
Załącznik Nr  1  
do uchwały XLII/480/2013 
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2014 

 Tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2014 wynika z następujących aktów prawnych: 

● Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U . z 2012 r. poz. 1356 z póżn. zm.), 

● Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii   ( Dz. U. z 2012r. poz.124.), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180 

poz.1493 ze. zm), 

● Rekomendacja do realizowania i finansowania gminnych programów 

   profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 PARPA, 

● Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  

    poz. 182, z późn. zm.) 

● Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  

   i o wolontariacie (Dz.U Z 2010r.Nr 234,poz.1536 ze zm.) 

 

 

 



WSTĘP 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, nakłada na samorządy na równi z organami władzy i administracji 

państwowej obowiązek kształtowania polityki alkoholowej jako zadania własne gminy.  

Gminy dysponują największą wiedzą o problemach w swojej społeczności, dlatego 

powinny stosować środki zaradcze i naprawcze dla swoich mieszkańców. Działania lokalne 

mają największy wpływ na zmianę niewłaściwych postaw i zachowań mieszkańców. 

Program PiRPA oraz PN powinien być tak skonstruowany aby dotrzeć do jak najszerszej 

rzeszy mieszkańców naszej gminy i cechować się możliwie jak najwyższą skutecznością. 

Dlatego też, kładąc nacisk na efektywność i skuteczność działań profilaktycznych musimy 

zaangażować różne „kanały” wpływu tj. szkoły, parafie, sołectwa, świetlice, służbę zdrowia, 

policję, GOPS, radę gminy, stowarzyszenia, lokalnych liderów i inne, które zdecydują o skali 

naszych osiągnięć.  

Zakres działań profilaktycznych powinien obejmować wszystkie poziomy profilaktyki, 

zatem profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą. 

Tylko angażując całą społeczność mamy szansę na korzystne zmiany w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w naszej gminie. 

 

W naszej gminie istnieje jeden  program w  zakresie profilaktyki alkoholowej i 

narkotykowej z uwagi na to, iż trudno oddzielić, które niepożądane, szkodliwe zjawiska 

społeczne, powinny znaleźć odwołanie naprawcze w zakresie problemów alkoholowych czy 

narkomanii, dlatego też działania na rzecz  promocji zdrowia, profilaktyki oraz 

rozwiązywania problemów uzależnień będą stanowić uniwersalną i zintegrowaną całość 

 CELE I ZAŁO ŻENIA PROGRAMU 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Lubiczu na rok 2014 ma na celu: 

 

1. przygotowywanie młodego pokolenia do zdrowego, trzeźwego stylu życia 

pozbawionego używania substancji psychoaktywnych, 



2. zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, 

ograniczenia ich negatywnych skutków, 

3. zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych na 

terenie gminy Lubicz 

4. profilaktykę i edukację w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniem ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

5. Rozwój systemu wsparcia osób i rodzin borykających się ze zjawiskiem przemocy                  

w rodzinie, 

6. ograniczanie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie dla 

osób młodych, 

7. eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zasoby umożliwiaj ące prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej                  

w zakresie alkoholizmu i narkomanii – instytucje i organizacje pracujące w obszarze 

profilaktyki 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga współdziałania szeregu instytucji: 

oświaty, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, administracji 

aby skutecznie przeciwdziałać zjawiskom związanym z alkoholizmem i narkotykami.  

W gminie Lubicz rozwiązywaniem tych problemów zajmują się: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu; 

2. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych   w Lubicz Dolnym; 

3. Szkoły podstawowe i gimnazja; 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu; 

5. Gminne Koło TPD w Lubiczu; 

6. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lubiczu Górnym; 

7. Świetlice Środowiskowe w: Grębocinie, Gronowie, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, 

Kopaninie, Grabowcu, Rogówku, Jedwabnie, Krobi, Rogowie, Młyńcu Pierwszym, 

Brzezinku; 

8. Akcje Katolickie;  

 



9. Stowarzyszenia; 

10. Kluby Sportowe z terenu Gminy; 

11. Komisariat Policji w Lubiczu; 

12. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Lubiczu Górnym, Złotorii i Grębocinie; 

13. Kościoły. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez: 

a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

b) Działalność Punktu Konsultacyjnego: 

- prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych,  które  

   zakończyły leczenie podstawowe w placówce odwykowej, 

- motywowanie do zmiany ryzykownych i szkodliwych sposobów 

   zażywania substancji psychoaktywnych, 

- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia  

   przez nie leczenia odwykowego w ramach terapii podstawowej  

   w zakładach lecznictwa odwykowego, 

- prowadzenie zajęć z osobami współuzależnionymi oraz ofiarami 

   przemocy domowej, 

- realizacja programu psychoedukacyjnego dla osób z zaburzeniami 

  depresyjnymi, 

- utworzenie grupy rozwoju osobistego dla kobiet zamieszkałych w gminie Lubicz 



- umożliwienie mieszkańcom gminy Lubicz wsparcia w ramach TSR 

   w zakresie różnorodnych problemów osobistych i zdrowotnych, 

- udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej  

  i  adresów placówek leczniczych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, 

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

2a. Pomoc terapeutyczna i prawna dla dorosłych członków rodziny  

     z problem alkoholowym poprzez: 

    - ofertę Punktu Konsultacyjnego ( jak wyżej) 

    - pomoc prawną, 

    - trening kompetencji wychowawczych, 

2b. Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniem poprzez: 

- tworzenie nowych i finansowanie obecnych działalności świetlic 

  opiekuńczo-wychowawczych, gdzie realizowane będą programy  

  profilaktyczne, programy terapeutyczne, 

- wpieranie programów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci  

  i młodzieży w formie pozalekcyjnych zajęć ( np. teatralnych,  

   dziennikarskich, filmowych, sportowych, komputerowych)  

   realizowanych w formie klubów młodzieżowych, kółek, zajęć  

   opiekuńczo- wychowawczych, świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem  

   okresu wakacyjnego. 

- dofinansowanie kursów, szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy   

  z dzieckiem o szczególnych potrzebach ( dzieckiem z rodziny  



  z  problemem alkoholowym), 

- organizowanie/ finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu  

  podniesienie kompetencji wychowawczych, 

 

2c. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

- diagnozowanie przemocy domowej, 

- budowanie lokalnego systemu wsparcia, poprzez  działanie Zespołu 

  Iinterdyscyplinarnego, 

- uaktywnienie działania w zakresie systemu pomocy ofiarom przemocy  

    w rodzinie- poprzez  procedurę „Niebieskiej Karty”, 

- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych  

   w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez  

   szkolenia, warsztaty – szkolenia z zakresu procedury Niebieskiej Karty o raz szkolenia dla 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii                         

i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym wspierania 

prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych. 

   3a. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci  

          i młodzieży. 

- stworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez 

   młodzież w sołectwach gminy ( zajęcia profilaktyczne służące nauce  

    właściwego, zdrowego, rozwojowego spędzania czasu wolnego), 



- wspieranie działań profilaktycznych wśród uczniów służących zdrowemu  

   i trzeźwemu stylowi życia ( uczestniczenie w programach, konkursach 

    np. Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych, inicjatywach  

   profilaktycznych) oraz szkolenie nauczycieli w zakresie umiejętności 

   realizowania programów profilaktycznych, 

- włączenie się do ogólnopolskich programów i kampanii profilaktycznych, 

- wspieranie działalności drużyn harcerskich realizujących programy 

    profilaktyczne, 

- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach przez 

   wykwalifikowanych realizatorów, 

3b. Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień  

i przemocy domowej. 

- udostępnienie informacji z danymi o ofercie pomocy na terenie gminy 

 (gminne tablice informacyjne, strona internetowa urzędu), 

- rozpowszechnianie informacji poprzez broszury, ulotki, plakaty, 

- zakup materiałów edukacyjnych i ich dystrybucja wśród określonych  

   grup adresatów: młodzieży, pracowników służb zdrowia, policji,  

   klientów punktu konsultacyjnego, świetlic itd.), 

- prowadzenie badań, sondaży, lokalnych diagnoz pozwalających ocenić  

   aktualny stan problemów społecznych, oraz publikowanie tych badań  

   w środowisku lokalnym, 

- realizacja programu psychoedukacyjnego dla kobiet ciężarnych dot. FAS 

   ( Fetal Alkohol Syndrome) przy współpracy służby zdrowia  



   ( Punkt Konsultacyjny). 

3c. Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

- podejmowanie działań kontrolnych dot. przestrzegania zakazu sprzedaży 

   alkoholu osobom poniżej 18 lat, 

- kontrolowanie przestrzegania zasad spożywania i podawania alkoholu  

  w miejscach publicznych: w sklepie, ulicy, przystanku itd. ( GKRPA). 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień. 

- zlecenie poszczególnych zadań gminnego programu rozwiązywania 

   problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii organizacjom 

   pozarządowym, 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, parafiami z terenu gminy,  

  w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, duchowego wspierania 

   osób uzależnionych i ich rodzin . 

5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, 

kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem 

warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu 

• w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 

• w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży 



• w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży 

• po zapoznaniu się z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia, 

b) Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

prowadzi się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy                   

w Lubiczu w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń                             

na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia                      

na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

c) Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

d) Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

• Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż                  

i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza 

miejscem sprzedaży, 

•  Kontrolę prowadzą: 

-   upoważnieni przez Wójta Gminy Lubicz pracownicy urzędu, 

-   członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

-   inne upoważnione organy w tym pracownicy Urzędu Skarbowego, Policji 

•  Zakres kontroli: 

-   zgodność  prowadzonej   sprzedaży  napojów  alkoholowych z aktualnie 

ważnym zezwoleniem, 

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

-  przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych, 

• Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby 

zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej, 



• Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne                            

do przeprowadzenia kontroli, 

• Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami 

przekazuje się do organu wydającego decyzję z równoczesnym powiadomieniem 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6.Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji pozarządowych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 

a) wsparcie   edukacyjne   i   materialne   podmiotów   zajmujących   się   rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień, 

b) włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

c) przekazywanie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji 

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań 

publicznych powierzonych do realizacji. 

7. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (zawierający program profilaktyki narkotykowej). 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje Koordynator Programu wraz                       

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Radzie Gminy                     

w Lubiczu do przyjęcia. 

Zasady wynagradzania Członków GKRPA 

• Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

za wykonywanie wszelkich czynności przysługuje wynagrodzenie - dieta                          

w wysokości 150 zł miesięcznie 



                            Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLII/480/2013 
do Rady  Gminy Lubicz 
z dnia 22 listopada 2013 r.  

 
 

 
Harmonogram zadaniowy i preliminarz kosztów na 2014r. do Gminnego Programu 

Profilaktyki   i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

  
 
 
Lp
. 

Nazwa zadania Planowany 
koszt realizacji 

Termin 
realizacji 

1.  
 - Prowadzenie świetlic środowiskowych w: 
Grabowcu, Rogówku, Jedwabnie, Krobii, Rogowie, 
Grębocinie, Gronowie, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, 
Młyńcu Pierwszym, Brzezinku, Kopaninie realizujących cele 
profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,   
-  tworzenie nowych świetlic,   w odpowiedzi na potrzeby, 
- szkolenia dla pracowników świetlic- finansowanie bieżących 
  potrzeb świetlic ( drobne remonty,   dożywianie dzieci,   
  materiały dydaktyczne, zakupy sprzętu   doposażającego i 
sprzętu sportowego) 
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci  i młodzieży z rodzin zagrożonych 
problemem alkoholowym, odbywających się poza budynkami 
świetlic środowiskowych tj. na boiskach szkolnych, w salach 
gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportowo-
rekreacyjnym na terenie gminy Lubicz 
 

80.000,00  
 

cały rok 

2. 

 
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego: 
 
- prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych  i 
współuzależnionych  

- motywowanie osób zażywające substancje psychoaktywne w 
sposób ryzykowny i szkodliwy do zmiany zachowań  

- motywowanie osób nadużywających alkoholu do  podjęcia przez 
nich leczenia odwykowego, 

- udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej         
i  adresów placówek leczniczych, 

- dystrybucja ulotek dot. profilaktyki uzależnienia alkoholowego, 
narkotykowego, nikotynowego, 

- prowadzenie konsultacji prawnych dla osób z rodzin dotkniętych 

15.000 
 

cały rok 



uzależnieniem, 

3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w tym : 
- opłaty sądowe za badania biegłych, 
- szkolenia dla członków Komisji 
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz 
 

15.000 
 
 

cały rok 

4. Współpraca z Kościołem  i innymi podmiotami w zakresie 
profilaktyki, terapii, reintegracji osób uzależnionych  
(organizowanie działań w okresie wielkopostnym tj np: 
potkania z terapeutą, „Misterium Męki Pańskiej”, rekolekcje, 
dyskusje, „maraton trzeźwości” i inne) 
 

6.000 
 

w ciągu roku 

5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
powierzone do realizacji organizacjom pozarządowych               
– Akcjom, Stowarzyszeniom. 
 

30.000 
 

cały rok 

6. Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem 
uzależnień w obozach, koloniach i innych formach 
wypoczynku jako jednego z elementu działań terapeutycznych. 
 

40.000 
 

w ciągu roku 

7. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie 
edukacji publicznej.  
 

5.000 w ciągu roku. 

8. 

Organizowanie, wspieranie profilaktycznej działalności 
informacyjnej- edukacyjnej kształtujących postawy związane  
ze zdrowym i trzeźwym życiem : 
Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych, 
konkursy o charakterze profilaktycznym, 
zakup spektakli profilaktycznych dla mieszkańców gminy 
Lubicz, 
organizowanie gminnych imprez środowiskowych o 
charakterze profilaktycznym (imprezy rodzinne, imprezy dla 
seniorów, Mikołajki) 
organizowanie imprez sportowych o charakterze 
profilaktycznym 
 

  10.000 
 

w ciągu roku. 

9. 
Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych        
z GPRPA i PN. 
 

   3.000 cały rok. 

10. 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie 
działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
-prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych 
-prowadzenie poradnictwa specjalistycznego  
  min.  psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy 
- specjalistyczne szkolenia dot. zjawiska przemocy w rodzinie  
  ( specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy) 

10.000 
 

cały rok. 



11. 
Zorganizowanie Gminnych obchodów Dnia Inwalidy jako 
profilaktyki alkoholowej i narkotykowej 

   6.000 
 

w ciągu roku 

    

 Ogółem:    220.000,00 
 


