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PODSTAWA PRAWNA: 

 

-  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.),  

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

   ( Dz. U. z 2016 r., poz.487, ze zm.),  

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym(  Dz.U. z 2018 r. poz.1492), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia  

   na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492). 

 

 

WSTĘP: 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów 

tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Pogorzela na rok 2019, zwany dalej „programem” 

określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych  

i indywidualnych wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych oraz niepożądanych 

zaburzeń behawioralnych. Program określa w szczególności strategiczne cele i zadania gminy 

wynikające z przytoczonych powyżej aktów prawnych. Zgodnie z ich treścią zadania w zakresie 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym oraz niepożądanym skutkom uzależnień realizuje się 

przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: tworzenie warunków 

sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od 

spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ograniczanie ich dostępności, 

działalność wychowawczą i informacyjną, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania środków uzależniających i ich usuwanie  

oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program, opierający się na wytycznych Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 jest wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stworzenia warunków sprzyjających 

zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców gminy Pogorzela, właściwemu 

wychowaniu młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku publicznego. 

 

 

DIAGNOZA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY POGORZELA 
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Aby skutecznie działać przeciw zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym konieczna jest 

diagnoza istniejącego stanu. Z tego względu w 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pogorzeli zleciła podmiotowi zewnętrznemu Nowe Horyzonty  

z Wrocławia, przeprowadzenie stosownych badań. Ich rezultaty zostały zawarte w opracowaniu 

zatytułowanym „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Pogorzela 2018”.  

 

W przygotowanym raporcie przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych  

w drugiej połowie 2018 roku. Obejmuje on podstawowe problemy społeczne związane  

z używaniem i nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem  

od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także  

postawami społecznymi wobec powyższych zjawisk. 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych zostały uzyskane w drodze anonimowych badań 

ankietowych przeprowadzonych w gminie Pogorzela wśród trzech grup reprezentujących  

trzy lokalne środowiska: 

1) dorośli mieszkańcy; 

2) dzieci i młodzież szkolna; 

3) sprzedawcy pracujący w punktach sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. 

Informacje pochodzące z badań ankietowych uzupełniono o dane na temat funkcjonowania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pogorzeli, Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Konsultacyjnego w Pogorzeli.  

 

W badaniu dorosłych wzięło udział 50 osób, w tym 12 mężczyzn oraz 38 kobiet, których 

średnia wieku wyniosła 35 lat. Miały one charakter ulicznej ankiety w formie papier–ołówek  

i obejmowały mieszkańców gminy Pogorzela, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Celem 

badania w tej grupie była identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym,  

w szczególności obejmujących: 

 postawy społeczne dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym; 

 zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki  

i dopalacze; 

 zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu  

oraz problematyką uzależnienia; 

 zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów;  

 zagadnienia związane z uzależnieniem od hazardu; 
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 zagadnienia związane z przemocą w rodzinie, w tym przekonania dotyczące modelu 

wychowania dzieci i młodzieży w kontekście stosowania kar fizycznych;   

 zagadnienia związane z cyberprzemocą oraz uzależnieniami od czynności związanych 

z nowymi technologiami. 

 

Najpoważniejszymi problemami w opinii dorosłych mieszkańców gminy są: 

zanieczyszczenie powietrza – wskazanie 84% respondentów i bezrobocie – 78%. 

 

W przeprowadzonej ankiecie zbadano postawy i przekonania dorosłych mieszkańców na 

temat alkoholu. 

Pierwszą z poruszanych kwestii był wiek inicjacji alkoholowej. 48% osób jako moment swojego 

pierwszego osobistego kontaktu z alkoholem wskazało na przedział między 16 a 18 rokiem życia. 

Kolejna najwyższa wartość odnosi się do pełnoletności - 36%. Tylko 4% badanych nigdy nie piło 

alkoholu. 

Kolejnym  badanym zagadnieniem była częstotliwość spożywania alkoholu. 30% respondentów  

to osoby deklarujące abstynencję. Największa liczba badanych przyznała, że spożywa alkohol  

raz w miesiącu (40%). 6% mieszkańców Twierdzi, że robi to codziennie. Otrzymane wyniki można 

podsumować stwierdzeniem, że większość badanych mieszkańców spożywa alkohol sporadycznie.  

Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego ilości. Porcja standardowa  

alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5%  

(pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden kieliszek wina) oraz w ok. 30 ml wódki  

o mocy 40% (mały kieliszek wódki). 

Najczęściej badani deklarowali, że spożywają jednorazowo 1 – 2 porcje alkoholu – 52%  

(0,5 – 1 piwa, 1 – 2 kieliszki wina lub 1 – 2 małe kieliszki wódki) lub 3 - 4 porcje (32%). 4% osób 

zadeklarowało ilości rzędu 5 – 6 porcji. 2% badanych wskazało na 10 porcji i więcej.  

W związku z powyższym, należy uznać, że mieszkańcy gminy Pogorzela odzwierciedlają postawy 

wobec picia alkoholu o niskim poziomie ryzyka. 

Biorąc pod uwagę liczbę punktów sprzedaży alkoholu to 64% mieszkańców gminy Pogorzela uważa, 

że w okolicy znajduje się odpowiednia liczba punktów, 26% respondentów deklaruje, że na terenie 

jest ich za dużo, 10%, że za mało. 

Zachowania związane z piciem alkoholu są w dużej mierze zależne od postaw, czyli między innymi 

od wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu, emocji i motywacji, które towarzyszą jego 

spożywaniu. 
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Pierwsze z pytań dotyczyło mitu, jakoby alkohol zawarty w „słabszych” napojach (piwie, winie)  

był mniej szkodliwy niż ten zawarty w wysokoprocentowych napojach (np. w wódce).  

Wyniki świadczą o tym, że to błędne przekonanie nie jest rozpowszechnione przez większość 

dorosłej społeczności gminy Pogorzela, ponieważ łącznie 64% mieszkańców udzieliło poprawnej 

odpowiedzi. Łącznie 36% badanych wskazało błędnie, prezentując tym samym opisywany  

powyżej mit. 

Kolejne zagadnienie badające postawy względem alkoholu dotyczyło dostępności i kontroli jego 

sprzedaży. Łącznie 56% respondentów uważa, że należy lub raczej należy ograniczać dostęp do 

napojów alkoholowych, bądź kontrolować jego sprzedaż. Jednocześnie, 24% respondentów ocenia 

osoby pijące alkohol jako raczej zagrażające bezpieczeństwu w środowisku lokalnym.  

48% respondentów przychyla się do stwierdzenia, że osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol 

w lokalnych sklepach. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można uznać, że niewielka część badanych 

mieszkańców naszej gminy przyjmuje mało konstruktywne postawy wobec alkoholu.  

W kwestiach takich, jak: traktowanie alkoholu jako rozwiązania trudnych sytuacji  

14% mieszkańców odpowiedziało pozytywnie. Zgodę na prowadzenie samochodu po spożyciu 

alkoholu wyraziło 6% respondentów, a spożywanie alkoholu w ciąży spotyka się z aprobatą, niestety, 

aż 2% osób. 

 

 Jeżeli chodzi o zażywanie nikotyny pierwszą z poruszanych kwestii był wiek inicjacji 

nikotynowej. Okazuje się, że 32% respondentów zapaliło pierwszego papierosa powyżej 18 roku 

życia. Warto zauważyć, że 28% badanych nigdy nie paliło. Kolejne 28% mieszkańców wskazało na 

wiek między 16 a 18 rokiem życia. 

W ciągu ostatnich lat można zaobserwować tendencję do zmniejszania się ilości osób palących 

papierosy: 62% badanych odpowiedziało, że nie pali papierosów. Okazyjnie robi to 14% badanych. 

16%, wskazało, że regularnie pali papierosy, a 8% e-papierosy. 

74% respondentów uważa, że e-papierosy są tak samo szkodliwe, jak klasyczne papierosy.  

14% - uważa, że są one mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy. 8% badanych jest przeciwnego 

zdania. 

 

58% dorosłych respondentów zna osoby przyjmujące substancje odurzające, 42% badanych 

twierdzi, że w ich otoczeniu nikogo takiego nie ma.  

Zdaniem dorosłych mieszkańców gminy Pogorzela, wśród najczęściej stosowanych  

w środowisku lokalnym substancji psychoaktywnych znalazły się marihuana i haszysz, tak  
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twierdzi 50% respondentów znających osoby przyjmujące substancje narkotyczne. 18% twierdzi, 

 że najczęściej przyjmowana jest amfetamina, 6% - dopalacze, 4% - LSD, 2% - ekstazy i leki 

używane w celu odurzenia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w społeczeństwie istnieje szeroko 

rozpowszechnione przekonanie o nikłej szkodliwości marihuany (najczęściej przyjmuje się ją 

poprzez palenie suszu).   

78% respondentów nie wie, gdzie może nabyć substancje psychoaktywne takie, jak narkotyki 

lub dopalacze, 22% stwierdziło, że wie jak i gdzie można to zrobić. 

 

Kolejnym poruszanym w badaniach zagadnieniem była przemoc w rodzinie, w tym 

przekonania dotyczące modelu wychowania dzieci i młodzieży w kontekście stosowania kar 

fizycznych.  

Stwierdzenie „Aby prawidłowo wychować dziecko, należy od czasu do czasu dawać klapsa” 

poparło 40 % badanych, 60% mieszkańców nie zgadza się z takim stwierdzeniem. Jednocześnie  

56% respondentów zgadza się, aby kary fizyczne były zakazane prawem. W związku z tym, można 

przyjąć, że część badanych nie utożsamia klapsów z karami fizycznymi. 

Inne twierdzenie: „Dziecko powinno bać się rodziców, wtedy łatwiej o posłuszeństwo  

i szacunek” spotkało się z akceptacją 10% respondentów. 4% badanych zgadza i raczej zgadza się,  

że kary fizyczne hartują dziecko oraz pozwalają mu lepiej radzić sobie w przyszłości.  

Powyższe wartości pozwalają sądzić, że badani dorośli mieszkańcy naszej gminy przejawiają 

postawy wychowawcze właściwe dla tzw. liberalnego wychowania. 

Wyniki badań społeczeństwa polskiego wskazują, że dość powszechnym zjawiskiem jest przemoc  

fizyczna i psychiczna. Jest to zjawisko niezwykle trudne do zbadania, ponieważ osoby 

doświadczające przemocy w różny sposób zniekształcają swoje doświadczenia, np. racjonalizując 

zachowanie sprawcy lub go usprawiedliwiając. Z tego względu rozpowszechnienie przemocy 

fizycznej oraz psychicznej w pogorzelskim środowisku lokalnym zbadano bez kierowania 

bezpośredniego pytania o bycie ofiarą lub sprawcą przemocy w rodzinie.  

18% respondentów zauważa w swoim otoczeniu osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie,  

a 20% podejrzewa, że tak się dzieje. 62% badanych mieszkańców stwierdziło przecząco. 

43% badanych wie do jakich instytucji może zgłosić się osoba doświadczająca przemocy  

w rodzinie. Wskazywali najczęściej: policję, telefon zaufania, centrum pomocy oraz Niebieską Linię.  

Łącznie 66% badanych zdecydowanie lub raczej zgadza się ze stwierdzeniem, że przyczyną 

przemocy w rodzinie jest alkohol. Warto pamiętać, że spożywanie alkoholu nasila tendencję  

do stosowania przemocy, ale nie jest jej bezpośrednią przyczyną. Oznacza to, że wyleczenie 

uzależnienia od alkoholu nie pozwala na zakończenie problemu przemocy w rodzinie. 
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14% mieszkańców gminy Pogorzela jest skłonnym myśleć schematycznie o przemocy w rodzinie,  

co oznacza, że w ich opinii przemoc występuje tylko w domach z tzw. marginesu społecznego. 

92% mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że ofiarą przemocy w rodzinie może stać się 

zarówno kobieta, jak i mężczyzna. 

Także 92% badanych osób nie podziela opinii, że przemoc jest sprawą prywatną i nie należy 

podejmować żadnych interwencji.  

Znaczny odsetek respondentów bo 94% zdaje sobie sprawę z tego, iż przemoc zachodzi nie tylko 

wtedy, gdy ofiara ma jej ślady na ciele.  

Tylko 4% dorosłych przedstawicieli naszej lokalnej społeczności twierdzi, że w sprawy rodzinne  

nie powinna być angażowana policja, 96% jest odmiennego zdania. 

 

Kolejnym zagadnieniem zawartym w diagnozie zagrożeń w gminie Pogorzela  

jest cyberprzemoc. Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie,  

straszenie, szantażowanie, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących 

informacji, zdjęć i filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań 

określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, 

komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS 

i MMS.  

Badania wykazały, że cyberprzemoc stanowi dla lokalnej społeczności gminnej dosyć   

istotny problem. Mianowicie: 16% badanych ma w swoim otoczeniu osoby, które padły ofiarą 

przestępstwa internetowego (np. włamania na konto, oszustwa, wyłudzenia, zniesławienia),  

a kolejne 16% nie jest pewna, ale ma podejrzenia, że tak właśnie się stało.  

Łącznie 87% dorosłych mieszkańców uważa, że uzależnienie od komputerów lub Internetu  

jest powszechne w środowisku lokalnym. 

 

Ważnym elementem diagnozy są wyniki badań pracowników punktów sprzedaży alkoholu. 

To oni codziennie spotykają się z konsumentami tego specyfiku. Ich postawy wobec  

osób nabywających/konsumujących alkohol oraz przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży 

alkoholu mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemów związanych  

z nadużywaniem alkoholu zarówno przez nieletnich jak i dorosłych. Sondowaniu poddano  

9 osób-pracowników sklepów. Celem badania tej grupy było poznanie postawy sprzedawców 

napojów alkoholowych względem następujących zagadnień: sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 
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sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, spożywania alkoholu w miejscu jego sprzedaży, 

nieprzyjemne sytuacje zainicjowane przez osoby spożywające alkohol. 

Łącznie 27% badanych sprzedawców napojów alkoholowych wskazało, że alkohol zawarty w piwie 

jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce. Świadczy to o niskim poziomie świadomości tej grupy 

sprzedawców. 73% z nich stwierdziło przeciwnie.   

93% sprzedawców uważa, że dostęp do napojów alkoholowych powinien być ograniczony  

lub kontrolowany.   

Około 70% respondentów opowiedziała się za tym, że osoby, które piją alkohol zagrażają 

bezpieczeństwu w ich lokalnym środowisku.   

Wśród sprzedawców są pojedyncze osoby podzielające poglądy, iż niepełnoletni mają łatwy dostęp 

do alkoholu, spożywanie alkoholu pomaga w trudnych sytuacjach życiowych i prowadzenie 

samochodu po niewielkiej ilości alkoholu jest bezpieczne. 

Pracownicy punktów sprzedaży alkoholu w gminie Pogorzela w 100% nie zgadzają ze 

stwierdzeniami, że kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości alkoholu i, że alkohol 

powinien być dostępny dla osób poniżej 18. roku życia. 

Co trzeci sprzedawca kilka razy w tygodniu spotyka się z sytuacją próby zakupu alkoholu przez 

osobę niepełnoletnią. Wszyscy badani mieli do czynienia z taką sytuacją podczas swojej pracy. 

Badania dowodzą, że spożywanie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży wydaje się być stosunkowo 

częstym zjawiskiem.  

Około  30% respondentów w ciągu ostatnich 3 miesięcy było świadkiem nieprzyjemnego zajścia 

związanego ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu. W żadnym z tych przypadków nie 

powiadomiono policji.  

Łącznie 100% badanych sprzedawców wskazało, że nie sprzedało alkoholu osobom, co do których 

miały podejrzenie, że są nieletnie.  

Część sprzedawców zadeklarowało, że rzadko prosi o dowód potwierdzający wiek klienta. 

 

 Szczególnie ważne do planowania pracy komisji i opracowania skutecznego programu są 

wyniki badań przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży. Celem przeprowadzonych badań była 

analiza postaw i przekonań wobec substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, dopalaczy 

oraz hazardu i przemocy.  

Badaniu poddano 369 uczennic i uczniów: 150 z klas 4-6 szkoły podstawowej (SP 4-6),  

57 z klas 7-8 szkoły podstawowej (SP 7-8), 50 z gimnazjum (GIM) i 112 ze szkół 

ponadgimnazjalnych (PONADGIM). 
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W pierwszej kolejności uczniowie zostali zapytani o to, jak czują się w swojej klasie. Wyniki można 

uznać za zadowalające, ponieważ ponad 90 % odpowiedzi jest pozytywnych.  

Nie należy jednak bagatelizować faktu, że 4% uczniów SP 4-6 i 4% SP 7-8; 4% uczniów GIM  

i 7% uczniów PONADGIM przeciwne określa swoje odczucia – do tego stopnia, że chciałoby 

zmienić klasę.   

Temat wagarowania wydaje się odzwierciedlać tendencje związane z wiekiem rozwojowym. 

Znaczny odsetek uczennic i uczniów, zwłaszcza szkoły podstawowej nigdy nie wagarował. Jednak 

wraz z wiekiem problem ten narasta. Sami badani twierdzą, iż najczęściej robią to z powodu nudy,  

nie lubią przedmiotu lub nauczyciela oraz za namową znajomych. 

Uczniowie z gminy Pogorzela deklarują w większości bardzo dobre lub raczej dobre relacje  

z opiekunami: SP 4-6: łącznie 98%; SP 7-8 - 99%; GIM - 96%; PONADGIM - 95%.  

Obiecujące są także wyniki dotyczące poziomu zaufania do rodziców/opiekunów w wypadku 

przeżywania poważnego problemu. Łącznie 87% uczniów klas najmłodszych, 81% SP 7-8;  

79% GIM i 74% uczniów najstarszych chciałoby lub raczej chciałoby podzielić się swoimi 

wątpliwościami z rodzicami.   

Respondenci wypowiedzieli się także w sprawie odczuwanego poziomu zaufania do nauczycieli. 

Chociaż wraz z wiekiem uczniów on spada to jednak wyniki uzyskane w tej kwestii można uznać  

za relatywnie satysfakcjonujące: łącznie odpowiednio 81% uczniów SP 4-6; 58% uczniów SP 7-8; 

54% gimnazjalistów i 50% uczniów szkół ponadgimnazjalnych obdarzyłoby pedagogów zaufaniem. 

Warto zaznaczyć, że możliwość zwrócenia się o pomoc w sytuacji niepokojącej zdecydowanie 

odrzuca 6% uczniów SP 4-6 i 17% uczniów SP 7-8. Zjawisko to nie występuje  

w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.  

 

Wyniki zawarte w diagnozie pokazują, iż inicjację alkoholową ma za sobą: 19% badanych 

uczniów klas 4-6 SP; 44% uczniów klas 7-8 SP; 74% uczniów GIM i 78% najstarszych uczniów. 

Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej wśród starszych uczniów są spotkania 

ze znajomymi (GIM – 36%; PONADGIM – 33%) oraz impreza, domówka (GIM – 12%; 

PONADGIM – 20%). Dwie młodsze grupy badanych jako dominujące źródło inicjacji alkoholowej 

wskazują rodzinę (SP 4-6: 11%, SP 7-8: 13%). Wyniki te potwierdzają prawidłowość związaną  

z psychospołecznym rozwojem człowieka w wieku dorastania. Dla młodzieży najważniejszą 

społeczną grupą odniesienia są rówieśnicy. To utrzymanie pozycji w grupie znajomych jest jedną  

z najsilniejszych motywacji, aby sięgnąć po alkohol.  

Wraz z wiekiem spadają wartości mówiące o częstości sięgania po alkohol. 85% najmłodszych 

uczniów wskazało, że to pytanie ich nie dotyczy, SP 7-8 (58%); GIM (28%) i PONADGIM (24%). 
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Wśród uczniów klas SP 7-8 i GIM najczęściej pojawiały się dwie kategorie odpowiedzi, które 

odnosiły się do jednorazowego (SP 7-8: 14%; GIM – 12%) oraz kilkukrotnego spożycia alkoholu 

(SP 7-8: 14%; GIM – 26%). Z kolei uczniowie klas ponadgimnazjalnych najczęściej wskazywali,  

że spożywają alkohol rzadziej niż raz w miesiącu (23%).  

Wśród spożywających alkohol uczennic i uczniów najpopularniejsze są piwo i wódka. 

71% uczniów SP 4-6; 59% SP 7-8; 26% GIM i 21% PONADGIM nie wie, czy da się kupić alkohol, 

gdy nie ma się ukończonych 18 roku życia. Może to sugerować, że ta część uczniów nigdy nie 

podejmowała próby nabycia alkoholu. Z kolei łącznie 43% gimnazjalistów i 52% najstarszych 

uczniów twierdzi, że łatwo lub raczej łatwo można nabyć alkohol w sklepach na terenie gminy. 

Oznacza to, że mogą oni lub ich rówieśnicy być klientami w punktach ze sprzedażą alkoholu (należy 

pamiętać, że do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczają także pełnoletni).  

 

 Popularność papierosów w naszym społeczeństwie spada, jednak są one wciąż atrakcyjną 

używką dla młodzieży.  

Spośród badanych nigdy nie próbowało palić: SP 4-6 93%,  SP 7-8 65%, GIM 36%,  

PONADGIM 34%. Najczęściej wskazywaną przez uczniów okolicznością zapalenia pierwszego 

papierosa było spotkanie ze znajomymi (SP 4-6 3%, SP 7-8 21%, GIM 36%, PONADGIM 34%).  

Większość uczniów z gminy Pogorzela, którzy mają za sobą inicjację nikotynową, aktualnie nie pali 

papierosów (SP  4-6 98%,  SP  7-8 86%, GIM 64%, PONADGIM 61%).   

Ponad połowa uczniów szkoły podstawowej nie wiedziała jaki jest stopień trudności przy nabyciu 

papierosów (SP 4-6 73%, SP 7-8 62%). Natomiast, łącznie 13% uczniów SP 4-6, 27% SP 7-8,  

59% GIM i 57% PONADGIM oceniło, że raczej łatwo i bardzo łatwo jest kupić papierosy osobom 

poniżej 18 roku życia.  

 

 Jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne to, jak  wskazano w diagnozie, generalnie badani 

uczniowie nie przejawiają problemów związanych z próbami przyjmowania narkotyków  

lub dopalaczy: SP 4-6 99%, SP 7-8 97%, GIM 83%, PONADGIM 81%.   

20 ankietowanych osób przyznało się do osobistego kontaktu z narkotykami lub dopalaczami.  

10 uczniów określiło te kontakty jako incydentalne. Czworo respondentów (2 z gimnazjum  

i 2 ze szkoły ponadgimnazjalnej) stwierdziło, że bierze codziennie lub prawie codziennie  

i bierze kilka razy w miesiącu. Pozostałe 8 osób skomentowało swój kontakt z tymi środkami jako 

sytuacje jednorazowe. 

Pojedyncze odpowiedzi uczniów odnoszące się do okoliczności zażycia narkotyków  

lub dopalaczy nawiązywały do obecności na imprezie (GIM – 3%; PONADGIM – 4%)  
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oraz spotkania ze znajomymi (GIM – 8%; PONADGIM – 9%). Substancje, które przyjmowały 

osoby deklarujące kontakt z narkotykami to głównie marihuana (GIM – 20%; PONADGIM – 21%) i 

haszysz (GIM – 7%; PONADGIM – 5%). 

Gdzie i od kogo można nabyć narkotyki i dopalacze wie: SP 4-6 5%, SP 7-8 9%, GIM 12%, 

PONADGIM 15%.  

4% uczniów SP 4-6, 11% SP 7-8, 17% GIM i 33% PONADGIM stwierdziło, że te niebezpieczne 

środki można kupić bardzo łatwo lub raczej łatwo.  

 

 Zjawisko przemocy w środowisku młodych ludzi staje się problemem coraz bardziej 

aktualnym i wymagającym podjęcia odpowiednich rozwiązań. 

Spora część badanych uczniów deklaruje, że nie jest ofiarą przemocy szkolnej (SP 4-6: 60%;  

SP 7-8: 52%; GIM: 58%; PONADGIM: 60%). Relatywnie mniejszy odsetek uczniów (SP 4-6: 7%; 

SP 7-8: 5%; GIM: 4%; PONADGIM: 7%) przyznaje, że często doświadcza w szkole przemocy  

w różnorodnych formach (fizycznej bądź psychicznej).  

Badania wykazały, że łącznie 9% uczniów SP 4-6; 12% uczniów SP 7-8; 11% uczniów GIM  

i 11% uczniów PONADGIM nie czuje się w szkole bezpiecznie. 

Młodzi respondenci wskazali, iż w szkole są uczniowie, których się obawiają  

(SP 4-6: 23%; SP 7-8: 17%; GIM: 7%; PONADGIM: 11%). 

 

 Badania pokazują, że młodzi ludzie coraz bardziej narażeni są na problemy związane  

z nadmiernym korzystaniem z Internetu. Zjawisko to staje się coraz poważniejsze i wymaga 

szybkiej, fachowej reakcji. W Polsce 23% badanych nastolatków (w wieku 11–16 lat) stwierdziło  

u siebie przynajmniej jeden z symptomów nadużywania Internetu. Najczęściej występujące 

symptomy to surfowanie po Internecie nawet wtedy, kiedy to specjalnie nie jest interesujące (38%) 

oraz zaniedbywanie rodziny, znajomych i nauki szkolnej (35%).  

Większość badanych uczniów spędza przed komputerem od dwóch do trzech godzin dziennie  

(SP 4-6: 39%; SP 7-8: 32%; GIM: 27%; PONADGIM: 29%). Wiele wskazuje na to, że dla bardzo 

dużej części dzieci i młodzieży (SP 4-6: 25%; SP 7-8: 54%; GIM: 69%; PONADGIM: 63%) 

korzystanie z komputera jest jedyną formą spędzania czasu ponieważ, jak twierdzą robią to  

4-5 lub więcej godzin codziennie.  

Najczęściej młodzież obsługuje komputer w celu korzystania z portali społecznościowych  

(SP 4-6: 21%; SP 7-8: 46%; GIM: 40%; PONADGIM: 50%) oraz gier komputerowych  

(SP 4-6: 44%; SP 7-8: 24%; GIM: 31%; PONADGIM: 18%). 
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Korzystanie z Internetu, który niewątpliwie jest nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji 

oraz rozrywki, może jednocześnie wiązać się z występowaniem licznych zagrożeń stanowiących 

elementy tzw. cyberprzemocy, tj.: przestępstw internetowych, cyberbullyingu, stalkingu, sekstingu, 

szantażu, podszywania się, hatingu itp. Okazuje się, że te doświadczenia nie są obce dzieciom  

i młodzieży z gminy Pogorzela. Najczęściej uczniowie otrzymywali wiadomości z obelgami  

(SP 4-6: 16%; SP 7-8: 32%; GIM - 28%; PONADGIM – 36%) oraz często padali ofiarami włamania 

na konto (SP 4-6: 15%; SP 7-8: 25%; GIM – 22%; PONADGIM – 22%). 

 

Nastolatki w stopniu większym niż osoby dorosłe są podatne na patologiczny hazard,  

a zwłaszcza na negatywne skutki gier, zwłaszcza tych łatwiej dostępnych w Internecie.  

Większość badanych uczniów nie korzystało nigdy z formy „rozrywki” jaką jest gra na automatach. 

Aczkolwiek, ogólny odsetek tych, którzy mieli kontakt z grą na automatach, jest zauważalny  

(SP 4-6: 20%; SP 7-8: 32%; GIM: 42%; PONADGIM: 43%). 

Mniej popularne są internetowe gry, w których można wygrać pieniądze np. poker (SP 4-6: 8%;  

SP 7-8: 19%; GIM: 30%; PONADGIM: 26%).  

 

 W diagnozie zagrożeń społecznych w gminie Pogorzela zamieszczono także porównanie 

wyników badania przeprowadzonego w Pogorzelskich placówkach oświatowych z wynikami 

badania ESPAD wykonanego na próbie ogólnopolskiej. ESPAD (ang. European School Survey 

Project on Alcohol and Drugs) - Europejski Program Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków 

Odurzających przez Młodzież Szkolną to wieloletni europejski program badań ankietowych  

w szkołach. Badania prowadzone są co cztery lata według tych samych wystandaryzowanych 

technik. W Polsce przeprowadzane są na próbach losowych uczniów klas III gimnazjów i klas II 

szkół ponadgimnazjalnych (ostatnie badanie miało miejsce w 2015 roku). Mają one na celu przede 

wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. 

Porównania wyników dokonywano w ramach tych samych grup wiekowych, tj.:   

- uczniowie klas 3. gimnazjum z gminy Pogorzela i z próby ogólnopolskiej;  

- uczniowie klas 2. szkoły ponadgimnazjalnej z gminy Pogorzela i z próby ogólnopolskiej. 

Badaniami objęto 47 uczniów trzecich klas gimnazjum w wieku 15-16 lat i 48 - drugich klas szkół 

ponadgimnazjalnych w wieku 17-18 lat. 

W odniesieniu do problematyki związanej ze spożywaniem alkoholu okazuje się, że młodzież  

z gminy Pogorzela prezentuje się korzystniej niż grupa ogólnopolska. Jedynie w piciu cydru  

lub alkopopu pogorzelscy gimnazjaliści deklarują większe spożycie w stosunku do grupy 
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ogólnopolskiej. Większość badanych uczniów zdaje sobie sprawę z negatywnych skutków 

alkoholizowania się. 

Podobny trend można zauważyć w przypadku palenia papierosów. W tej dziedzinie uczniowie 

Pogorzelskich szkół jeszcze bardziej pozytywnie odbiegają od grup ogólnokrajowych. 

Wśród starszych uczniów, w badaniu ogólnopolskim, najpopularniejszą substancją psychoaktywną, 

jeśli chodzi o użycie chociaż raz w życiu, okazały się marihuana i haszysz (43%). Z kolei wśród 

uczniów 2 PONADGIM z Pogorzeli są to zarówno leki uspokajające (13,8%), marihuana i haszysz 

(13,9%) oraz substancje wziewne (10,3%). 

Wśród młodszych uczniów, w badaniu ogólnopolskim, najpopularniejszą substancją psychoaktywną, 

jeśli chodzi o użycie chociaż raz w życiu, okazały się także marihuana i haszysz (25%). Natomiast 

wśród uczniów 3 GIM Pogorzela są to substancje wziewne (23%), później marihuana i haszysz 

(16,2%) oraz leki uspokajające (13,5%). 

Wśród starszych uczniów, w badaniu ogólnopolskim, najpopularniejszą substancją psychoaktywną, 

jeśli chodzi o użycie w czasie ostatnich 12 miesięcy nadal są marihuana i haszysz (31,5%).  

Z kolei wśród uczniów 2 PONADGIM Pogorzela wartość 13,8 uzyskały marihuana i haszysz  

oraz 10,3% substancje wziewne (klej, aerozole, itp.). 

Przytoczone w diagnozie gminnej wyniki pokazują, że ok. 23% uczniów 3 klas gimnazjum  

i 28% uczęszczających do 2 klas szkół ponadgimnazjalnych ma za sobą, co najmniej pojedyncze, 

próby zażywania środków psychoaktywnych.  

 

 Podsumowując informacje zawarte w dokumencie zatytułowanym „Diagnoza lokalnych 

zagrożeń społecznych Gmina Pogorzela 2018” oraz dane pochodzące z doświadczeń związanych  

z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018 i innych źródeł (m. in. programów profilaktycznych i wychowawczych szkół oraz obserwacji, 

rozmów z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami, dziećmi i młodzieżą) należy stwierdzić, 

że w naszym środowisku lokalnym istnieje szereg zagrożeń wymagających odpowiednich 

oddziaływań profilaktycznych prowadzących do kształtowania pożądanych postaw poprzez 

wzmacnianie umiejętności i kompetencji społecznych oraz zastępowania destruktywnych zachowań 

pozytywnymi. Zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych cele te można osiągać dzięki właściwie 

zaprojektowanym i przeprowadzanym działaniom. Podejmowanie odpowiednich kroków  

oraz tworzenie koalicji podmiotów działających na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa  

to niewątpliwie priorytety samorządu lokalnego. Wyrazem tej działalności powinien być umiejętnie 

zaprojektowany i zrealizowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dostosowany do potrzeb lokalnych i opierający się 
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na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowego 

Programu Zdrowia. 

 

ADRESACI PROGRAMU 

 

Adresatami programu są mieszkańcy gminy Pogorzela, a w szczególności dzieci  

i młodzież, osoby „ryzykownie” zażywające substancje psychoaktywne oraz osoby uzależnione  

i współuzależnione w tym przejawiające autodestrukcyjne uzależnienia behawioralne. 

 

PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POGORZELI 

 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pogorzeli, realizując swoje zamierzenia, może liczyć na współpracę wielu 

podmiotów, które w sposób bezpośredni i pośredni podejmują  działania wspierające zdrowie 

psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie wielu osobom w zdobywaniu wiedzy  

o zagrożeniach oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 

Są to przede wszystkim: 

─ pogorzelskie placówki oświatowe – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,  

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe; 

─ Policja; 

─ Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach;  

─ Centrum Integracji Społecznej w Krobi; 

─ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

─ Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury;  

─ Parafia Rzymskokatolicka; 

─ Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk działający przy ZSO i Z;  

─ Szkolny Klub Sportowy działający  w Szkole Podstawowej;  

─ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy;  

─ Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła działające przy ZSO i Z w Pogorzeli; 

─ Klub Seniora; 

─ Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Powiat Gostyński; 

─ inne, np. Akademia Talentów, Akademia Piłkarska  Reissa. 
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CEL GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

I ZWALCZANIA NASTĘPSTW ZDROWOTNYCH UŻYWANIA WYROBÓW 

TYTONIOWYCH I WYROBÓW POWIĄZANYCH W GMINIE POGORZELA  

NA ROK 2019 

 

Nadrzędnym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych  

używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych jest ograniczenie zdrowotnych  

i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, innych  

substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych poprzez podnoszenie poziomu  

wiedzy i świadomości mieszkańców  gminy Pogorzela oraz prowadzenie skoordynowanych  

działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także ograniczanie  

dostępności do niebezpiecznych środków psychoaktywnych. Program określa lokalną  

strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych związanych 

z uzależnieniami. Kształtuje działalność nastawioną na zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów uzależnień, wzmacnianie umiejętności i kompetencji społecznych oraz zastępowanie 

aktywności destruktywnych pozytywnymi. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

  W 2019 roku główne założenia programu będą realizowane poprzez stosowanie działań 

uznanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli  

za potrzebne i niezbędne w świetle zdiagnozowanych problemów i obowiązujących przepisów 

prawa. Propozycje zawarte w programie i prezentowane poniżej mają służyć rozwojowi i być 

wsparciem istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom dostosowanego do zmieniających 

się potrzeb i zagrożeń w środowisku lokalnym. 

 

 

Zadanie szczegółowe I: 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, wyrobów tytoniowych                                       
i wyrobów powiązanych 

 
Cel Realizatorzy Wskaźniki 

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia                                    
o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od 
alkoholu/narkotyków, które powodują rozpad życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócających spokój 
lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu:  
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania 
alkoholu lub zażywania narkotyków powodujących rozpad  życia 
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy, 
zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, 
- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych ze zgłoszonymi 
przez rodzinę lub instytucję osobami 
- kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie 
i poddanie się leczeniu odwykowemu na badanie przez biegłych 
(psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu/narkotyków i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego 
- kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia 
odwykowego 
 

- GKRPA 
- Punkt 
Konsultacyjny 

- liczba osób 
skierowanych na 
badanie  
w przedmiocie 
uzależnienia od 
alkoholu/narkotyków 
- liczba 
sporządzonych opinii 
psychologiczno- 
psychiatrycznych 
przez biegłych 
-liczba wniosków 
skierowanych do sądu 

2. Zakup i upowszechnienie materiałów edukacyjnych 
informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy  
 

- GKRPA - liczba, rodzaj 
zakupionych 
materiałów 
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Zadanie szczegółowe II: 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
 

Cel Realizatorzy Wskaźniki 
1. Pomoc dla rodzin, w których występuje problem 
uzależnienia od alkoholu/narkotyków i przemoc                
w rodzinie: 
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w tym 
motywowanie osób uzależnionych i członków rodzin 
do podjęcia leczenia/psychoterapii, rozpoznawanie 
zjawiska przemocy domowej oraz udzielanie im 
wsparcia 
 

- GKRPA 
- Punkt 
Konsultacyjny 

- liczba osób, które skorzystały                   
z pomocy w Punkcie 
Konsultacyjnym 
- liczba godzin dyżurów 
prowadzonych przez specjalistów 
 
 

2. Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie: 
- wsparcie dla powiatu w zakresie prowadzenia 
powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie 
 

- GKRPA, 
Starostwo 
Powiatowe, 
BOIK 

- 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 
 

3. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży                      
w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych: 
- organizacja wypoczynku letniego/zimowego                          
z programem terapeutycznym lub profilaktycznym dla 
dzieci i młodzieży 
 

- GKRPA - liczba półkolonii/kolonii 
zorganizowanych w ramach 
wypoczynku 
- liczba programów 
terapeutycznych/profilaktycznych 
zrealizowanych w ramach 
wypoczynku 
- liczba uczestników wypoczynku 
  

4. Działania na rzecz osób dotkniętych przemocą      
w rodzinie 

- GKRPA, 
BOIK,PCPR 

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

5. Działania edukacyjne upowszechniające wśród 
mieszkańców gminy wiedzy na temat szkód 
wynikających z picia alkoholu przez kobiety w 
ciąży oraz promujący przekaz dotyczący 
konieczności zachowania abstynencji w czasie 
ciąży: 
- warsztaty dla uczniów kl. 8 SP, kl. 3 gimnazjum                 
i ZSOiZ 

- GKRPA, szkoły - liczba warsztatów  
nt.  FAS/FASD 
- liczba uczniów objętych 
warsztatami nt. FAS/FASD 
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Zadanie szczegółowe III: 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i zwalczania 
następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych,                       

w szczególności dla dzieci i młodzieży 
Cel Realizatorzy Wskaźniki 

1. Podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród 
dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień: 
-  warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych 
    

- GKRPA, szkoły - liczba 
warsztatów 
- liczba 
uczestników 

2. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych  
do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na  
celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych                                               
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej                  
18 roku życia: 
- szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów 
alkoholowych 
 

- GKRPA - liczba 
przeprowadzonych 
szkoleń 
- liczba osób 
uczestniczących  
w szkoleniach 
 

3. Wspieranie alternatywnych sposobów spędzania wolnego 
czasu: 
- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”                  
w Pogorzeli – realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych                              
z elementami profilaktyki  i zagadnieniami związanymi ze 
zdrowym stylem życia 
 

- GKRPA, 
Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Olimpijczyk” 

- liczba zajęć 
- liczba młodzieży  
biorących udział        
w zajęciach 

4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy profilaktycznej                          
z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia 
zajęć profilaktycznych przez nauczycieli, pedagogów: 
-  organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli placówek 
pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń obejmujących 
zagadnienia dotyczące skutecznych strategii profilaktycznych 
- organizowanie spotkań/konferencji sprzyjających wymianie 
doświadczeń w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą 
 

- GKRPA, szkoły - liczba szkoleń 
- liczba 
uczestników 
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Zadanie szczegółowe IV: 
 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i zwalczania 

następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych 
 

Cel Realizatorzy Wskaźniki 
1. Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką                    
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych/narkotykowych, 
przemocą w rodzinie i zwalczania następstw zdrowotnych 
używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych: 
- szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień 
- udział członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkoleniach, 
konferencjach         z zakresu profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych/ narkotykowych, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i zwalczania następstw zdrowotnych używania 
wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych 
 

- GKRPA - liczba szkoleń 
- liczba 
uczestników 

2. Interdyscyplinarna współpraca podmiotów działających                        
w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych: 
- budowanie sieci współpracy: organizacja interdyscyplinarnych 
szkoleń, konferencji mających na celu wspólne omówienie sytuacji 
oraz zakresu działań podmiotów działających w obszarze uzależnień               
i przemocy 
   

- GKRPA - liczba spotkań 
- liczba 
uczestników 

3. Zapewnienie technicznej obsługi GKRPA: 
-  zakup wyposażenia, materiałów i artykułów biurowych na potrzeby 
obsługi GKRPA i realizacji programów  
 

- GKRPA - rodzaj 
wyposażenia, 
materiałów                   
i artykułów 
biurowych  
 

 
 
 

Zadanie szczegółowe V: 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13

1                   

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
 

Cel Realizatorzy Wskaźniki 
1. Przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu 
reklamy napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży 
osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt i pod zastaw: 
- prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych  
- w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy 
kierowanie wniosków do organów ścigania i występowanie  
w charakterze oskarżyciela publicznego  
 

- GKRPA - liczba 
przeprowadzonych 
kontroli 
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ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POGORZELI:            

 
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) Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 

3) 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.  

4) 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.  

 
 
 

~ opracował ~ 
     zespół w składzie: 

Katarzyna Harasim, Agnieszka Borowiec, Renata Sierszulska, 
Wojciech Nowak      


