UCHWAŁA Nr XXXIV/195/2017
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art.4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487, ze zm.),
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016
r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492)
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
rok , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku

Załącznik
do Uchwały XXXIV /195 / 2017
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE P O G O R Z E L A
NA ROK 2018

G M I NA PO G O R Z E LA
Pogorzela 2017

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli na rok 2018,
zwany dalej „Programem”określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Program określa w
szczególności strategiczne cele i zadania gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487
j.t.), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z treścią ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki

społecznej , a w

szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną,
ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie , rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od
alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.Program, opierający się na wytycznych Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
jest wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stwarzania warunków sprzyjających zachowaniu
zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców gminy Pogorzela, właściwemu wychowaniu
młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku publicznego.
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta i gminy Pogorzela
Aby móc aktywnie przeciwdziałać zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym konieczna jest
diagnoza istniejącego stanu. W tym celu

opracowana została Diagnoza Lokalnych Zagrożeń

Społecznych w Gminie Pogorzela.
Celem przeprowadzonego badania było zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń społecznych
wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych. W badaniu dorosłych osób uwzględnione zostały takie obszary, jak bezrobocie
i wykluczenie społeczne, spożywanie alkoholu i zagrożenia z tym związane, używanie narkotyków,
przemoc domowa, hazard. W badaniu młodych mieszkańców uwzględnione zostały takie obszary,
jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz dopalaczy, przemoc
rówieśnicza oraz domowa, hazard oraz zachowania seksualne. Badaniem zostali objęci ponadto
pracownicy punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.
Badanie dorosłych mieszkańców oraz pracowników punktów sprzedaży zrealizowane zostało przy
użyciu standaryzowanego kwestionariusza rozdawanego i odbieranego przez ankieterów w
miejscach publicznych.

Dzieci objęte są ustawowym obowiązkiem nauki szkolnej, dlatego też badania zostały
przeprowadzone w czasie zajęć. Wybór metody ilościowej sprawił, że najbardziej dogodną metodą
była ankieta audytoryjna. Uczniowie, zebrani w większej grupie, wypełniali samodzielnie ankiety.
Badanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadami etyki, zaś uczestnicy poinformowani zostali o
zachowaniu anonimowości badania. Za każdym razem uzyskiwano zgodę dyrektorów szkół na
przeprowadzenie badań w ich placówkach. Próba z populacji uczniów szkół w gminie Pogorzela
obejmuje 42 uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych, 73 uczniów klas trzecich szkół
gimnazjalnych oraz 66 uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych. W badaniu
uczestniczyli uczniowie następujących szkół zlokalizowanych na terenie gminy: Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli.
W badaniu dorosłych mieszkańców gminy wzięło udział 111 osób (55,9% ankietowanych stanowiły
kobiety). Wykształcenie większości badanych kobiet to średnie (61,3%) oraz wyższe (11,3%),
natomiast 14,5% badanych kobiet miało wykształcenie zawodowe, 6,5% respondentek posiadało
wykształcenie podstawowe, a 6,5% badanych kobiet nie miało żadnego wykształcenia. Wśród
badanych mężczyzn przeważa wykształcenie średnie (35,4%) oraz wyższe (47,9%). Ponadto 4,2%
badanych mężczyzn miało wykształcenie podstawowe, a 12,5% respondentów – wykształcenie
zawodowe. Średnia wieku wszystkich ankietowanych wynosiła 38 lat.
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w gminie Pogorzela, miał na celu zbadanie zagrożeń społecznych występujących w środowisku
lokalnym, w szczególności:


bezrobocie, wykluczenie społeczne;



spożywanie alkoholu, uzależnienie od alkoholu, działania władz w tym zakresie;



rozpowszechnienie oraz dostępność narkotyków w środowisku;



przemoc w rodzinie, zachowania agresywne w miejscach publicznych;



hazard.
Wśród najpoważniejszych problemów społecznych w gminie Pogorzela, zdaniem

respondentów, na pierwszym miejscu znajduje się bezrobocie. 32,7% mieszkańców uważa, że brak
pracy stanowi bardzo poważny problem w ich gminie, zaś 36,4% ankietowanych określa go jako
poważny problem społeczny. Na kolejnym miejscu znajduje się zubożenie społeczeństwa i a l k o h
o l i z m. Wysoka pozycja zjawiska alkoholizmu oraz bezrobocia wskazuje na priorytetowy kierunek
działań, jakie powinien podejmować samorząd w ramach profilaktyki i rozwiązywaniu tych
problemów społecznych.

W przeprowadzonych badaniach interesowało nas kilka zagadnień: jaka jest wiedza i stosunek do
alkoholu, czy w środowisku lokalnym występują zagrożenia (bójki, wandalizm) związane z
nadmiernym spożywaniem alkoholu,czy respondenci widzą jakieś zmiany związane z alkoholem na
przestrzeni ostatnich 10 lat oraz czy posiadają wiedzę o działaniach władz związanych z tym
zagadnieniem.
Zapytano o postawę względem dostępności alkoholu. Poproszono badanych o określenie, czy
uważają, że alkohol jest towarem szczególnym, w związku, z czym dostęp do niego powinien być
ograniczony i kontrolowany, czy też alkohol jest towarem, jak każdy inny i zasady sprzedaży
nie powinny być wyjątkowe. 48,6% respondentów uznało, że nie należy ograniczać handlu
alkoholem.
W przeprowadzonym badaniu pytano również, czy respondenci zauważyli zmiany w obyczajowości
spożywania alkoholu w swoim środowisku. 52,3% badanych stwierdziło, że zdecydowanie spożycie
wzrosło, 42,3% ankietowanych deklarowało, że na przestrzeni ostatnich 10 lat spożycie alkoholu w
ich gminie nie zmieniło się, a 5,4% badanych uważa, że zmalało. Zbadano wiedzę respondentów na
temat prowadzonych lokalnie działań, które mają na celu przeciwdziałanie i zapobieganie
uzależnieniu od alkoholu. 14,7% mieszkańców gminy Pogorzela deklaruje, że posiada wiedzę na
temat prowadzonych lokalnie działań, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie
uzależnieniom od alkoholu oraz narkotyków. Wśród działań prowadzonych w gminie, respondenci
wymieniają działalność profilaktyczną prowadzoną w szkołach oraz działalność Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .
W trakcie prowadzenia badań służących opracowaniu d i a g n o z y zagrożeń społecznych
badaniem objęto również sprzedawców w Punktach Sprzedaży Alkoholu.
Grupa badawcza:
W badaniu wzięło udział 12 kobiet oraz 5 mężczyzn. 8 ankietowanych miało wykształcenie średnie,
6 badanych – zawodowe, 1 badany – wyższe, 2 ankietowanych- podstawowe. Średnia wieku
badanych osób wyniosła 34 lata. We wszystkich badanych punktach sprzedawane były napoje
alkoholowe. Spośród badanych punktów sprzedaży alkoholu, w 17 badanych punktach były również
sprzedawane wyroby tytoniowe. Jak wynika z powyższego, tylko w jednym punkcie nie były
sprzedawane wyroby tytoniowe.

Cel badania:
Kwestionariusz ankiety przeprowadzony w 17 punktach sprzedaży alkoholu w gminie Pogorzela
miał na celu analizę postawy sprzedawców względem (między innymi) takich zagadnień jak:


sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim,



sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym,



spożywanie alkoholu w miejscu jego sprzedaży,



awantury i bójki spowodowane przez osoby spożywające alkohol.

Wnioski dotyczące badania punktów sprzedaży alkoholu.
a) Wśród ankietowanych pracowników punktów sprzedaży, zdecydowana większość badanych
sprzeciwia się sprzedawaniu napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, pomimo to część
badanych sprzedawców przyznało, że zdarza się im sprzedawać alkohol osobom nietrzeźwym.
Takie postępowanie stoi w sprzeczności z artykułem 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy więc przywiązywać wagę do tego, aby artykuł ten był
przestrzegany.
b) Osoby spożywające alkohol nie są uznawane za zagrożenie, a na terenie punktów sprzedaży
czasami zdarzają się nieprzyjemne zajścia związane z piciem napojów alkoholowych W 7
badanych punktach sprzedaży na terenie gminy Pogorzela doszło do takiego zdarzenia w ciągu
ostatniego miesiąca.
c) Ankieta wykazała, że umiarkowanie dużo osób niepełnoletnich podejmuje próby zakupu
napojów alkoholowych bądź papierosów. Badanie wskazuje, że w punktach sprzedaży badani
sprzedawcy nie sprzedają zakazanych substancji osobom niepełnoletnim i dobrze radzą sobie w
sytuacji odmowy ich sprzedaży.
W podsumowaniu badań przeprowadzonych w g m i n i e P o g o r z e l a można wyróżnić
zasadnicze problemy, jakie pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców:
a) Za najważniejsze problemy w środowisku lokalnym mieszkańcy uznali bezrobocie, zubożenie
społeczeństwa oraz alkoholizm.
b) Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym
z jego skutków jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów

i napięć między członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania patologii społecznych.
53,2% badanych mieszkańców gminy Pogorzela deklaruje, że doświadczyło w swoim życiu
bezrobocia.
c) Wśród najbardziej zagrożonych ubóstwem I wykluczeniem społecznym grup w gminie, badani
mieszkańcy wymieniają osoby starsze, uzależnione, rodziny wielodzietne.
d) Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów
społecznych przez mieszkańców. 52,3% badanych mieszkańców zauważa wzrost spożywania
napojów alkoholowych w swoim otoczeniu. 51,4% badanych uważa alkohol za towar
szczególny i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Zaledwie 14,7% badanych
mieszkańców gminy Pogorzela posiada wiedzę o prowadzonych lokalnie działaniach mających
na celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom. Należałoby zwrócić większą uwagę na
dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez władze
lokalne w tym zakresie.
e) Problemem środowiskowym jest również przemoc. 23,4% ankietowanych przyznało, że zna
osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej, a 42,3% badanych zna
osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy psychicznej. Ponadto, 28,8%
respondentów odpowiedziało, że zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców czy opiekunów.
Należy podkreślić, że większość badanych (70%) posiada wiedzę na temat instytucji, do
których należy się zwrócić, by pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy.
Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży.
a) Wraz z wiekiem badanych uczniów wzrasta odsetek młodych uczniów eksperymentujących z
alkoholem, papierosami oraz substancjami psychoaktywnymi. Najbardziej rozpowszechnione
wśród badanych uczniów jest spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie papierosów. W
grupie badanych uczniów problem eksperymentowania z używkami oraz substancjami
psychoaktywnymi jest niewielki. Rozpowszechnienie picia alkoholu, palenia papierosów oraz
używania substancji psychoaktywnych wśród badanych młodych mieszkańców gminy Pogorzela
jest na niższym poziomie w porównaniu do wyników badań ogólnopolskich.
b) Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest stosunkowo poważnym problemem.
Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Do wypicia alkoholu przynajmniej
raz w życiu przyznało się 2,4% badanych uczniów szkół podstawowych, 52,1% badanych

gimnazjalistów i 75,8% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto 19,1% gimnazjalistów oraz
36,4% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej upiło się tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem.
c)

Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież często wskazują na picie
okazjonalne, chęć zaimponowania, presję rówieśników oraz okazje towarzyskie, co wskazywać
może na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode osoby.

d) Badania wykazały, że umiarkowanie dużo badanych młodych mieszkańców gminy Pogorzela ma
kontakt z tytoniem. Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznało się 2,4% badanych
uczniów szkół podstawowych, 52,1% badanych gimnazjalistów oraz 75,8% uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej.
e) Problemem w gminie Pogorzela są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi ludzie
spotykają się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Do znajomości osoby z otoczenia, która
doświadcza przemocy ze strony rodziny lub otoczenia rówieśniczego, przyznaje się 2,4%
badanych uczniów szkół podstawowych, 26% badanych gimnazjalistów oraz 24,1% uczniów
szkoły ponadgimnazjalnej.
Pozytywne tendencje w dynamice problemów społecznych.
a) Analiza postaw wychowawczych badanych mieszkańców gminy Pogorzela wykazała, że w
większości nie uznają specjalnych okoliczności, które usprawiedliwiałyby stosowanie przemocy.
Te wyniki mogą być wskaźnikiem właściwych postaw rodzicielskich wobec wychowania
młodych ludzi, w którym przemoc nie powinna mieć miejsca.
b) Zdecydowana większość młodych ludzi oceniła swoje relacje z rodzicami jako pozytywne, co
wskazuje na korzystną atmosferę wychowawczą i przyjazne środowisko domowe panujące w
rodzinach.
c) Zdecydowana większość badanych uczniów deklarowała, że zareagowałoby w sytuacji bycia
świadkiem zachowania agresywnego, co jest pozytywnym zjawiskiem i pokazuje, że młodzi
ludzie nie są obojętni wobec zjawiska agresji.
d) Badani uczniowie, podobnie jak w badaniach ogólnopolskich, dostrzegają ryzyko szkód
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 42,9% badanych uczniów szkół
podstawowych, 50,7% uczniów szkół gimnazjalnych i 54,5% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
deklaruje, że ich opiekunowie rozmawiali z nimi na temat szkodliwości używania narkotyków.

50% badanych uczniów szkół podstawowych, 69,9% badanych uczniów szkół gimnazjalnych i
90,9% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych na temat
szkodliwości używania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol).
Lokalne sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych
Z powyższych zestawień wynika, że zarówno problem nadużywania alkoholu, jak i przemocy w
rodzinie jest obecny w gminie Pogorzela. Istnieją jednak ośrodki i instytucje, oferujące
specjalistyczną pomoc, z której mogą korzystać osoby z problemami alkoholowymi.
Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej, łączącej zainteresowanie i zaangażowanie wielu stron
pozwala na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Do lokalnych zasobów pozwalających rozwiązywać wspomniane problemy należą:
–

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli,

–

Punkt Konsultacyjny w Pogorzeli,

–

Świetlice prowadzące zajęcia pozalekcyjne,

–

placówki oświatowe ( Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli, Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Kromolicach oraz Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli )

–

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli,

–

Posterunek Policji w Borku Wlkp.,

–

organizacje pozarządowe ( Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Pogorzeli )

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017:


odbyły się 2 ogólne posiedzenia Komisji,



odbyły się 3 posiedzenia Zespołu ds Profilaktyki,

 W 2017 roku nie wydano postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży
napojów alkoholowych , nie wydawano też postanowień na jednorazowe zezwolenia.
Działalność Zespołu motywującego do poddania się leczeniu odwykowemu w 2017 roku.


Do Zespołu wpłynęło 7 wniosków o leczenie odwykowe,



przeprowadzono 9 rozmów motywujących,



wydano 3 zlecenia o przeprowadzenie badania przez biegłych sądowych,



nie kierowano wniosków do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


MGOPS w 2017 roku udzielił pomocy w postaci świadczeń pieniężnych 78 rodzinom( w tym
9 rodzinom z problemem alkoholowym), świadczeń rzeczowych – 53 rodzinom, – 149 rodzin
objętych zostało pracą socjalną.

Alkohol jest bardzo często przyczyną innych zachowań prowadzących do wzrostu przestępczości. Jak wynika
z danych Posterunku Policji w Borku Wlkp również w naszej gminie nie brakuje podobnych zjawisk. W
okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017r. na terenie miasta i gminy Pogorzela zaistniały
następujące zdarzenia:- kierowanie pojazdem będąc pod wpływem alkoholu - 10 osób- uszkodzenie mienia 0 przypadków- kradzież alkoholu - 1 osoba- zakłócenia porządku i spokoju publicznego – 13 przypadkównieobyczajny wybryk – 5 przypadków - interwencja domowa – 22 przypadki - sporządzono „niebieskie
karty” – 6 przypadków - interwencja publiczna – 17 przypadków

Na terenie gminy Pogorzela funkcjonują dwa P u n k t y K o n s u l t a c y j n e dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. W punktach można otrzymać pomoc specjalisty
psychologa i terapeuty uzależnień.
W 2017r. odbywały się szkolenia w których uczestniczyli członkowie i pracownicy GKRPA, MGOPS,Zespołu
Interdyscyplinarnego, nauczyciele i pedagodzy oraz inne osoby, dla których ważne są problemy społeczne w
gminie Pogorzela.
We wszystkich szkołach na terenie gminy Pogorzela realizowane są Programy Profilaktyczne.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli realizuje się programy zdrowotne o
tematyce uzależnień wśród młodzieży – „ Bez ryzyka”, „Alkohol i Narkotyki- Pomyśl zanim będzie za
późno”. Organizowane są zajęcia warsztatowe , pogadanki, projekcje filmów połączone z dyskusją. Ponadto
prowadzone są badania ankietowe sprawdzające występowanie uzależnień wśród młodzieży. Jak wynika z
analizy przeprowadzonych ankiet najczęściej pojawiające się zagrożenia to:
-wulgaryzmy, wyśmiewanie, obrażanie,przezywanie,niszczenie rzeczy, zaczepianie, prowokowanie, palenie
papierosów, napoje energetyczne.
Również w Szkole Podstawowej realizowane są Szkolne Programy Profilaktyki. W szkole zatrudnionych jest
dwu pedagogów, którzy poproszeni zostali o przygotowanie analizy ankiet przeprowadzanych corocznie
wśród uczniów. Oto wyniki przeprowadzonych analiz:

Pedagog nr 1:
W roku szkolnym 2016/2017 na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r., w klasach II-III szkoły
podstawowej przeprowadzono test niedokończonych zdań, a w kl. IV i V b ankietę „Moja opinia o przemocy”
mające na celu zbadanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Testem niedokończonych zdań objęto

60 uczniów kl. II-III. Wnioski na podstawie analizy zdań:
1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, są zadowoleni
2. Z dwójką uczniów, którzy podali, że w szkole czują się źle wyjaśniono przyczyny ich złego samopoczucia.
3. Uczniowie kl. I - III wzięli udział w spotkaniu z policjantami z sekcji prewencji KPP w Gostyniu w
ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” w dniu 20.01.2017r. 4. Rodzice uczniów kl. II c biorą
udział w zajęciach warsztatowych z psychologiem PPP nt „Kochać i wymagać”
Ankietą „Moja opinia o przemocy” objęto 58 uczniów kl. IV i 15 uczniów kl. V b. Wnioski:
1. W szkole czuje się bezpiecznie kl. IV / odpowiedzi Tak i CZASAMI / łącznie 98% uczniów, w ubiegłym
roku szkolnym odp. TAK i CZASAMI kl. IV 87%. Uczniowie kl. V b odp. TAK i CZASAMI 100%
odpowiadają, że czują się bezpiecznie.
2. Uczniowie kl. IV najbardziej boją się uczniów ze starszych klas- 33.
3. Przemoc fizyczna była stosowana wobec 17% uczniów kl. IV, nie była wobec 81% uczniów, psychiczna
wobec 24 %, nie była stosowana wobec 67%.
4. Na pytanie ile razy byłeś ofiarą przemocy, kl. IV odpowiadają: RAZ 21%, WIĘCEJ RAZY 12%, NIGDY
nie było ofiarą przemocy 67 % uczniów.
5. Miejsca szczególnie niebezpieczne wg klas IV to: to boisko 16x, szkolna toaleta 4 x.
6. Czy sam użyłeś przemocy odpowiadają, że TAK 12%, nie użyło przemocy84%.
7. O pomoc zwrócą się do: wychowawcy, rodziców, nauczyciela, pedagoga, dyrektora. Uczniowie klas IV
na równo wybierają rodziców i wychowawców klas.
8. Uważają, że przyczyną agresji wśród uczniów są min.: przezywanie, bicie, wyśmiewanie, zazdrość,
problemy w domu, w szkole, gry, filmy, programy.
9.

Kl. IV i V są na bieżąco monitorowane i obserwowane. W klasie V b będą kontynuowane lekcje
wychowawcze nt komunikacji, radzenia sobie ze złością prowadzone m.in. przez psychologa PPP w
Gostyniu. Rodzicom zostaną udostępnione poradniki nt „Jak kochać i wymagać?” oraz „Dzieci w
świecie gier komputerowych”

Aktualnie w roku szkolnym 2017/2018 jest przeprowadzana diagnoza testem niedokończonych zdań w kl. IIIII, a w pozostałych klasach ankieta „Moja opinia o przemocy”
Pedagog nr 2:
Diagnoza na podstawie ankiet "Bezpieczna szkoła" (gimnazjum) i "Moja opinia o przemocy" (szkoła
podstawowa). Ankiety zostały przeprowadzone w okresie grudzień 2016 - styczeń 2017.
Gimnazjum - uczniowie kl.I (42) i II (46), ogółem 88 uczniów:
- w szkole uczniowie gimnazjum czują się bezpiecznie (74) i mają zaufanie do nauczycieli, dyrektora i
pedagoga,
- większość uczniów (71) uważa, że w sytuacji zagrożenia otrzyma w szkole pomoc,
- uczniowie w większości wiedzą co robić w sytuacji zagrożenia: proszą o pomoc nauczycieli, sami stają po
stronie słabszych, interweniują,

- najbardziej niebezpieczne miejsca w szkole to według uczniów szatnia i szkolna toaleta,
- najczęściej wymieniane przypadki złego zachowania to przemoc oraz palenie papierosów (obecnie zauważa
się znaczną poprawę tego zjawiska - większość uczniów palących skończyła gimnazjum w czerwcu). Formy
przemocy wymieniane przez uczniów to: przemoc słowna, popychanie, szarpanie, zastraszanie grożenie,
dokuczanie,
- 21 uczniów podało, że w szkole zdarzają się przypadki picia alkoholu,
- 1 osoba wskazała na obecność w szkole narkotyków.
Szkoła podstawowa kl.5a, 5c, 6a,6b,6c (93 uczniów):
- większość uczniów w szkole czuje się bezpiecznie (68),
- w sytuacji zagrożenia najczęściej o pomoc zwróciliby się do rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- ankietowani najbardziej boją się uczniów ze starszych klas,
- uczniowie doznają przemocy fizycznej - bicie, popychanie (22 osoby) i psychicznej - wyzwiska, ubliżanie
(21); uczniowie przyznają jednocześnie, że zdarza się im stosować przemoc wobec kogoś innego,
- miejsca najbardziej niebezpieczne według uczniów to przede wszystkim boisko (30), szatnia (21), szkolna
toaleta (17) i przystanek autobusowy(11)

Cele programu
Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych
poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Pogorzela oraz prowadzenie
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kształtowanie polityki
alkoholowej poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost kompetencji
mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień I
zachowań ryzykownych. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, wytycza główne kierunki działań
profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, integrację I
reintegrację społeczną osób współuzależnionych i uzależnionych. W roku 2018 w/w cele główne będą
kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich i planuje się je realizować poprzez następujące cele
szczegółowe:

Cele szczegółowe, zadania, działania, termin realizacji, wskaźniki

Cel szczegółowy:
Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych poprzez udzielanie
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i osobom zagrożonym uzależnieniem.

Okres realizacji zadania

Wskaźniki

Zadania, Realizatorzy

Działania

Podejmowanie czynności
zmierzających do
orzeczenia o
zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od
alkoholu, które powodują
rozpad życia rodzinnego,
demoralizację
małoletnich, uchylają się
od pracy, systematycznie
zakłócają spokój lub
porządek publiczny,
obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu.

Przyjmowanie zgłoszeń o
przypadkach wystąpienia
nadużywania alkoholu
powodujących rozpad
życia rodzinnego,
demoralizację
małoletnich,uchylanie się
od pracy, zakłócanie
spokoju lub porządku
publicznego.

- liczba wniosków do
GKRPA,

Prowadzenie rozmów
interwencyjomotywacyjnych ze
zgłoszonymi przez rodzinę
lub instytucję osobami

- liczba osób zaproszonych
na rozmowę,

- liczba osób zgłoszonych
do GKRPA
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- liczba przeprowadzonych
rozmów

Realizatorzy:
GKRPA

Kierowanie osób, które nie
zgłosiły się dobrowolnie na
zdiagnozowanie i poddanie
leczeniu odwykowemu, na
badanie przez biegłych
(psychologa i psychiatrę) w
celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania
rodzaju zakładu
leczniczego

- liczba osób skierowanych
na badanie w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,

Kierowanie wniosków

- liczba wniosków

- liczba sporządzonych
opinii psychologicznopsychiatrycznych przez
biegłych

skierowanych do sądu

do sądu o zobowiązanie
do podjęcia leczenia
odwykowego.

Cel szczegółowy
Ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących rodzin z problemem alkoholowym poprzez udzielanie
pomocy psychospołecznej i prawnej, a także ochrony przed przemocą.

Zadania, Realizatorzy

Działania

Pomoc dla ofiar
przemocy w rodzinie

Wsparcie dla powiatu w
zakresie prowadzenia
powiatowego ośrodka
wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą w
rodzinie.

Realizatorzy:
GKRPA, Starostwo
Powiatowe, BOIK
-Ośrodek dla ofiar
przemocy w rodzinie

Okres realizacji zadania
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Wskaźniki
- liczba mieszkańców
gminy którym udzielono
schronienia oraz pomocy
specjalistycznej w ramach
ośrodka, w tym liczba
dzieci,
- liczba udzielonych
mieszkańcom gminy porad
I konsultacji,
- liczba przeprowadzonych
interwencji kryzysowych
dla mieszkańców gminy.

Udzielanie pomocy
dzieciom i młodzieży w
szczególności z rodzin
dysfunkcyjnych.
Realizatorzy:

Organizacja wypoczynku
letniego/zimowego z
programem
terapeutycznym lub
profilaktycznym dla dzieci
I młodzieży.

- liczba półkolonii oraz
kolonii zorganizowanych w
ramach wypoczynku,

Wakacje, ferie zimowe - liczba programów
terapeutycznych/profilakty
cznych zrealizowanych w
ramach wypoczynku,

GKRPA

- liczba uczestników
wypoczynku

Pomoc dla rodzin w
których występuje
problem uzależnienia
od alkoholu.

Prowadzenie punktu
konsultacyjnego, w tym
prowadzenie kontaktu
indywidualnego zarówno z
osobami nadużywającymi

- liczba osób, które
skorzystały z pomocy w
punkcie konsultacyjnym,
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- liczba godzin dyżurów
prowadzonych przez

alkoholu jak I członkami
ich rodzin.

Realizatorzy:

specjalistów.

GKRPA
Działania na rzecz osób Realizacja pomocy
dotkniętych przemocą psychologicznej,
terapeutycznej i terapii
w rodzinie,

- liczba osób, które
skorzystały z poradnictwa
psychologicznego, liczba
porad,

rodzinnej.
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- liczba osób, które
skorzystały z pomocy
terapeutycznej i terapii
rodzinnej, liczba porad

Realizatorzy:
GKRPA, BOIK, PCPR

Cel szczegółowy:
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w
rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edykacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Zadania, Realizatorzy

Działania

Okres realizacji zadania

Wskaźniki

Inicjowanie,organizowani Programy profilaktyczne;
eoraz współuczestnictwo
w
działaniach -organizacja programów
profilaktycznych
w
profilaktycznych.
szkołach i przedszkolach,

liczba
i
rodzaj
zorganizowanych
programów
profilaktycznych,zajęć,
warsztatów,

- organizacja zajęć w
ramach
programów
profilaktycznych
dla
różnych grup zawodowych
pracujących w w systemie
pomocy dziecku oraz dla
rodziców,

- liczba osób biorących
udział
w
działaniach
profilaktycznych w tym
liczba dzieci I młodzieży,
rodziców,
osób
pracujących w systemie
pomocy dziecku,

zakup
pomocy
profilaktycznych
I
edukacyjnych dla szkół.

liczba
i
zakupionych
profilaktycznych
edukacyjnych.

Realizatorzy:
GKRPA,
Przedszkola

Szkoły,

Profilaktyczna działalność
informacyjna I edukacyjna
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rodzaj
pomocy
i

liczba
i
rodzaj
zorganizowanych działań,

w obszarze uzależnień oraz
w zakresie rozwijania
zainteresowań wśród dzieci
I młodzieży.

-liczba dzieci i młodzieży
biorących
udział
w
profilaktycznych
działaniach
informacyjnych
i
edukacyjnych

Organizacja
spotkań
tematycznych mających na
celu
wypracowanie
wspólnej oferty działań dla
szkół
i
środowisk
wychowawczych.

- liczba zorganizowanych
spotkań,
- liczba osób, które wzięły
udział w spotkaniach

zajęć
Poszerzanie
oferty Organizacja
pozalekcyjnych,
w
tym
alternatywnego spędzania
sportowych ,zawierających
wolnego czasu.

Realizatorzy:

elementy profilaktyczne.

- liczba zajęć,
- liczba młodzieży ,
biorącej udział w zajęciach
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GKRPA,
Uczniowski
Klub
Sportowy
“Olimpijczyk”
w
Pogorzeli
Podejmowanie
działań
służących
edukacji
publicznej w zakresie
problematyki uzależnień

Realizatorz:
GKRPA

Prowadzenie
polityki
informacyjnej, dotyczacej
zagadnień związanych z
profilaktyką
I
uzależnieniami od alkoholu
oraz
zwiększanie
dostępności informacji o
ofercie pomocy na terenie
gminy, w tym:

- liczba i rodzaj akcji
profilaktycznych,
- liczba i rodzaj materiałów
umieszczonych na stronach
internetowych i w lokalnej
prasie,
liczba
zakupionych
materiałów informacyjnoedukacyjnych,

realizacja
akcji
profilaktycznych z zakresu
uzależnień skierowanych
do społeczności lokalnej
oraz
zamieszczanie
związanych
z
nimi
materiałów informacyjnoedukacyjnych na stronach
internetowych oraz w
lokalnej prasie,
zakup
materiałów
informacyjnoedukacyjnych,

ilość
rozpowszechnionych
materiałó
informacyjnoedukacyjnych.
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rozpowszechnianie
materiałów informacyjnoedukacyjnych.

Cel szczegółowy:
Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i sprzedawców napojów
alkoholowych w celu ograniczenia zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym i na
kredyt.

Zadania, Realizatorzy

Działania

Okres realizacji zadania

Organizowanie szkoleń dla
Przeciwdziałanie
i
naruszaniu
przepisów przedsiębiorców
sprzedawców
napojów
prawa.
alkoholowych.
Realizatorzy:

Wskaźniki
- liczba przeprowadzonych
szkoleń,
liczba
uczestniczących
szkoleniach

osób
w

GKRPA
Zakup
materiałów
informacyjnoedukacyjnych.

ilość
zakupionych
materiałów informacyjnoedukacyjnych,
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ilość
materiałów
rozpowszechnionych
wśród przedsiębiorców i
społeczności lokalnej

Prowadzenie
kontroli
punktów
sprzedaży
napojów alkoholowych.

- liczba przeprowadzonych
kontroli

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.

- liczba wystąpień przed
sądem
w
charakterze
oskarżyciela publicznego.

Cel szczegółowy:
Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz inne podmioty działające w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadania, Realizatorzy

Działania

Podnoszenie kwalifikacji Szkolenia, superwizje osób
osób zajmujących się pracujących w obszarze
profilaktyką
i profilaktyki i uzależnień.
rozwiązywaniem
problemów alkoholowych
oraz
przemocą
w
rodzinie.
Szkolenia dla podmiotów
organizujących
wypoczynek letni/zimowy
oraz sportowe zajęcia
Realizatorzy:
pozalekcyjne, z zakresu
GKRPA
realizacji
programów
profilaktycznych
i
terapeutycznych

Okres realizacji zadania

Wskaźniki
- liczba osób biorących
udział w szkoleniach,
- liczba i rodzaj szkoleń dla
osób
podnoszących
kwlifikacje
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- liczba osób i szkoleń dla
podmiotów realizujących
wypoczynek dla dzieci i
młodzieży
oraz
prowadzących
zajęcia
pozalekcyjne

Udział członków GKRPA
w
szkoleniach
i
konferencjach z zakresu
profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych
oraz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

- liczna osób biorących
udział w szkoleniach,

wyposażenia,
Zapewnienie technicznej Zakup
materiałów i artykułów
obsługi GKRPA
biurowych na potrzeby
obsługi GKRPA i realizacji
Programów:
(GPPiRPA
Realizatorzy:
oraz PN)

- rodzaj wyposażenia,
materiałów i artykułów
biurowych zakupionych na
potrzeby obsługi GKRPA i
realizacji Programów –
GPPiRPA i PN

- liczba i rodzaj szkoleń
podnoszących kwalifikacje
członków GKRPA
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GKRPA
Interdyscyplinarna
współpraca podmiotów
działających w obszarze
profilaktyki
i
rozwiązywania

Budowanie
sieci
współpracy:
organizacja
interdyscyplinarnych
szkoleń,
konferencji,
mających na celu wspólne

- liczba spotkań,
- liczba uczestnik

problemów
alkoholowych.

Realizatorzy:

omówienie
aktualnej
sytuacji oraz ustalenia
zakresu działań różnych
podmiotów działających w
obszarze uzależnień
i
przemocy,

GKRPA

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1) Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za każdorazowy
udział w posiedzeniu komisji i w pracach zespołu.
2) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
wykonywaniu czynności związanych z pracą komisji, w tym również za uczestnictwo w
szkoleniach, seminariach, konferencjach na terenie gminy oraz poza gminą otrzymywać będą
zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
b) W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej przysługuje
zwrot poniesionych kosztów własnym środkiem transportu według stawek określonych w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania i sposobu
dokonywania zwrotu kosztów użyczenia do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe budżetu gminy
stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione
przez podmioty gospodarcze w roku 2018, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487, ze zm.).
dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu.
Zgodnie z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
W budżecie gminy w rozdziale 85154, przewidziane zostały środki finansowe na realizację
zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
Na rok 2018 przewidziana została kwota 63 000 złotych.

U z a s a d n i e n i e do
Uchwały Nr XXXIV/ 195 /2017 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018r.
Zgodnie z art.41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nastawiony jest na rozwiązywanie obecnych
problemów, zapobieganie powstawaniu nowych a przede wszystkim na profilaktykę. Gminny
Program uchwalają Rady Gminy.W celu realizacji zadań w 2018r. przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli niezbędne jest przyjęcie zadań zawartych w
zał. do w/w uchwały przez Radę Miejską w Pogorzeli.

przygotowała: Renata Sierszulska

