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WSTĘP 

 

Wśród problemów społecznych w Polsce te związane z alkoholem są najtrudniejszymi do 

rozwiązania. Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych  

i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale także całe społeczeństwo. 

Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone 

szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który 

poprzez stosowne regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać 

ich powstawaniu. W przypadku alkoholu potrzeba prawnego uregulowania, czyli interwencji 

„zewnętrznej” za pomocą prawa wynika również z braku możliwości rozwiązania tych problemów 

za pośrednictwem innych środków.
1
 

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenia dla zdrowia 

światowego. Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi 
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zagrożeniami” (wydanie z 2009 roku) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 

ryzyka dla zdrowia populacji, odpowiedzialny jest za ponad 60 rodzajów chorób i urazów. 

Rozmiary problemów związanych z alkoholem to również wysokie koszty społeczne  

i ekonomiczne, jakie ponoszą budżety państw. Koszty te szacowane są przez Światową Organizację 

Zdrowia na poziomie 1,3 % PKB, tj. w przypadku Polski ok. 17,5 mld. zł. 

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia w „Europejskim Raporcie Zdrowia” (wydanie  

z 2012 roku) nadużywanie alkoholu jest przyczyną niemal 6,5 % ogółu zgonów w Europie.  

Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, ale także psychologiczne i społeczne
2
 

Problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych mimo 

podejmowanych od wielu lat działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat 

konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych stale utrzymuje tendencję wzrostową. 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nasielsk na 2018 rok”, zwany dalej Programem, 

określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych  

i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków. 

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), a zadania własne 

gminy wynikają bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.). 

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 dostępności alkoholu; 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.  

Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii 

narkomanii, zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2017r. poz. 783). 

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; 
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 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

 ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

 nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;  

 zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych  

i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne  

i osobowe. 

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Nasielsk 

opiera się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych 

we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania  

te odzwierciedla niniejszy Program, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru 

uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej  

z uzależnieniem. 

Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z „Rekomendacji 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Wykorzystano 

również publikację Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii pn. „Zasady tworzenia 

Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii”. 

 

 

I. PODSTAWY PRAWNE 

 

Obowiązek corocznego uchwalania niniejszego Programu wynika wprost z art. 41  

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.). Obowiązek ten wynika także z ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783). 

 

 

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ W GMINIE NASIELSK 

 

Dla potrzeb opracowania Programu w Gminie Nasielsk w październiku 2017 roku 

przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Diagnoza i analiza problemów 

społecznych jest podstawą opracowania celów głównych, szczegółowych i konkretnych zadań 

Programu. 
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Uzupełnieniem danych uzyskanych w badaniach są dane jakościowe, które są wynikiem 

rozmów i zgłaszanych problemów przez: nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, członków 

Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób 

pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

„Wnioski z Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nasielsk – 2017” 

 

W podsumowaniu badań przeprowadzonych na terenie gminy Nasielsk można wyróżnić kilka 

głównych problemów, jakie pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców. Na podstawie 

otrzymanych wyników zostaną również podkreślone najważniejsze kwestie, wymagające szczególnej 

uwagi ze strony władz samorządowych. 

 

1. Problem picia alkoholu zadaje się być jednym z najważniejszych jeśli chodzi o młodych 

respondentów – 19% uczniów szkoły podstawowej i aż 51% gimnazjalistów deklaruje, że 

inicjację alkoholową ma już za sobą. Dodatkowo wśród uczniów szkoły podstawowej, ale 

zwłaszcza gimnazjum są osoby deklarujące picie bieżące, a także przyznające się do 

incydentów upijania się. Jest bardzo wyraźny sygnał dla władz lokalnych, który powinien 

skutkować podjęciem działań z zakresu profilaktyki wśród młodzieży.  

2. Kluczowa zdaje się być edukacja młodych ludzi odnośnie środków psychoaktywnych 

zarówno tych legalnych, jak i nielegalnych. Potwierdza to chociażby stwierdzenie 

młodzieży, że alkohol zawarty w piwie jest inny i mniej groźny dla zdrowia – 42% uczniów 

szkoły podstawowej i 44% gimnazjalistów jest tego zdania. Dodatkowo część uczniów 

zgadza się z nieprawdziwym podziałem narkotyków na „twarde” i „miękkie”, a co jeszcze 

bardziej niepokojące, część uczniów jest zdania, że sporadyczne używanie narkotyków 

może być bezpieczne – 12% uczniów szkoły podstawowej i 15% gimnazjalistów tak 

stwierdziło. Młodzi ludzie sami swoją wiedzę na temat szkodliwości narkotyków określają 

jako niewielką (77% uczniów szkoły podstawowej i 74% gimnazjalistów). W świetle 

przytoczonych danych niezbędne jest przekazywanie młodym ludziom rzetelnej wiedzy na 

temat niebezpieczeństw jakie wiążą się z przyjmowaniem środków psychoaktywnych (także 

tych legalnych, jak nikotyna, alkohol, leki, a te ostatnie były wybierane przez uczniów, 

kiedy mieli wskazać najczęściej używane środki).  

3. Bardzo ważne są także powody sięgania po alkohol przez młodzież, ponieważ bardzo duża 

część respondentów jako powód podaje chęć dopasowania się do kolegów – aż 65% 

uczniów szkoły podstawowej i 68% gimnazjalistów jest takiego zdania, dlatego ważne by w 

działaniach profilaktycznych uwzględnić także nabywanie umiejętności psychospołecznych, 
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jak np. asertywność, radzenie sobie z presją grupy. Potwierdza to też informacja odnośnie 

sytuacji pierwszego kontaktu z alkoholem – z rówieśnikami po raz pierwszy alkohol piło 

48% uczniów gimnazjum i 30% uczniów szkoły podstawowej. Być może właśnie w tym 

momencie zabrakło umiejętność „powiedzenia nie”. Alkohol jest także przez młodych ludzi 

traktowany jako sposób, by zapomnieć o problemach w domu czy szkole – 40% uczniów 

szkoły podstawowej i 47% gimnazjalistów udzieliło takiej odpowiedzi, dlatego ważne jest, 

by wyczulić rodziców na niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka. 

4. Narkotyki także stanowią problem wśród młodych mieszkańców gminy. Co prawda 

niewielka część młodych ludzi ma już za sobą pierwszy kontakt z narkotykami, ale trzeba 

podkreślić, że każdorazowy kontakt może mieć tragiczne skutki. Dodatkowo młodzi ludzie 

zarówno ze szkoły podstawowej, jak i z gimnazjum przyznają, że znają w swoim otoczeniu 

osoby, które „biorą” narkotyki. Nasuwa się zatem potrzeba informowania ich o zagrożeniu 

jakie wiąże się z choćby jednorazowym zażywaniem narkotyków (zwłaszcza jeśli mowa  

o „popularnych” wśród młodzieży dopalaczach), piciem alkoholu czy paleniem papierosów.  

5. Warto wspomnieć także o działaniach profilaktycznych wśród młodych ludzi, a mianowicie 

chęć udziału w zajęciach profilaktycznych deklaruje 41% uczniów szkoły podstawowej  

i 54% gimnazjalistów. Łącząc ten fakt z widocznymi brakami wiedzy młodych ludzi 

odnośnie substancji psychoaktywnych, jednym z głównych działań władz lokalnych 

powinna być organizacja warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu uzależnień, 

ale także umiejętności społecznych. 

6. Edukacja potrzebna jest nie tylko wśród młodych ludzi, ale także rodziców i innych 

dorosłych. Młodzi ludzie deklarowali, ze po raz pierwszy alkohol pili także razem  

z rodzicami czy innymi dorosłymi członkami rodziny, można niestety zatem mówić  

o pewnym przyzwoleniu. Sami dorośli mieszkańcy gminy, pytani o swój poziom wiedzy 

odnośnie narkotyków uznali ją w większości za wystarczającą – 59% jest tego zdania, 

jednak nadal spory procent uważa, ze wie na ten temat niewiele. Może to sugerować, że 

działania profilaktyczne muszą mieć bardziej kompleksowy charakter i obejmować 

wszystkie grupy mieszkańców gminy, zwłaszcza rodziców, a to dlatego, że młodzież  

w razie problemów to właśnie do rodziców zwróciłaby się o pomoc czy radę. 

7. Dorośli jako jedne z najważniejszych problemów w środowisku lokalnym wskazali brak 

pracy, przemoc i agresję oraz alkoholizm. Warto zwrócić na to uwagę lokalnych władz 

ponieważ mieszkańcy oczekują działań mających na celu ograniczenie problemów 

alkoholowych (78% wyraziło taką opinię). Być może trzeba także podjąć działania 

edukacyjne i profilaktyczne skupiające się na temacie przemocy, informować mieszkańców 

gdzie mogą szukać pomocy, by wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa. 
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8. Ważna w kontekście przyszłych działań profilaktycznych jest postawa dorosłych 

mieszkańców gminy wobec zachowań przemocowych. Mieszkańcy dość zgodnie 

zadeklarowali, ze stosowanie kar fizycznych nie jest dobrą metodą wychowawczą – 95% 

respondentów jest tego zdania. Przeważająca część jest zdania, że przemoc w rodzinie nie 

jest prywatną sprawą i należy na nią reagować – 90% respondentów jest tego zdania. Ważne 

by wzmacniać taką pozytywną postawę, tym bardziej, że część respondentów przyznała, że 

zna w swoim otoczeniu osoby doznające przemocy ze strony najbliższych (23%),  

a jednocześnie nadal nie ustawać w trudzie edukowania pozostałych mieszkańców gminy, 

zwłaszcza w świetle zmieniających się przepisów prawnych. Należy w tym miejscu także 

wspomnieć, że również mieszkańcy przyznali, że stosują kary fizyczne wobec swoich dzieci 

– 4% respondentów przyznało się do takich zachowań. 

 

Niezbędne jest także zwrócenie uwagi na sprzedaż alkoholu na terenie gminy oraz zaostrzenie 

kontroli sprzedaży. Sami sprzedawcy w większości twierdzą, że sprawdzają dokument 

tożsamości. Dodatkowo sprzedawcy przyznają, że dochodzi do sytuacji picia alkoholu  

w obrębie ich punktów (38% sprzedawców mówi o niemal codziennych takich sytuacjach), 

sami przyznają także, że wiedzą o sytuacjach sprzedaży alkoholu osobie nieletniej. Należy 

niezwłocznie podjąć kroki ograniczenia wymienionych sytuacji, zwłaszcza, że są one 

niezgodne z obowiązującymi przepisami.
3
 

 

 

III. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

Cel główny 

Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających  

z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez 

podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Nasielsk oraz prowadzenie 

skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nasielsk – 2017”, wykonawca: Progres Instytut Rozwoju i Edukacji. 
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Cele szczegółowe  

1. Zwiększenie skuteczności  nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej poprzez: 

1) koncentrowanie i kompleksowość działań we wszystkich środowiskach (przedszkola, 

szkoły, rodzina, środowiska rówieśnicze) oraz wzmacnianie czynników chroniących 

i eliminowanie czynników ryzyka; 

Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów przedszkolnych, szkolnych, rodzinnych 

i wychowawczych, rówieśniczych, liczba uczestników tych programów, liczba realizatorów. 

2) doskonalenie i integrowanie treści programów profilaktyki problemowej zapobiegającej    

szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych; 

Wskaźniki: liczba zgłoszonych do realizacji programów o udoskonalonej i zintegrowanej treści 

programowej. 

3) doskonalenie metod i form oddziaływań profilaktycznych oraz stosowanie skutecznych 

strategii profilaktycznych; 

Wskaźniki: liczba realizatorów działań profilaktycznych, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje, 

liczba programów zawierających nowe metody i formy oddziaływań. 

4) monitorowanie działań profilaktycznych; 

Wskaźniki: liczba zrealizowanych działań monitorujących, liczba uczestników, ilość wyników  

pochodzących  z ewaluacji poszczególnych działań, wysokość środków przeznaczonych na 

realizację działań. 

2. Zwiększanie  świadomości  społecznej  w zakresie problematyki związanej  

       z używaniem substancji psychoaktywnych, poprzez: 

1)  edukowanie  i informowanie, w tym zwłaszcza edukacja publiczna; 

Wskaźniki: ilość medialnych akcji informacyjnych, ilość zrealizowanych edukacyjnych 

programów profilaktycznych adresowanych do ogółu odbiorców, liczba uczestników.  

2)   promowanie zdrowego stylu życia, m.in. poprzez kampanie, festyny, imprezy  

dla mieszkańców Gminy Nasielsk, zajęcia integracyjne, zwłaszcza dla dzieci i  młodzieży; 

Wskaźniki:  liczba kampanii, liczba imprez, liczba  uczestników, liczba realizatorów. 

3.   Ograniczanie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród 

młodzieży, poprzez: 

1) realizację programów profilaktyki uniwersalnej  skierowanych   do dzieci i młodzieży;  

Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, liczba uczestników. 

2) działania służb oraz innych podmiotów i osób mające na celu zmniejszenie dostępu osób 

nieletnich  do alkoholu, poprzez   szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych  oraz poprzez 

kontrole sklepów i lokali gastronomicznych  pod kątem przestrzegania ustawy  
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o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza zakazu sprzedaży  

i podawania alkoholu nieletnim; 

      Wskaźniki: liczba zrealizowanych szkoleń, liczba uczestników, liczba realizatorów szkoleń,  

        Ilość przeprowadzonych kontroli, wyniki otrzymane z porównania z wynikami poprzednich  

kontroli. 

4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających 

problemy związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 

zwłaszcza dla osób uzależnionych, poprzez: 

1) udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej w Punkcie Konsultacyjnym; 

Wskaźniki: ilość przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych, zajęć terapeutycznych, 

warsztatów, treningów, liczba ich uczestników, w tym liczba osób kończących terapię. 

2) wspieranie działania placówek lecznictwa odwykowego w szczególności poprzez:  

a) finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, 

współuzależnionych oraz DDA, a także ofiar i sprawców przemocy domowej, 

uzupełniających ofertę świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, 

b) dofinansowanie poprawy warunków bazy lokalowej i ich wyposażenia, 

c) dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego, 

Wskaźniki: ilość dodatkowych programów, liczba uczestników, jakość bazy lokalowej 

porównanie ze stanem poprzednim, ilość odbytych przez pracowników lecznictwa 

odwykowego szkoleń, kursów itp. 

5. Zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w których występują problemy związane  

z używaniem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych,  

w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez: 

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc  

 w rodzinie i sytuacje kryzysowe w Punkcie Konsultacyjnym; 

 Wskaźniki: liczba udzielonych specjalistycznych porad/konsultacji, liczba osób korzystających  

z porad/konsultacji,  liczba rodzin korzystających z porad/konsultacji, liczba osób 

udzielających porad/konsultacji. 

2) prowadzenie programów i konsultacji edukacyjnych służących zwiększaniu kompetencji  

i umiejętności wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie i będących w 

sytuacjach kryzysowych; 

Wskaźniki: liczba zrealizowanych programów, liczba przeprowadzonych konsultacji, liczba 

osób, które wzięły udział w programach, liczba osób korzystających z konsultacji, liczba 

realizatorów programów, liczba osób przeprowadzających konsultacje. 
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3)  monitorowanie sytuacji osób/rodzin objętych pomocą oraz procedurą „Niebieskiej Karty”,  

w których występuje również problem uzależnienia; 

Wskaźniki: liczba zrealizowanych działań monitorujących, liczba osób/rodzin objętych 

monitoringiem. 

4) zapewnienie konsultacji specjalistycznych, psychoterapii, pomocy prawnej rodzinom,  

w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków; 

Wskaźniki: liczba zrealizowanych konsultacji, form terapii, pomocy prawnej, liczba osób 

korzystających z tych form pomocy, liczba podmiotów współpracujących. 

6. Poprawa współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

poprzez: 

1) udzielanie pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej podmiotom realizującym zadania 

Programu; 

Wskaźniki: liczba udzielonych porad, konsultacji, szkoleń, liczba uczestników, liczba 

realizatorów szkoleń, liczba podmiotów. 

2) współdziałanie z instytucjami i organizacjami w realizacji wspólnych przedsięwzięć 

służących poprawie skuteczności prowadzonych zadań; 

Wskaźniki: liczba zrealizowanych działań profilaktycznych oraz terapeutycznych, liczba 

uczestników, liczba współpracujących podmiotów, liczba wspólnie realizowanych zadań. 

 

Zadania 

1.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji 

psychoaktywnych: 

1) Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, 

innych substancji psychoaktywnych  w następujących formach: 

a) konsultacje specjalistów, 

b) zajęcia edukacyjne, w tym warsztaty i treningi, 

c) pomoc i wsparcie psychologiczne, 

d) zajęcia będące alternatywą wobec używania substancji psychoaktywnych, wspomagające  

proces zdrowienia, 

e) wspieranie osób uzależnionych, po ukończonych programach terapii podstawowej  

i pogłębionej, 

f) pomoc udzielana osobom uzależnionym od narkotyków, hazardu, Internetu, nikotyny 
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2) Udział lub organizowanie, współorganizowanie konferencji, seminariów oraz innych form  

podnoszących poziom kwalifikacji z zakresu terapii uzależnień. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu,  

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej. 

1) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem 

substancji psychoaktywnych poprzez:  

a) konsultacje specjalistów, 

b) zajęcia edukacyjne, 

c) warsztaty umiejętności życiowych, 

d) treningi zachowań, 

e) poradnictwo, 

f) psychoterapię, 

g) działalność z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. 

2) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób które chcą uzyskać informacje na temat 

uzależnień. Zadania Punku zostały uregulowane odrębnym Zarządzeniem Burmistrza. 

3) Finansowanie różnych form pomocy dla dzieci oraz rodzin, w których występują problemy  

w związku z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie, poprzez 

organizację wolnego czasu i wypoczynku.  

4) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie przez:  

a) dofinansowanie zadań realizowanych w ośrodkach interwencji kryzysowej dla ofiar 

przemocy w rodzinie,  

b) szkolenia dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie,  

w tym Zespołu Interdyscyplinarnego,  

c) dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy  

w rodzinie,  

d) dofinansowanie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,  

e) finansowanie pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla ofiar przemocy  

w ramach pracy zespołów interwencyjnych w środowisku zdarzenia. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

1) Realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji programów  z zakresu profilaktyki 

uzależnień, w tym: 

a) programów informacyjno-edukacyjnych, 
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b) programów środowiskowych, 

c) programów rówieśniczych, 

d) programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających elementy terapii 

e) programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów 

interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym, 

f) programów alternatywnych z uwzględnieniem pozalekcyjnych zajęć sportowych , 

g) programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem skutecznych strategii 

profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich, 

h) programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców, 

i) programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, w tym podczas ferii oraz wakacji. 

2) Prowadzenie edukacji publicznej we współpracy z mediami  publicznymi. Organizowanie  

i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach, akcjach profilaktycznych.  

3) Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia,  zdrowia psychicznego, poprzez 

organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń 

społeczno – kulturalnych  adresowanych do mieszkańców Gminy Nasielsk. 

4) Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców  

oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5) Udział lub organizowanie, współorganizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i innych 

podnoszących poziom kwalifikacji realizatorów działań z zakresu profilaktyki zintegrowanej 

oraz problematyki uzależnień. 

6) Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji 

psychoaktywnych (między innymi „dopalaczy” oraz innych środków odurzających). 

7) Prowadzenie badań, monitorowanie problemów społecznych, związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie. 

8) Opracowywanie, wykonywanie materiałów  służących realizacji działań z zakresu 

problematyki uzależnień. 

9) Zakup materiałów, nagród, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu problematyki 

uzależnień. 

10) Inne działania z zakresu profilaktyki. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

1) Udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej  instytucjom, osobom fizycznym, 

organizacjom pozarządowym, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy. 
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2) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 

na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w zakresie realizacji: 

a) programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodzin, w tym z grup podwyższonego 

ryzyka, 

b) programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

c) programów szkoleniowych dla osób pracujących z osobami zagrożonymi  

oraz uzależnionymi od narkotyków. 

3) Współpraca z ruchami samopomocowymi. 

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca  

na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, ponoszenie kosztów z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej 

Komisji. 

6.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

 

IV. ADRESACI DZIAŁAŃ PROGRAMU 

 

Program adresowany jest głównie do: 

a) mieszkańców Gminy Nasielsk, 

b) dzieci, młodzieży i ich rodzin,  

c) kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów oraz psychologów 

szkolnych, 

d) organizacji pozarządowych, 

e) lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, 

f) osób uzależnionych oraz pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin, 

g) pozostałej społeczności lokalnej. 

 

 

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy Nasielsk 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
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(zgodnie z art. 18
2
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

Dodatkowym źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne 

środki, pozyskiwane zarówno przez Gminę, jak też realizatorów 

i partnerów Programu. 

 

 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Za koordynację i realizację Programu odpowiedzialny jest Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu 

Miejskiego w Nasielsku, a w jego ramach – inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień. 

Program realizowany jest we współpracy z innymi podmiotami, w tym: 

 komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz jednostkami 

organizacyjnymi Gminy Nasielsk, będącymi dysponentami środków finansowych  

na realizację powierzonych zadań, 

 szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi, 

 placówkami służby zdrowia, 

 podmiotami i instytucjami realizującymi zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień w ramach swoich zadań statutowych, 

 Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 organizacjami pozarządowymi, 

 organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi. 

 

 

V. MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH (MGKRPA) 

 

1. Zadania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

a) Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu. 

b) Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

c) Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych. 

d) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

w tym: 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 

14 

 motywowanie osób do podjęcia lecznictwa odwykowego, 

 udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

 kierowanie osób zgłoszonych do MGKRPA na specjalistyczne badania diagnostyczne 

(diagnoza choroby), 

 kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 udział w postępowaniu sądowym. 

e) Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku lokalizacji  

i limicie punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

f) Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

zgodnie z zapisami ustawy. 

2. Zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Za realizację zadań ustawowych, w tym wykonywanych podczas posiedzeń MGKRPA, 

przysługuje jej członkom wynagrodzenie w postaci diety w wysokości 15% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalone w trybie i na zasadach określonych ustawą  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r.,  

poz. 847) za udział w każdym posiedzeniu MGKRPA. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, 

o którym mowa wyżej, jest lista obecności z poszczególnych posiedzeń MGKRPA poświadczona 

przez jej Przewodniczącego. 
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Opracowanie:  

Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w Wydziale Administracji i Nadzoru 

Urzędu Miejskiego w Nasielsku 


