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GMINNY PROGRAM  

PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 

 

1. Wstęp 
 
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 

opracowany został zgodnie z treścią Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października  1982r. oraz Rekomendacjami PARPA do realizowania 

i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w 2015r. 

 

     Program został opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Jaktorowie w składzie:  

Przemysław Jałowiecki 

Monika Olejniczak 

Agnieszka Mańkowska – Janik  

Agnieszka Tuzińska 

 

     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został 

opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji w gminie Jaktorów. 

     Diagnoza została przeprowadzona w roku 2014. 

     Diagnoza została przeprowadzona przez zespół w składzie: 

Monika Olejniczak 

Przemysław Jałowiecki 

Agnieszka Tuzińska 
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2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy 
 
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowany 

został w oparciu o diagnozę sytuacji w gminie, która została przeprowadzona w 

następujących obszarach: 

- analiza dokumentów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (rok 2014) 

- wywiad z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (rok 2014) 

- wywiad z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (rok 2014) 

- wywiad z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rok 2014) 

- wywiad z pracownikiem Komisariatu Policji w Jaktorowie (rok 2014) 

- wywiad z pracownikiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oraz 

pracownikiem Zespołu Szkół w Międzyborowie. 

 

     Na podstawie diagnozy stwierdzono, że: 

- w roku 2014 wobec 15 dorosłych mieszkańców gminy zostały podjęte kroki, 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

zmierzające do skierowania na leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

- w 2014 roku 25 dorosłych mieszkańców gminy zostało skierowanych na 

badanie do biegłego sądowego – psychiatry i psychologa celem 

zdiagnozowania uzależnienia od alkoholu; 

- sprawy 42 dorosłych mieszkańców gminy Jaktorów, których zachowania 

wskazywały na możliwość uzależnienia od alkoholu były rozpatrywane i 

analizowane podczas posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Jaktorowie; 

- uczniowie szkół z terenu gminy nie dostrzegają zagrożeń wynikających ze 

spożywania alkoholu (w szczególności piwa) oraz używania innych środków 

psychoaktywnych (szczególnie dopalaczy) 

- uczniowie szkół podejmują działania ryzykowne. 
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     Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że: 

- problem uzależnienia od alkoholu w gminie Jaktorów jest wysoki (ujawniony 

dotyczy bezpośrednio około 2,5% wszystkich rodzin)  

- dorośli mieszkańcy gminy u których ujawniono problem alkoholowy  w 

większości nie chcą dobrowolnie poddawać się leczeniu odwykowemu 

uzależnienia od alkoholu; 

- część dorosłych mieszkańców gminy nie dostrzega negatywnych skutków 

problemu społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu; 

- młodzież gimnazjalna nie traktuje uzależnienia od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych jako problemu, który może ją bezpośrednio dotyczyć; 

- wśród młodzieży gimnazjalnej panuje społeczne przyzwolenie na spożywanie 

alkoholu; 

- problem nadużywania alkoholu w wielu przypadkach wiąże się z 

występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie 

- problem nadużywania alkoholu często wiąże się z zaniedbaniem życia 

rodzinnego i zawodowego. 

 

3. Zdiagnozowane obszary problemowe 
 
    Po przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy sytuacji w gminie zwrócono uwagę na 

główny problem, czyli  

,,Picie szkodliwe oraz nadużywanie alkoholu przez około 0,5% 

mieszkańców gminy Jaktorów” 

 

     Analiza problemu głównego pozwoliła na zdiagnozowanie trzech najważniejszych 

obszarów problemowych. 

 

Obszar problemowy nr 1: 

Niska świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków spożywania 
napojów alkoholowych. 
 
Diagnoza przyczyn obszaru problemowego nr 1: niewystarczająca liczba spotkań, 
seminariów i warsztatów dotyczących szkód społecznych, psychicznych, zawodowych, 
prawnych i zdrowotnych oraz sposobów przeciwdziałania problemom alkoholowym dla 
nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży szkolnej, niewystarczająca liczba informacji na 
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temat szkodliwości napojów alkoholowych docierająca do osób nie posiadających dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym. 
 
Obszar problemowy nr 2: 

Wczesna inicjacja alkoholowa dzieci i młodzieży szkolnej 

 
Diagnoza przyczyn obszaru problemowego nr 2: zbyt mała liczba programów 
profilaktycznych i naprawczych skierowana do tzw. grupy ryzyka uzależnienia od alkoholu; 
mała wiedza dzieci i młodzieży na temat szkodliwości używania napojów alkoholowych; 
negatywne wzorce zachowań prezentowane przez dorosłych; niskie poczucie własnej wartości 
oraz niskie umiejętności asertywne wśród dzieci i młodzieży szkolnej; niewystarczająca 
oferta alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla 
całych rodzin; bagatelizowanie problemu uzależnienia od alkoholu przez otoczenie rodzinne 
dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

Obszar problemowy nr 3: 

Mała dostępność różnorodnych form pomocy dla osób dotkniętych 

problemem uzależnienia od alkoholu oraz dla ich najbliższego otoczenia 

 

Diagnoza przyczyn obszaru problemowego nr 2: brak ośrodków i poradni zajmujących się 
leczeniem uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienia na terenie gminy; ukrywanie 
problemu uzależnienia od alkoholu w rodzinie; utrudniony dojazd mieszkańców mniejszych 
miejscowości do punktów pomocy położonych poza gminą. 
 
 
 

4. Definicja celów Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

     Po etapie analizy i diagnozy zostały określone problemy główne oraz ich przyczyny. 

Następnie dokonano wyboru problemów, których rozwiązanie będzie celami programu. 

Kryterium wyboru problemów stanowiły: 

A) Obszar problemowy nr 1 

-Problem charakteryzuje się najwyższym stopniem szkodliwości  

społecznej spośród wszystkich analizowanych zagadnień. 

 

B) Obszar problemowy nr 2 

- Pogłębiający się problem może poszerzać grupę mieszkańców 

wykluczonych społecznie, nie potrafiących funkcjonować samodzielnie. 
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C) Obszar problemowy nr 3 

- Urząd Gminy ma największy wpływ na rozwiązanie problemu spośród 

wszystkich analizowanych zagadnień. 

 

     Sformułowane cele są wynikiem procesu identyfikacji problemów oraz opartej na 

kryteriach decyzji, rozwiązanie których z nich będzie celem  Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Cel główny: 

 

,,Redukcja picia szkodliwego oraz nadużywania alkoholu przez 

mieszkańców gminy Jaktorów” 

Cele szczegółowe: 

1. Podniesiona świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków 

spożywania napojów alkoholowych. 

2. Opóźniony wiek inicjacji alkoholowej u dzieci i młodzieży. 

3. Zwiększona dostępność do różnorodnych form pomocy dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich najbliższego otoczenia. 

 

5. Zadania Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 
     Cele szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zostaną osiągnięte poprzez realizację założonych celów zadaniowych. 

Natomiast realizacji każdego z celów zadaniowych służą konkretne zadania. 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1  

Podniesiona świadomość społeczna dotycząca negatywnych skutków spożywania 

napojów alkoholowych. 

Cele zadaniowe: zwiększona liczba materiałów informacyjnych, dotyczących negatywnych 
skutków spożywania napojów alkoholowych, w lokalnych mediach  i miejscach publicznych; 
zorganizowane spotkania, warsztaty oraz seminaria dotyczące szkód społecznych, 
psychicznych, zawodowych, prawnych i zdrowotnych oraz sposobów przeciwdziałania 
problemom alkoholowym, m.in. poprzez podniesienie kompetencji wychowawczych dla 
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nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży szkolnej oraz sprzedawców napojów alkoholowych; 
zorganizowany piknik rodzinny informujący o szkodach związanych ze spożywaniem 
napojów alkoholowych. 
 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2  

Opóźniony wiek inicjacji alkoholowej u dzieci i młodzieży. 

Cele zadaniowe:  zorganizowane programy profilaktyczne skierowane do tzw. grupy ryzyka 
uzależnienia od alkoholu, w tym wyjazdy letnie i zimowe z programem profilaktycznym dla 
dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, zajęcia dodatkowe w szkołach  
pozwalające na wyrównywanie deficytów poprzez  rozwijanie pasji i zainteresowań oraz 
kompetencji osobistych w ramach profilaktyki uniwersalnej; wsparcie rodzin z terenu gminy 
Jaktorów w zakresie umiejętności wychowawczych, wspierania i promowania różnorodnych 
form spędzania czasu wolnego,  w tym organizacja zajęć sportowych, kulturalnych, 
edukacyjnych i profilaktycznych. 
 

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 3  

Zwiększona dostępność do różnorodnych form pomocy dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich najbli ższego otoczenia. 

Cele zadaniowe: rozmowy motywująco – profilaktyczne przeprowadzone przez członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; przeprowadzone badania w 
kierunku określenia uzależnienia przez biegłych sądowych, zapewnione dodatkowe 
świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej) dla osób bezpośrednio 
dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu. 
 
 

6. Adresaci programu 
 

- Osoby uzależnione od alkoholu 

- Osoby używające alkohol 

- Rodziny osób używających i uzależnionych od alkoholu 

- Uczniowie szkół z terenu gminy oraz ich rodzice 

- Wychowankowie przedszkola w Jaktorowie 

- Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi) 

- Przedstawiciele instytucji i służ pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi 

problemem alkoholizmu  

- Społeczeństwo 
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7. Spodziewane efekty 
 

   Rezultaty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaktorowie to zmniejszona liczba osób 

mieszkających na terenie gminy Jaktorów pijących szkodliwie i nadużywających alkoholu.  

Osiągnięcie tego rezultatu będzie realizowane poprzez: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej negatywnych skutków 

spożywania napojów alkoholowych; 

- opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 

- zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy dla osób uzależnionych 

od alkoholu i ich najbliższego otoczenia 

 

8. Termin realizacji 
 

1 styczeń – 31 grudzień 2015 roku 

 

9. Zasady finansowania 
 

- Środki z Funduszu Alkoholowego 

- Środki własne gminy 

- Środki budżetu państwa i województwa przeznaczone na realizację programów 

profilaktycznych 
  Budżet programu jest zgodny z  przyjętą uchwała budżetową. 

 

10. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
     Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 200,00zł brutto za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji. 
    Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie sporządzonej, przez przewodniczącego 
komisji, listy wynagrodzenia. 
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11. System monitoringu i ewaluacji 
 

      Osobą odpowiedzialną za monitorowanie programu będzie Pełnomocnik Wójta ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pełnomocnik, raz na pół roku, 

będzie dokonywał analizy jakościowej i ilościowej realizacji programu, w oparciu o dane i 

materiały przekazane przez: 

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- funkcjonariuszy Policji i innych partnerów programu (np. pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 

- nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców 

przedszkola 

 

     Spodziewane efekty programu mierzone będą poprzez: analizę danych realizatorów i 

partnerów programu. 

 

     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

odpowiada przed Wójtem Gminy Jaktorów za całościowy monitoring i ewaluację pracy 

wszystkich realizatorów w czasie trwania programu. 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                                Mirosław Byczak 
 
 
 
 


