do realizacji, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz określają źródło ich
finansowania .
Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie wynika
przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania
profilaktyczne oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być
finansowane z tych samych środków tj. środków pochodzących z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Profilaktyka to działanie rozwijające i wspierające zdolności do wszechstronnego,
konstruktywnego rozwoju we wszystkich sferach życia, zapobiegające niepożądanym
zjawiskom w rozwoju i zachowaniu ludzi.
Profilaktyka to również:
• wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
• to ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i
dezorganizują zdrowy styl życia.
• to inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu.
Zwiększenie skuteczności działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych może nastąpić poprzez: systemowość, profesjonalizację, interdyscyplinarność,
zaangażowanie, ewaluacje działań.
Na terenie miasta Kudowa-Zdrój istnieją instytucje, które w ramach określonych prawnie i z
racji wykonywanej pracy zajmują się profilaktyką problematyki alkoholowej, są to:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Komisariat Policji,
5. Jednostki oświatowe,
6. Grupa AA „Kudowianka”,
7. Grupa Al Anon,
8. Kluby sportowe.
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Diagnoza problemów uzależnień w gminie Kudowa-Zdrój
1. W gminie Kudowa-Zdrój ustalono następujące liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (stan na dzień 1
listopada 2021 r.):
1) 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwo,
2) 23 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
alkoholu (z wyłączeniem piwa),
3) 24 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu
oraz napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
4) 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwo,
5) 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
alkoholu ( z wyłączeniem piwa),
6) 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
zawartości alkoholu.
Na terenie gminy Kudowa-Zdrój sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była:

w sklepach

2020 r.
31

2021 r. ( stan na dzień 1.11.2021r.)
30

w zakładach gastronomicznych

44

41

placówki ogółem

75

71

Według stanu na dzień 1 listopada 2021 r. gminę Kudowa-Zdrój na stałe zamieszkuje 9182
mieszkańców, tak więc na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 129
mieszkańców ogółem.
2. Szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu oraz zaburzenia
funkcjonowania życia rodzinnego związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu, w
tym zjawisko przemocy domowej.
Informacje obrazujące wyżej przytoczone zjawiska pozyskane zostały z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.
uzależnień w Kudowie-Zdroju oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kudowie-Zdroju.
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Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju:
Liczba rodzin objętych
pomocą – ogółem
Liczba rodzin z problemem
alkoholowym objętych
pomocą

2020 r.
340

2021 r. ( stan na 1.11.2021 r.)

54

Ilość sporządzonych wniosków w związku z procedurą Niebieskich Kart przez poszczególne instytucje
w roku 2018, 2019 i 2020 na terenie gminy Kudowa-Zdrój:
Nazwa instytucji
Komisariat Policji
Ośrodek Pomocy Społecznej

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

11
1

14
9

16
2

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Placówki Służby Zdrowia
Placówki szkolnowychowawcze
Sąd i prokuratura

0

0

0

0
1

1
0

0
0

0

0

0

Inne instytucje i organizacje

0

0

0

Inne

0

0

0

RAZEM

13

24

18

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, określa przemoc
w rodzinie jako powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub
dobra osobiste osób najbliższych, a w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a
także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Zjawisko
przemocy w rodzinie ma charakter złożony i rozpatrywane jest zarówno w aspekcie,
prawnym, psychologicznym jak i społecznym.
W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kudowa-Zdrój został
powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład
którego wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Organizacji pozarządowych oraz
Kuratorzy sądowi.
Do zadań członków Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu
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przeciwdziałanie temu zjawisku,
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W strukturach Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze. Skład grup roboczych
zostaje powołany każdorazowo do każdej nowej Procedury Niebieskiej Karty. Do zadań grup
roboczych należy: opracowywanie i realizacja planu pomocy rodzinie, monitorowanie
sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych
wobec rodzin oraz efektów tych działań.1

Ilość interwencji przeprowadzonych przez Policję w związku z nadużywaniem alkoholu:
Rodzaj przestępstwa/wykroczenia pod
wpływem środków odurzających

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w
stanie nietrzeźwości

33

22

27

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej
po użyciu alkoholu

5

5

4

156

163

169

Podejmowanie czynności zawodowych pod
wpływem alkoholu

1

0

0

Liczba wypadków pod wpływem alkoholu

1

0

2

196

190

202

Zakłócanie porządku publicznego

ŁĄCZNIE

Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia:
2018 rok

2019 rok

2020 rok

Ogółem

36

41

46

Osoby nieletnie

0

0

0

2

1
2

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021-2027.
Źródło: Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju.
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Dane z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień w Kudowie-Zdroju:
W ramach konsultacji podejmowano działania mające na celu:
- motywowanie do leczenia,
- informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych,
- udzielanie wsparcia po odbytym leczeniu,
- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co za tym idzie
udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy,
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
Aktywnie działała grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików „Kudowianka” w KudowieZdroju, której spotkania odbywały się w każdy wtorek od godziny 17.00 w Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień w Kudowie-Zdroju oraz grupa wsparcia Al
anon dla rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu, spotykającą się w piątki o
godzinie 18.00.
Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju:
Liczba wniosków o
wszczęcie postepowania
wobec osób, co do których
istnieje podejrzenie
nadużywania alkoholu

2020 r.
6

2021 r. ( stan na 1.11.2021 r.)
14

Dane pochodzące z Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych, zawierające kompleksową
ocenę zjawisk związanych ze stosowaniem wybranych substancji psychoaktywnych,
pojawiających się czynnikach ryzyka oraz potencjalnych szkód nimi powodowanych
w badanej społeczności:
Dorośli mieszkańcy miasta Kudowa-Zdrój
W opinii mieszkańców miasta Kudowa-Zdrój najistotniejszymi problemami społecznymi
są: wzrost uzależnienia od alkoholu w ostatnim czasie (80%), bieda i ubóstwo (60%) oraz
kryzys rodziny (63%) i norm moralnych (67%). Warto wspierać różnego rodzaju akcje
promujące rozpowszechnianie wiedzy w poruszanych przez mieszkańców tematach
i poszukujące rozwiązań zauważonych problemów. Jednymi z prostszych i najbardziej
ekonomicznych metod dotarcia do dużej liczby osób są plakaty oraz ulotki edukacyjne.
o Według opinii wyrażonych przez mieszkańców Kudowy-Zdroju na temat spożywania
alkoholu wydawałoby się, że odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu o niskim
poziomie ryzyka. Mieszkańcy regularnie spożywają alkohol, wypijając przy tym małe
ilości.
o Wydaje się konieczne przede wszystkim przeprowadzenie wśród mieszkańców miasta
Kudowa-Zdrój kampanii informacyjnej, mającej na celu zwrócenie uwagi na negatywne
skutki spożywania alkoholu na organizm człowieka oraz konsekwencje społeczne
związane z jego nadmiernym spożywaniem. Kształtowanie postaw mieszkańców powinno
nie tylko wiązać się z oddziaływaniem na poziom ich wiedzy, ale także koncentrować się
na dwóch pozostałych składnikach postaw, czyli przekonaniach oraz emocjach, które
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mają swoje odzwierciedlenie w motywacjach mieszkańców, sięgających po alkohol.
Dlatego, należałoby wziąć pod uwagę możliwość zorganizowania szeregu darmowych
spotkań otwartych, mających na celu kształtowanie umiejętności i kompetencji
społecznych związanych z asertywnością, radzeniem sobie z negatywnymi emocjami czy
identyfikacją podejmowanych przez siebie zachowań ryzykownych oraz źródeł ich
występowania.
o Badani respondenci deklarują, że mają w swoim środowisku osoby przyjmujące
substancje odurzające tj. narkotyki i dopalacze. 41% z nich deklaruje, że zna co najmniej
jedną osobę przyjmującą te substancje, 23% mieszkańców zadeklarowało, że zna 2-5
takich osób.
o Według ankietowanych zjawisko przemocy w rodzinie w mieście Kudowa-Zdrój jest
zauważalne. 27% mieszkańców ma w swoim otoczeniu osoby, które doświadczałyby
przemocy w rodzinie a 38% nie jest tego pewna, lecz ma podejrzenia, że do tego
dochodzi. Warto zauważyć, że żaden z badanych nie wie do jakich instytucji może
zgłosić się osoba doświadczająca przemocy w rodzinie. Celem zwiększenia świadomości
mieszkańców na temat przemocy w rodzinie, należałoby, na przykład, przeprowadzić na
terenie miasta kampanię informacyjną dotyczącą przemocy w rodzinie oraz lokalnych
instytucji, które mogą udzielać pomocy.
○ W subiektywnej ocenie 38% przebadanych mieszkańców miasta Kudowa-Zdrój zjawisko
uzależnienia od hazardu jest zauważalne.
o Warto zwrócić uwagę na problem uzależnienia od Internetu - 87% ankietowanych uważa,
że uzależnienie od komputera lub Internetu jest bardzo powszechnym zjawiskiem.
o W kwestii oceny zmian ich nastroju w okresie od kiedy nastał czas izolacji społecznej:
15% mieszkańców wskazało na pogorszenie ich nastroju, 29% nie zauważa różnicy. 37%
zaobserwowało, że jego dziecko stało się bardziej wycofane i apatyczne w czasie izolacji
społecznej.
Sprzedawcy napojów alkoholowych
o Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu pozwala sądzić, iż sprzedawcy odpowiedzialnie
podchodzą do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. W przypadku wątpliwości, co
do wieku osoby kupującej alkohol większość badanych deklaruje, że sprawdza dowody
potwierdzające wiek. Jednak w przypadku zestawienia tych wyników z opiniami
badanych uczniów w szkołach z terenu miasta Kudowa-Zdrój, zalecane jest
przeprowadzenie kampanii informacyjnej z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów
alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Sporo starszych uczniów oceniło, że raczej
i bardzo łatwo jest kupić zarówno alkohol jak i papierosy osobom poniżej 18 roku życia.
Kampania informacyjna może zatem obejmować szkolenie dla sprzedawców, akcje
z wykorzystaniem techniki Mystery Shopping i dystrybucję materiałów typu plakaty,
naklejki do umieszczenia w punktach.
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Dzieci i młodzież szkolna
o Biorąc pod uwagę wyniki ankiet należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę
w grupie uczniów klas starszych. W przypadku używania substancji psychoaktywnych
bardzo ważne jest prowadzenie regularnych zajęć profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniu od m.in. od leków uspokajających lub nasennych bez
przepisu lekarza.
o Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto
wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której dorastający
człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga,
ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas warsztatów profilaktycznych zostaną
przeprowadzone odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną
wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z grupą.
o W perspektywie wyników na temat funkcjonowania badanych uczniów w Internecie
konieczna wydaje się szeroka edukacja z zakresu Cyberprzemocy oraz bezpiecznego
korzystania z Internetu, czyli wspieranie świadomości prawnej uczniów, rozwijanie
umiejętności ochrony przez niebezpiecznymi sytuacjami, czy poszerzanie wiedzy
z zakresu ochrony własnych danych.
o Dodatkowo, należy mieć na uwadze, iż trzeba wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające
różnorodne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu po
szkole niż surfowanie po stronach internetowych oferujących niewiele wartościowych
treści. Samo korzystanie z komputera może być bardzo pożyteczne dla młodych ludzi, ale
należy pomóc im w wyborze odpowiednich stron i portali. Istotne jest, aby włączać w te
działania rodziców, którzy mają możliwość nadzorowania tego, jak ich dzieci
wykorzystują domowe komputery i inne urządzenia z dostępem do Internetu. Także
nauczyciele mogą podsuwać uczniom na lekcjach adresy ciekawych stron, związane
w jakiś sposób z przedmiotem lekcji.
o Z odpowiedzi udzielonych przez uczniów wynika, że w szkołach problem przemocy
rówieśniczej jest jednak widoczny. Dyrektorzy placówek oświatowych powinni zwrócić
szczególną uwagę na ten problem. Preferowane byłoby także doskonalenie szkolnych
rozwiązań systemowych w zakresie kontroli i profilaktyki zachowań agresywnych. Co
więcej, otrzymane wyniki na temat jakości relacji rówieśniczych w badanych klasach
mogą posłużyć za zachętę do organizowania szkolnych warsztatów, podczas których
dzieci i młodzież będą mieli okazję do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi
sposobami rozładowywania negatywnych emocji i skutecznymi sposobami
rozwiązywania konfliktów, bez używania przemocy. Należy także ciągle udoskonalać
szkolne systemy przeciwdziałania i reagowania na przemoc, w które włączać trzeba
rodziców, od których dzieci młodzież czerpią wzorce w zakresie stosowania przemocy
jako rozwiązania codziennych problemów.
Sposoby realizacji programu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach
środków finansowych zapisanych w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój, stanowiących dochody
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z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ²
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne po realizacji programu przedstawia Radzie Miejskiej
w Kudowie-Zdroju Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
Adresatami programu są mieszkańcy miasta Kudowa-Zdrój, a w tym m. in. osoby uzależnione
współuzależnione i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki
zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z
uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej,
organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia,
wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii uchwala Rada Miejska, a realizowany jest przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W realizacji Programu mogą uczestniczyć partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy
przez Realizatora i podmioty uczestniczące w realizacji Programu, w zależności od celu i
rodzaju zadania.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
do powstrzymania się od spożywania alkoholu;
• działalność wychowawczą i informacyjną;
• ograniczanie spożycia alkoholu;
• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,
w szczególności przez:
• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych
i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne
i osobowe.
Planowane dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych na rok 2022 wynoszą: 360.000 zł.
Planowane wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym na rok 2022 wynoszą: 40.000 zł.
Planowane wydatki w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
rok 2022 wynoszą:
a) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- 386.000 zł
b) przeciwdziałanie narkomanii
- 14.000 zł.
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Cele programu:
1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień,
2) ograniczanie rozmiarów już istniejących problemów uzależnień,
3) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami,
4) wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i
młodzieży,
5) rozwój potencjalnych form pomocy terapeutycznej dla dzieci wychowujących się w
rodzinach z problemem alkoholowym i narkotykowym,
6) prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez
organizowanie zajęć kulturalno-sportowych,
7) promowanie w społeczności lokalnej modelu zdrowego stylu życia,
8) współpraca z instytucjami na terenie miasta, wspólna realizacja działań związanych z
profilaktyką dzieci i młodzieży,
9) udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
Kategorie zadaniowe prowadzące do osiągnięcia w/w celów programu:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
Realizacja nastąpi poprzez:
1) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki
profilaktyczne, książki) dla osób korzystających z usług Punktu Informacyjno Konsultacyjnego;
2) prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków i ofiar przemocy w rodzinie oraz dla członków rodzin osób
uzależnionych i współuzależnionych, współpraca z terapeutą ds.uzależnień,
psychologiem, ekspertem ds. przeciwdziałania przemocy;
3) zlecanie wykonania opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu wykonywanych przez biegłych ( psychiatrę i psychologa ).
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.
Realizacja nastąpi poprzez:
1) dostępność porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego udzielanych przez prawnika
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds.uzależnień,
2) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
3) prowadzenie świetlic środowiskowych, w szczególności dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Realizacja nastąpi poprzez:
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1) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki
profilaktyczne, książki) dla instytucji i organizacji współpracujących z GKRPA tj.
szkoły, policja, OPS,
2) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień od alkoholu i
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy,
3) dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz pochodzących z
rodzin z problemem alkoholowym,
4) prowadzenie i dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży szkolnej w ramach wczesnej profilaktyki w środowisku,
5) wspieranie kształcenia profilaktycznego pedagogów szkolnych, nauczycieli i
wychowawców, pracowników służb społecznych i interwencyjnych w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy.
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie
przed
sądem
w
charakterze
oskarżyciela
publicznego:
Realizacja nastąpi poprzez:
1) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim i nietrzeźwym,
2) podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy
napojów alkoholowych,
3) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych.
5. Bieżąca obsługa i rozwój Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
5.1.Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do zadań której
należy:
a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu dotyczy osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują
nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
b) przeprowadzenie rozmowy z osobą, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o
konieczności zaprzestania nadużywania alkoholu lub poddania się leczeniu
odwykowemu,
c) skierowanie takiej osoby na badania biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego,
d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią
wydaną przez biegłych,
e) złożenie wniosku do sądu o poddanie leczeniu osoby, której dotyczy postępowanie,
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
f) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
g) kontrola placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych,
h) nadzór nad funkcjonowaniem świetlic środowiskowych i działalnością Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego ds.uzależnień oraz nad zajęciami sportowo-rekreacyjnymi
z elementami profilaktycznymi,
i) udział członków komisji w szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i
przeciwdziałaniu przemocy, organizacja szkolenia stacjonarnego tematycznie związanego
z aktualną problematyką dotyczącą pracy członków komisji.
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5.2. Wynagrodzenie Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
1) Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 160 zł brutto za każde posiedzenie Komisji
oraz za wykonywanie dodatkowych zadań, które mogą zostać powierzone członkowi
Komisji.
2) Wypłata wynagrodzenia następuje w okresach kwartalnych tj. do 15-go dnia miesiąca po
zakończeniu kwartału rozliczeniowego.
3) Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność na posiedzeniu Komisji
potwierdzona podpisem na liście obecności.
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PRELIMINARZ KOSZTÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ NA ROK 2022.

L.p.

1
I

Planowany
koszt
realizacji w
zł
6

Nazwa zadania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Osoby odpowiedzialne
za realizację

2

3

4

5

1.1 Zakup
i
dystrybucja
materiałów
informacyjno-edukacyjnych (broszury,
ulotki profilaktyczne, książki, filmy
DVD) dla osób korzystających z usług
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
ds.uzależnień.

cały rok

Pełnomocnik
Burmistrza ds. PiRPA,
opiekun Punktu.

500,00

1.2 Prowadzenie Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków i ofiar przemocy w
rodzinie
oraz
dla
członków
rodzin
osób
uzależnionych
(media,
remonty,
doposażenie,
polisa
ubezpieczeniowa), 3 x umowy-zlecenia
(opiekun Punktu, psycholog, specjalista
ds.uzależnień).

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, opiekun
Punktu, psycholog,
specjalista ds.uzależnień

55.943

cały rok

Psychiatra i psycholog.

4.800

cały rok

Ekspert ds.
przeciwdziałania
przemocy.

7.200

Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków
i osób zagrożonych
uzależnieniem.

Sporządzanie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu przez biegłych
(umowy o dzieło: psychiatra i psycholog –
15 opinii x 160 zł x 2 umowy ).
Poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie
dla osób uzależnionych i rodzin osób
uzależnionych.
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II

Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy narkomanii i
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i
prawnej, a w
szczególności ochrony
przed przemocą w
rodzinie.

2.1 Porady prawne w zakresie prawa
rodzinnego, przemocy w rodzinie udzielane
w
Punkcie
InformacyjnoKonsultacyjnym ds.uzależnień
przy ul.
Poznańskiej 2 (umowa zlecenie).
2.2 Podejmowanie przez GKRPA czynności
zmierzających
do
orzeczenia
o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
2.3
Prowadzenie
świetlic
środowiskowych w szczególności dla
dzieci
z
rodzin
dysfunkcyjnych:
wynagrodzenia
dla
wychowawców
świetlic (umowa zlecenia),
doposażenie
świetlic środowiskowych w pomoce i
materiały
edukacyjne
niezbędne
do
prowadzenia zajęć, polisy ubezpieczeniowe,
remont i naprawa urządzeń na placach
zabaw, konserwacja placów zabaw (umowa
zlecenie dla konserwatora),
bieżące
naprawy i remonty w świetlicach ( 2 x
umowa zlecenia konserwator ul.ks.J.
Popiełuszki 4, konserwator ul.Poznańska 2),
sprzątanie świetlic (2 x umowa zlecenia),
zakup paczek świątecznych i inne bieżące
potrzeby.
2.4 Bieżąca obsługa i koszty eksploatacji
budynku świetlicy środowiskowej
przy ul. Brzozowie 17:
energia elektryczna, opał, gaz, wywóz

I-VI i VIII-XII

cały rok

Prawnik.

18.720

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, GKRPA.

I-VI i IX-XII

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, wychowawcy
świetlic środowiskowych,
konserwatorzy.

184.880

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA,
gospodarz i konserwator.

19.120
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nieczystości, naprawy i remonty,
wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy i
konserwatora – 2 x umowa zlecenie.

III

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych i
przeciwdziałania
narkomanii, w
szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym
także prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportoworekreacyjnych, a także
działań na rzecz
dożywiania dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych

3.1 Zakup i dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych (literatura
specjalistyczna, filmy DVD, broszury, ulotki
profilaktyczne).

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA, GKRPA.

500,00

3.2 Realizacja na terenie szkół i innych
placówek
oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży na temat uzależnień od alkoholu,
narkomanii oraz przemocy.

cały rok

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA,
Dyrektorzy szkół,
pedagodzy szkolni,
placówki oświatowowychowawcze.

4.000

3.3 Dożywianie w formie podwieczorków
dla dzieci uczęszczających do świetlic
środowiskowych (artykuły spożywcze).

I-VI i IX-XII

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA, OPS,
wychowawcy świetlic.

8.000

3.4 Prowadzenie i dofinansowanie
pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej
w ramach wczesnej profilaktyki w

I-VI i IX-XII

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, GKRPA,
trenerzy sekcji
sportowych.

18.600
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programach
opiekuńczowychowawczych i
socjoterapeutycznych.

IV

Podejmowanie
interwencji w związku z
naruszeniem przepisów
określonych w art.131 i
15 ustawy o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
narkomanii oraz
występowanie przed
sądem w charakterze
oskarżyciela
publicznego

środowisku p.n. „Zdrowy styl życia”(umowy
zlecenia trenerów, opłata za basen).
3.5 Wspieranie kształcenia profilaktycznego
pedagogów szkolnych, nauczycieli,
wychowawców, instruktorów zajęć
sportowych prowadzących zajęcia w ramach
GPiRPA oraz PN oraz pracowników służb
społecznych w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy
(szkolenia, konferencje itp.).

I-XII

Przewodniczący
GKRPA, Pełnomocnik
Burmistrza, ds. PiRPA,
Realizatorzy programów
profilaktycznych.

2.000

Podejmowanie
działań
edukacyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych poprzez rozpowszechnianie
ulotek, materiałów edukacyjnych itp.

I-XII

Pełnomocnik Burmistrza
ds. PiRPA, GKRPA

---------------
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V

Bieżąca obsługa i
rozwój Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.

5.1 Wynagrodzenie Pełnomocnika do Spraw
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
(wynagrodzenie,
składki
społeczne, fundusz pracy).

cały rok

5.2. Działalność GKRPA ( wynagrodzenie
dla członków komisji: 5 członków komisji x
średnio 20 posiedzeń w ciągu roku), podróże
służbowe, szkolenia członków komisji i
pełnomocnika,
zakup
środków
i
materiałów biurowych, inne wydatki
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
GKRPA.
Sporządzanie postanowień związanych
z opiniowaniem wniosków przedsiębiorców
ubiegających się o wydanie zezwolenia na
sprzedaż
napojów
alkoholowych,
podejmowanie akcji kontrolnych przez
zespół kontrolujący Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w stosunku do
podmiotów sprzedających napoje alkoholowe
pod kątem przestrzegania przepisów ustawy
o
wychowaniu
w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

cały rok

RAZEM

54.537

Pełnomocnik Burmistrza,
ds. PiRPA,
Przewodniczący,
GKRPA.

21.200

400.000
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