
UCHWAŁA NR XLVIII/528/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Gogolin na lata  2022 -2025 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119 i 2469)  w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469) Rada Miejska w Gogolinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy Gogolin na lata 2022-2025  w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 

 

Id: C1F1F36C-BC77-4897-8F3F-2B1F2340EE15. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

„Gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii 

dla Gminy Gogolin na lata 2022- 2025” 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/528/2022

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 29 marca 2022 r.
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Rozdział 1 

Wprowadzenie 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Gogolin na lata 2022-2025  zawiera się w planach rozwiązywania problemów społecznych miasta  

i gminy Gogolin. Program stanowi kontynuację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Gogolin na 2022 rok oraz Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Gogolin na lata 2021-2022 ( które tracą swoją moc obowiązującą 31 marca 2022 roku). 

Program zakłada realizację działań, które są zgodne ze wskazaniami w następujących dokumentach: 

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2469); 

2) ustawa z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, ze zm.); 

3) Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025; 

4)  Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok  

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w 2022 roku. 

Ustawy te nakładają na jednostki samorządu terytorialnego prowadzenie działań w obszarze profilaktyki, 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji społecznej osób uzależnionych czyniąc je zadaniami własnymi 

gminy, a wspomniana wcześniej nowelizacja określa obowiązek uchwalenia programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Znaczenie przeciwdziałania 

uzależnieniom podkreśla fakt, że profilaktyka uzależnień (w tym uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz 

uzależnienie behawioralne) jest jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata  

2021-2025. 

Program określa lokalne działania w zakresie profilaktyki, minimalizowania i/lub zapobiegania szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu oraz środków psychoaktywnych, a także 

działania  naprawcze oraz te zmierzające do zwiększania zasobów - instrumentów niezbędnych do skutecznej 

realizacji programu. W programie uwzględniono również profilaktykę i działania związane z uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

 

W bieżącym 2022 roku zachodzą dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany wynikające z sytuacji 

epidemiologicznej. Z tego względu przyjąć należy, że program może podlegać modyfikacjom tak, by 

odpowiadał na pojawiające się potrzeby i problemy środowiska lokalnego. Program przygotowano w oparciu  

o: informacje z analiz i statystyk instytucji środowiska lokalnego, dane z  Gminnej Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie i Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, 

opracowania ekspertów, dane statystyczne i badania oraz literaturę specjalistyczną. Program ukierunkowany 

jest przede wszystkim na profilaktykę w podstawowych środowiskach oddziaływań (szkoła, rodzina, 

społeczność lokalna), na skoordynowanie działań, zapewnienie dostępności usług w postaci poradnictwa 

specjalistycznego, wczesnej interwencji w rodzinach zagrożonych negatywnymi skutkami uzależnienia,  

Id: C1F1F36C-BC77-4897-8F3F-2B1F2340EE15. Podpisany Strona 2



a przede wszystkim na wszechstronnej pomocy rodzinie borykającej się z problemem uzależnienia. Zadania 

określone w programie wynikają wprost z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Cel programu  

i zaplanowane działania wynikają z przeprowadzonej analizy i diagnozy środowiska lokalnego. Koordynatorem 

wdrażania programu będzie Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, realizatorami Programu wraz z Centrum 

Usług Społecznych w Gogolinie będą również instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Zgodnie  

z zapisem ustawowym Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 2 ust. 1 określa, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się 

przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej, 

a w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną; 

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

3) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych; 

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których 

używanie może prowadzić do narkomanii; 

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

Przywołana ustawa w art. 10 określa przeciwdziałanie narkomanii jako zadania własne gminy, które obejmują: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Rozdział 2 

Analiza problemu 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że wśród kontynentów najwyższy poziom spożycia 

alkoholu odnotowano w Europie i Ameryce. Badania ujawniły, że alkohol odpowiada za 5,5 % zgonów w całej 

Unii Europejskiej. Każdego roku z powodu nadużywania alkoholu umiera 300 tysięcy Europejczyków. 
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Negatywne skutki zdrowotne dotykają przede wszystkim młodych dorosłych (18 - 25 lat). W Polsce spożycie 

alkoholu w ostatnich latach systematycznie wzrasta i głównie jest to alkohol mocny (wódka). W latach 90 - 

tych było to 5-6 litrów 100% alkoholu na mieszkańca, w 2001 roku 7 litrów czystego alkoholu na mieszkańca, 

a w 2020 roku według OECD - 11,7 litra,  a zgodnie z informacjami wskazanymi przez PARPA jest to 9,6 litra 

100% alkoholu na mieszkańca, co plasuje Polaków powyżej średniej europejskiej. WHO alarmuje, że Polska 

zmierza do osiągnięcia w 2025 roku 12 litrów czystego alkoholu na mieszkańca, co oznacza rozpoczęcie 

procesu degradacji społeczeństwa. Z informacji WHO wynika, iż problem uzależnienia od alkoholu dotyka  

w Polsce 700 – 900 tysięcy osób. Badania Nielsen Polska podają, że w 2020 roku Polacy na zakup alkoholu 

wydali 39,2 mld złoty, a popularności mocnych alkoholi jest odczuwalna zarówno dla Policji, jak i dla 

pracodawców. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że koszty ponoszone z powodu utraconej 

produkcji, przedwczesnej umieralności wynikającej z uzależnienia lub nadużywania alkoholu wynoszą  

w Polsce rocznie co najmniej 30 miliardów zł. Większość pijących spożywa alkohol w sposób, który nie 

powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak PARPA wskazuje, że od 2019 

roku problem nadużywania alkoholu może dotyczyć 12 % dorosłych mieszkańców naszego kraju. GUS szacuje, 

że ponad 3 miliony osób pije alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie 

nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie 

negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się. Picie szkodliwe  

to taki wzorzec picia, który powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również 

psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje jeszcze uzależnienie od alkoholu. Osoby pijące alkohol 

mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania alkoholu od abstynencji, poprzez picie  

o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w sposób ryzykowny i szkodliwy. Niektóre z tych osób 

uzależnią się. Alkoholu nie powinni spożywać w ogóle: dzieci i młodzi ludzie (ze względu na ryzyko zaburzeń 

rozwojowych), kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu 

na zdrowie dziecka), osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem, wszyscy, którzy 

znajdują się w okolicznościach wykluczających picie alkoholu (kierujący pojazdami, przebywający w pracy, 

opiekujący się dziećmi i osobami zależnymi itp.). Szczególnie niepokojące są dane statystyczne wskazujące na 

systematyczny wzrost liczby kobiet i młodych dorosłych nadużywających i uzależnionych od alkoholu. 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadząc systematyczne badania podaje 

szacunkowe statystyki dotyczące problemów alkoholowych. Instytut Psychiatrii i Neurologii określa,  

że zaburzenia związane z konsumpcją alkoholu przejawia 20,5 % mężczyzn i 3,4 % kobiet. Największe 

natężenie problemów skupia się w populacji mężczyzn w wieku 40 – 49 lat a wśród kobiet w wieku 30 – 39 lat. 

Wśród osób małoletnich (15 – 18 lat) spożywających alkohol do uszkodzenia rozwoju psychofizycznego 

dochodzi w przypadku 10 – 15 % populacji. 30 % kobiet przyznaje się do spożywania alkoholu w czasie ciąży. 

Każdego roku 1 na sto dzieci cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matkę  

w czasie ciąży, a 1 na 500 noworodków rodzi się ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FAZD). 

Dzieci te często wymagają wielowymiarowej pomocy, która zaspokoi ich potrzeby przez całe życie. Poza 

wadami wrodzonymi, dzieci te znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zaburzeń wzrostu, opóźnień 

rozwojowych i intelektualnych, jak również zaburzeń zachowania. Wiążą się z tym koszty ekonomiczne 
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związane z opieką i ogrom problemów społecznych. Nadmiar alkoholu powoduje szkody zdrowotne - w sferze 

somatycznej, mentalnej, psychicznej. Degradacja zawodowa, ekonomiczna przekłada się na rodzinę  

i społeczeństwo (przemoc, przestępstwa kryminalne, wykluczenie społeczne). Problem najbardziej dotyka 

rodzinę a głównie dzieci, które wzrastają w toksycznych relacjach i niosą w swoją przyszłość nie tylko 

traumatyczne przeżycia, ale także złe wzorce, często determinujące powtarzalność losu rodziców. Dzieci stają 

się ofiarami pijących rodziców, często izolowane w środowisku rówieśników łączą się w grupy podobnie 

krzywdzonych dzieci; nie radzą sobie w szkole, nie mają ambicji edukacyjnych, czują się gorsze i jednocześnie 

manifestują swoją inność poprzez arogancję, agresję, brutalność wobec rówieśników i dorosłych. Alkohol, 

papierosy są znane tym dzieciom z domu rodzinnego i zwykle bardzo wcześnie uatrakcyjniają ich wolny czas. 

Dochodzi do pierwszych konfliktów z prawem, pojawiają się samookaleczenia, próby samobójcze. 

Dla środowiska lokalnego jest to proces stanowiący poważny problem. W 2019 roku policjanci zatrzymali  

w izbach wytrzeźwień lub dowieźli do domu 5253 tysięcy nietrzeźwych małoletnich. Według najnowszych 

badań ESPAD (europejski projekt badawczy, realizowany cyklicznie od 1995 roku) 90% młodzieży w wieku 

15-18 lat wskazuje, że widziało przynajmniej jednego rodzica w stanie upojenia alkoholowego. Z badań 

wynika, że ponad 60 % dzieci przechodzi inicjację alkoholową w wieku 12-15 lat. Badania medyczne wskazują, 

że styczność ludzi młodych z wysokoprocentowym alkoholem prowadzi u nich do uzależnienia 4-5 - krotnie 

szybciej niż u dorosłych i powoduje trwałe uszkodzenia układu nerwowego prowadząc do zaburzeń rozwoju 

emocjonalnego a w konsekwencji do trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie.  

Analizując problem zagrożeń i bezpiecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym 

należy kierować się informacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

- alkohol to jedna z głównych przyczyn wypadków wśród młodzieży (drogowe, utonięcia);  

- alkohol jest czynnikiem zwielokrotniającym ryzyko różnych niebezpiecznych sytuacji (stanie się ofiarą 

przestępstwa, konflikty z prawem, sięganie po narkotyki);  

- agencja przypomina o istniejących przepisach i zaangażowaniu osób dorosłych w społeczną kontrolę 

przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, co może w znaczącym stopniu ograniczyć dostępność 

alkoholu;  

- ograniczając dostępność alkoholu dla osób nieletnich chronimy nie tylko młodych ludzi, lecz w znaczącym 

stopniu wpływamy również na poprawę bezpieczeństwa publicznego.  

Oprócz dzieci i młodzieży grupą szczególnego ryzyka są seniorzy. Picie alkoholu przez osoby starsze pociąga  

za sobą zdecydowanie większe ryzyko szkód zdrowotnych w porównaniu z ryzykiem jakie niesie ze sobą 

spożywanie alkoholu przez osoby młodsze. W przypadku seniorów picie alkoholu może nasilić istniejące 

problemy zdrowotne i psychologiczne a także powodować dodatkowe problemy zdrowotne. Optymalnym 

zaleceniem dla seniorów jest abstynencja, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmowane są leki w przewlekłych 

schorzeniach. Praca z problemem alkoholowym u osób starszych wymaga uwzględnienia specyfiki wynikającej 

z wieku i możliwości seniorów. W 2020 roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie trafiło 91,3 tys. wszczętych procedur Niebieskie Karty, liczba ta jest mniejsza względem 

roku 2019 (94,7 tys.), na co niewątpliwie wpływ ma stan epidemiczny kraju i świata. Sprawcy to głównie 

mężczyźni, będący pod wpływem alkoholu. Statystyki Komendy Głównej Policji podają, że w 2020 roku 
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użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 2540 

wypadkach drogowych (10,8% ogółu wypadków), śmierć poniosło w nich 327 osób. 

 

Tabela 1. Wypadki drogowe i ich skutki z udziałem uczestników ruchu będących pod działaniem 

alkoholu, w układzie województw ( 2021r.) 

Województwo wypadki zabici ranni 

Dolnośląskie 169 25 202 

Kujawsko-pomorskie 96 15 109 

Lubelskie 145 21 160 

Lubuskie 65 8 69 

Łódzkie 243 29 297 

Małopolskie 254 13 285 

Mazowieckie 272 64 284 

Opolskie 61 17 69 

Podkarpackie 116 10 132 

Podlaskie 56 10 56 

Pomorskie 168 18 196 

Śląskie 219 19 235 

Świętokrzyskie 100 16 109 

Warmińsko-mazurskie 138 19 157 

Wielkopolskie 202 25 226 

Zachodniopomorskie 102 13 114 

Źródło Komenda Główna Policji 

 

Tabela 2. Wypadki spowodowane przez kierujących, będących pod działaniem alkoholu wg wieku 

kierujących (2021r.) 

Grupa 

wiekowa 

wypadki zabici ranni 

7 - 14 lat 1 0 2 

15 - 17 lat 15 1 19 

18 - 24 lata 272 48 346 

25 - 39 lat 725 90 876 

40 - 59 lat 470 48 553 

60 + 118 25 120 

 Źródło Komenda Główna Policji 
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Analizując problem nadużywania alkoholu zawsze wskazujemy, że profilaktyka jest tym działaniem 

uprzedzającym, które przynosi najlepsze efekty w rozwiązaniu tego problemu.  

Poziomy profilaktyki: 

1) profilaktyka uniwersalna – ukierunkowana na całe populacje np., dzieci i młodzież w określonych grupach 

wiekowych, rodzice posiadający dzieci w wieku szkolnym itp., celem jej jest zmniejszenie lub eliminacja 

czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji. Działania obejmują: programy 

adresowane do rodziców dzieci w określonym wieku, podnoszące ich umiejętności wychowawcze, programy 

edukacyjne kierowane do populacji kierowców itd.;  

2) profilaktyka selektywna - ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka (np., dzieci pochodzące 

z rodzin dysfunkcyjnych). Do działań w ramach tej profilaktyki należą np. programy edukacyjne, opiekuńcze 

 i rozwojowe wobec dzieci z rodzi dysfunkcyjnych;  

3) profilaktyka wskazująca – ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące 

pierwsze symptomy problemów alkoholowych (wobec osób, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych 

uzależnienia); celem jest redukcja szkód zdrowotnych lub społecznych. Do działań w ramach tej profilaktyki 

należą np. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i przejawiają wysoki 

poziom agresji i nieprzystosowania w kontaktach z rówieśnikami.  

Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych to szkoła, rodzina, społeczność lokalna i środowisko 

kulturalno - społeczne. Ważne żeby wszystkie działania we wszystkich środowiskach były ze sobą skorelowane. 

Leczenie osób uzależnionych (zdiagnozowanych), postępowanie po leczeniu (np. wsparcie, zapobieganie 

nawrotom) nie jest profilaktyką, ale niezbędnym kolejnym etapem działań w rozwiązaniu problemu. Działania 

redukujące szkody to ostatni i konieczny etap pracy z problemem alkoholowym. Celem tych działań jest 

zmniejszenie konsekwencji wynikających z intensywnego, długotrwałego uzależnienia. Działania kierowane są 

do osób głęboko uzależnionych, w przewlekłej fazie choroby, wielokrotnie leczonych bez uzyskania trwałej 

abstynencji. Działania te dają szansę na poprawę zdrowia, zwiększenie zdolności radzenia sobie w życiu, na 

rozwiązanie najistotniejszych problemów bytowych. Badania przeprowadzone w trakcie epidemii koronawirusa 

przez prof. Jana Chodkiewicza we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wykazały, że 17 % Polaków zaczęło pić mniej alkoholu, a 14 % więcej i są to niestety osoby, 

które bardziej narażone są na uzależnienie. Mniej piją Ci, którzy mieli wzór picia towarzyskiego, w klubie, ze 

znajomymi, przede wszystkim ludzie młodzi. Ale grupa 14 % zmieniła swój wzór picia na bardziej ryzykowny, 

są to osoby, które gorzej radzą sobie ze stresem, a równocześnie są bardziej podatne na uzależnienie. Te osoby 

w trakcie pandemii częściej sięgają po alkohol. Zagrożenie śmiertelną chorobą, czas kryzysu i trudnych emocji 

skłania do częstszego sięgania po alkohol, by poprawić sobie nastrój. Ale alkohol pomaga tylko na chwilę, tak 

naprawdę jest depresantem i pogarsza nastrój. Dane o sprzedaży alkoholu wskazują, że Polacy piją mniej, ale 

drożej, łącznie na zakup alkoholu przeznaczono 39,2 mld zł., największy wzrost sprzedaży odnotowano na 

alkohol mocny, a mniejszą popularność odnotowała sprzedaż piwa. 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii definiuje narkomanię, jako „stałe lub okresowe używanie w celach 

innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych 
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substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich”.  

Do uzależniających środków psychoaktywnych należą: tytoń, alkohol i narkotyki. 

Podstawą analizy problemu narkomanii jest Europejski Program Badań Ankietowych (ESPAD) realizowany 

cyklicznie, co cztery lata, w Polsce prowadzony jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, ostatnio w 2019 

roku; badaniami objęto uczniów w wieku 15-18 lat (dwie kohorty 15-16 i 17-18 lat), gdyż są to grupy 

najbardziej zagrożone narkomanią i grupy, które powinny być głównym odbiorcą działań profilaktycznych. 

 Tytoń - doświadczenia z paleniem papierosów ma 50 % 15-16- latków i 75 % 17-18 -latków. Badanie 

wykazało znaczny spadek zainteresowania używaniem tytoniu; spadła także znacznie dostępność papierosów  

dla młodzieży. Niestety pojawiły się nowe formy wprowadzania nikotyny do organizmu. E-papierosy wśród 

starszych uczniów dorównują już popularności tradycyjnym wyrobom tytoniowym, a wśród młodszych nawet  

ją przewyższają. 

Alkohol - napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. 

Co najmniej raz w życiu piło 84 % 15-16-latków i 96 % 17-18- latków. Wyniki badań z 2019 roku wskazują  

na trend spadkowy picia alkoholu wśród młodszej grupy badanych, trend spadkowy jest większy wśród 

chłopców niż dziewcząt. Najbardziej popularnym alkoholem wśród wszystkich badanych jest piwo. Wysoki 

odsetek młodzieży przyznaje się do przekroczenia progu trzeźwości: 11 % młodszych i 19 % starszych 

uczniów.  

W wypowiedziach badanej młodzieży uwagę zwraca wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych. 

Jednak należy zauważyć powolną, ale konsekwentnie pozytywną tendencję zmniejszania się liczby uczniów 

określających swój dostęp do alkoholu jako bardzo łatwy. Badanie wykazało, że młodzież jest dobrze 

zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z piciem alkoholu. W 2019 roku 

wzrosła liczba uczniów przypisujących każdemu ze wzorów picia alkoholu duże ryzyko. Niestety, badanie 

wykazało też, że w stosunku do na przykład 2015 roku wzrosła liczba rodziców o liberalnym stosunku do picia 

alkoholu przez ich dzieci. 

Narkotyki - wyniki badania wskazują, że znacznie wyższy jest poziom rozpowszechnienia 

psychoaktywnych  substancji legalnych (np., alkohol) niż nielegalnych. Większość badanych nigdy nie sięgała 

po substancje nielegalne. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość eksperymentowała  

z marihuaną lub haszyszem. Wśród młodszych uczniów 12 % chociaż raz używało marihuany lub haszyszu,  

a 4 % eksperymentowało z amfetaminą. Wśród starszych uczniów 37 % chociaż raz używało marihuany 

lub haszyszu a 5 % eksperymentowało z ecstazy. 

W 2019 roku w porównaniu z poprzednimi badaniami widać w obu grupach wiekowych wyraźną tendencję 

spadkową eksperymentowania i używania nielegalnych substancji psychoaktywnych. Badania potwierdzają 

odwrócenie trendu wzrostowego problemu przetworów konopi wśród młodzieży szkolnej. Niestety badanie 

wykazało również, że coraz mniejszy odsetek uczniów dostrzega w używaniu marihuany lub haszyszu duże 

ryzyko. 

Nowe substancje psychoaktywne ("dopalacze")- badanie wykazało, że znacznie mniej młodzieży 

eksperymentuje z "dopalaczami" niż z przetworami konopi. W 2019 roku wśród starszych uczniów 

odnotowano spadek używania tych wyjątkowo niebezpiecznych substancji. Prowadzone badania wykazały 
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niższy poziom rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych. Większość badanych nigdy po substancje 

nielegalne nie sięgała. 

Badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii objęły młodzież studencką; badania pokazały, że młodzież chętnie 

sięga po używki legalne i nielegalne. Młode pokolenie nie sięga po heroinę ze strachu przed strzykawkami  

i ryzykiem zakażenia wirusem HIV. Dominuje rozrywkowy model używania narkotyków, po te środki sięga 

przeciętna młodzież; z badanych studentów 54 % przyznało, że „coś bierze”, wielu z nich nie uważa marihuany 

za narkotyk. Badania te wykazały też, że narkotykowe mody dotyczące całego kraju, najpierw pojawiają się na 

Opolszczyźnie; wnioskuje się, że jest to skutek częstych, systematycznych wyjazdów, także studentów do pracy 

w Niderlandii. 

Uzależnienia są jednym z największych zagrożeń obecnych czasów: stres, rywalizacja w pracy, potrzeba 

akceptacji w środowisku często powodują sięganie po różnego rodzaju środki odurzające, leki, alkohol, a także 

narkotyki. Problem uzależnienia dotyczy całego społeczeństwa, ale najbardziej zagrożone są dzieci i młodzież. 

Badania wykazują, że inicjacja kontaktu z substancjami psychoaktywnymi przypada na 12-13 rok życia. 

Zażywanie środków psychoaktywnych związane jest z ryzykiem występowania szkód zdrowotnych, przyczynia 

się do zachowań antyspołecznych, nasila agresję, osłabia hamulce społeczne, powoduje nieprawidłową 

realizację obowiązku szkolnego oraz konflikty z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. Problemowe 

zachowania dzieci i młodzieży są wypadkową statusu społeczno – ekonomicznego rodziny, relacji 

interpersonalnych w rodzinie, umiejętności wychowawczych rodziców, cech indywidualnych dziecka, postaw i 

zachowań rówieśników, klimatu społecznego szkoły i cech środowiska zamieszkania. Dodatkowo w przypadku 

zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży mamy do czynienia z konstelacją czynników ryzyka zmieniającą się 

w różnych okresach rozwojowych. Prowadzone badania jednoznacznie wskazują na profilaktykę, jako 

najskuteczniejsze działanie, szczególnie jeśli prowadzona jest przed inicjacją narkotykową. Profilaktykę można 

postrzegać jako działalność wychowawczą, w ramach systemu działań racjonalnych, zapobiegających 

występowaniu i rozpowszechnianiu się zjawisk patologii społecznej. Interwencje profilaktyczne mają na celu 

oddziaływanie zarazem na czynniki ryzyka, jak i na czynniki chroniące, oddziałujące na jednostkę. 

Przez czynniki chroniące rozumiemy własności indywidualne, relacje z ludźmi oraz zasoby środowiska, które 

mogą neutralizować działanie czynników ryzyka. Czynniki chroniące rozpatruje się najczęściej w kilku 

obszarach: 

1) cechy, umiejętności i zdolności indywidualne dziecka, 

2) wspierające relacje z bliskimi osobami, 

3) pozytywne cechy środowiska rodzinnego, 

4) wsparcie płynące ze środowiska poza rodzinnego, 

5) cechy środowiska lokalnego i miejsca zamieszkania (zasoby do wykorzystania). 

Czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub niekorzystnych czynników z życia 

dorastającego człowieka, lecz pomagają mu zmagać się z nimi z dobrym skutkiem. 

Czynniki ryzyka to właściwości indywidualne, cechy środowiska społecznego i efekty ich interakcji, które 

wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powstawania nieprawidłowości, zaburzeń, chorób lub przedwczesnej 

śmierci.  
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Czynniki ryzyka zmieniają się w różnych okresach rozwojowych: 

1) w okresie prenatalnym i wczesnego dzieciństwa (palenie papierosów, picie alkoholu przez ciężarną, 

zaniedbania małego dziecka, stosowanie kar cielesnych); 

2) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym z punktu widzenia zachowań problemowych pojawiają 

się trudności w relacjach społecznych dziecka (agresywne zachowania wobec rówieśników, deficyty 

emocjonalne); 

3) w okresie dojrzewania do czynników już istniejących, dołączają nowe, związane z biologicznym  

i psychospołecznym dojrzewaniem; wzrasta wtedy znaczenie rówieśników, wzrasta skłonność 

do eksperymentowania z zachowaniami ryzykownymi, szczególnie pod wpływem grupy rówieśniczej. 

Do istotnych czynników ryzyka w okresie dojrzewania należy również ekspozycja na przemoc (szkoła, dom), 

brak wsparcia ze strony nauczycieli i innych dorosłych odpowiadających za wychowanie, duża dostępność 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych, wpływ grup przestępczych. Okres dojrzewania jest czasem,  

w którym w niesprzyjających warunkach, kumulują się wpływy wielu czynników ryzyka i dochodzi do 

eskalacji zachowań ryzykownych. 

Badania nad czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży 

stanowią podstawę dla budowania strategii i programów profilaktycznych.  

Kontakt z narkotykami i uzależnienie od nich może nastąpić w każdym momencie życia, także u dorosłych. 

Alkohol jest tym środkiem psychoaktywnym, który stanowi "furtkę" do kolejnych ryzykownych doświadczeń. 

Raport o stanie narkomanii w Polsce w 2019 roku przygotowany został przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie przeprowadzonych badań na reprezentatywnych grupach populacji 

generalnej  

(15-64 lata) oraz na badaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. W raporcie 

znajdujemy dane wskazujące, że na tle innych krajów UE Polska nie ma wysokich wskaźników problemowego 

używania substancji nielegalnych (niższe wskaźniki uzyskał Cypr i Chorwacja). W Polsce największy odsetek 

zgłaszających się na leczenie narkotykowe ma problem z marihuaną, druga substancja to amfetamina, jest 

jednak zdecydowanie rzadziej używana. 

Tabela 3. Ceny czarnorynkowe narkotyków w Polsce w 2019r. 

Rodzaj substancji jednostka miary śr. cena detaliczna PLN śr. cena hurtowa PLN 

Heroina biała gram 291 90 

Marihuana gram 34 7 

Haszysz gram 36 15 

Amfetamina gram 40 7 

Metamfetamina gram 135 45 

Ekstazy sztuki 25 11,50 

Kokaina gram 296 120 
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Problemem zdrowotnym związanym z narkotykami jest zakażenie HIV i zachorowania na AIDS. W 2020 roku 

w Polsce rozpoznano 840 nowych zakażeń HIV,  47 zachorowań na AIDS oraz 10 zgonów z rozpoznaniem tej 

choroby. Poważnym problemem jest też przestępczość narkotykowa. 

 

Tabela 4. Liczba przestępstw stwierdzonych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Przestępstwa stwierdzone 2018 rok 2019 rok 

art. 53 -wytwarzanie 273 284 

art. 54 posiadanie, nabywanie przyrządów do produkcji 266 270 

art. 55 przemyt 609 636 

art. 56 wprowadzanie do obrotu 1990 1840 

art. 57 przygotowanie do przemytu 39 46 

art. 58 udzielanie 5695 6148 

art.59 handel  11555 11492 

art. 60 niepowiadomienie o handlu 1 0 

art.61 prekursory   35 37 

art.62 posiadanie   37610 44045 

art. 63 uprawa  1836 2007 

art.64 przywłaszczenie środków odurzających   20 19 

art. 68 reklama 0 2 

Źródło: Komenda Główna Policji  

 

Narkotyki są też przyczyną przestępstw w ruchu drogowym. W 2021 roku kierujący będący pod wpływem 

środków odurzających byli sprawcami 129 wypadków, w których 46 osoby zginęły, a 149 zostało rannych, byli 

też sprawcami 320 kolizji. 

 

Tabela 5. Wiek sprawców - kierujących pod wpływem środków odurzających. 

Wiek Wypadki Zabici Ranni 

18-24 43 19 41 

25-39 75 25 87 

40-59 10 2 20 

60 plus 1 0 1 

Ogółem 129 46 149 

Źródło: Komenda Główna Policji  
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W Polsce od prawie 10 lat obowiązują nowe rozwiązania, alternatywne do karania za posiadanie narkotyków. 

Rozwiązania te są w znaczącym stopniu powiązane ze zobowiązaniem do podjęcia leczenia. Zgodnie  

z art. 26 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie, rehabilitacja i reintegracja są świadczeniami 

udzielanymi osobie uzależnionej bezpłatnie. 

 

Rozdział 3 

Diagnoza stanu problemów w środowisku lokalnym 

 

Polityka społeczna Gminy Gogolin zapewnia mieszkańcom dobre warunki funkcjonowania. Wszystkie 

placówki szkolne i przedszkolne poza celami edukacyjnymi, realizują również zadania wynikające  

z obowiązku opieki, wychowania, szeroko rozumianej profilaktyki i współpracy z rodzicami i opiekunami 

dzieci korzystającychz placówek. Dzieci i ich rodzice w każdej trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc 

specjalistów (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, logopedów). Rozwiązanie problemów 

edukacyjnych ułatwiają dodatkowe zajęcia w szkołach i poza szkołami. Dopełnieniem i uzupełnieniem oferty 

szkół jest praca Świetlicy Środowiskowej w Gogolinie. Placówka ta umożliwia dzieciom bezpieczne spędzenie 

czasu, pomoc w lekcjach, pomoc w rozwiązywaniu trudności (pedagog psycholog) zarówno dzieci, jak  

i rodziców. Świetlica ma też swoją ofertę zabawy i rozrywki, a także wspiera dzieci żywnościowo. 

Rodziny mają pełen dostęp do opieki zdrowotnej zarówno w mieście, jak i w gminie. Poza podstawową opieką 

zdrowotną, obowiązkowymi szczepieniami do dyspozycji rodzin są specjaliści, dodatkowe szczepienia, 

programy profilaktyczne i badania przesiewowe. Do dyspozycji rodzin jest szeroka oferta aktywnego spędzania 

czasu: wolny dostęp do placów zabaw i boisk na terenie miasta i gminy, hale sportowe, basen, korty tenisowe, 

ścieżki rowerowe, siłownie na świeżym powietrzu, kluby sportowe, imprezy, turnieje itp. Duża waga 

przykładana jest do dbałości o środowisko przyrodnicze, dzięki czemu mieszkańcy korzystają z zadbanych 

parków i zielonej przestrzeni w gminie. Bogata jest oferta kulturalna umożliwiająca rodzinom nie tylko 

wspólne atrakcyjne spędzanie czasu, ale również rozwój zainteresowań i pasji. Gminny Ośrodek Kultury  

w Gogolinie dysponuje wyjątkowo szerokim wachlarzem ofert stałych, cyklicznych, a także imprez 

okolicznościowych, koncertów, spektakli itp. Również biblioteki poza czytelnictwem proponują ciekawe formy 

spędzania czasu w sferze kultury i sztuki. Na terenie miasta i gminy organizowanych jest wiele otwartych 

imprez okolicznościowych, festynów, koncertów. Wszystkie działania i inicjatywy na rzecz rodziny wspierane 

są przez organizacje pozarządowe środowiska. 

Gmina systematycznie podejmuje wysiłek poszerzania bazy mieszkaniowej i poprawianiu standardu mieszkań, 

którymi dysponuje. Codzienne funkcjonowanie ułatwia rodzinom bogata sieć sklepów, dobre połączenia 

komunikacyjne i drogowe. Również poziom bezpieczeństwa sprzyja rodzinom, gdyż systematycznie spada 

przestępczość w środowisku lokalnym, a służby (policja, ochotnicza straż pożarna, straż miejska) chętnie 

angażują się w działania profilaktyczne na rzecz społeczności lokalnej. 

Przeprowadzona analiza badań i statystyk dotyczących problemu alkoholowego w skali kraju, odnosi się 

również do środowiska lokalnego miasta i gminy Gogolin. Informacje z instytucji środowiska pozwalają 

diagnozować lokalną skalę problemu; należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w znaczącym stopniu problem 
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alkoholowy jest głęboko skrywany i ujawnia się dopiero w sytuacjach kryzysowych, przekraczających próg 

bezpieczeństwa zdrowotnego, finansowego, czy granicę tabu rodzinnego. Na terenie miasta i gminy Gogolin 

funkcjonują punkty sprzedaży alkoholu -detaliczne  (sklepy) i gastronomiczne (restauracje). 

 

Tabela 6. Liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Gogolin w 2021 roku 

Rodzaj punktu 

sprzedaży alkoholu 

Ogólna liczba 

punktów 

sprzedaży 

W tym liczba 

punktów- sprzedaż 

napojów o 

zawartości do 4,5% 

alkoholu 

W tym liczba 

punktów- sprzedaż 

napojów o 

zawartości od 4,5% 

do 18 % alkoholu 

W tym liczba 

punktów- sprzedaż 

napojów o zawartości 

powyżej 18% 

alkoholu 

Gastronomia           

(sprzedaż do 

spożycia w miejscu 

sprzedaży 

 

 

18 

 

 

18 

    

 

14 

 

 

13 

Sklepy  

(sprzedaż do 

spożycia poza 

miejscem sprzedaży) 

 

 

18 

 

 

17 

 

 

16 
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W 2021 roku 50 rodzin korzystających ze środków finansowych pomocy społecznej były dotknięte problemem 

alkoholowym. Dane dotyczące procedury Niebieskiej Karty za 2021 rok wskazują, że w 2021 roku procedurą 

objęto 19 rodzin z 23 dziećmi, z czego w 16 towarzyszył problem alkoholowy. Podobnie, jak w latach 

poprzednich przemoc jest ściśle związana z nadużywaniem alkoholu. 

Prowadzona analiza dokumentacji pozwoliła też wykazać, że w latach ubiegłych 6 rodzin z problemem 

alkoholowym, w których jest 17 dzieci, uzyskując świadczenie wychowawcze (500 +) zrezygnowało 

 z korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Poprawa sytuacji materialnej nie rozwiązuje problemu 

alkoholowego i jego negatywnego wpływu na rozwój dzieci. Rodziny te pozostają w kręgu zainteresowania 

pomocy społecznej, otrzymują ofertę pomocy pozafinansowej. Współpraca i skuteczna pomoc tej grupie rodzin 

jest trudna, gdyż wymaga zgody rodziny. 

Praca z osobami na bazie kontraktu socjalnego (szczególnie trudna współpraca) w 2021 roku nawiązana została 

w ilości 25 kwestionariuszy. Praca z osobami uzależnionymi wymaga szczególnego postępowania i procedur, 

dlatego stanowi większe obciążenie zarówno dla pracowników, jak i instytucji. 

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie potwierdza również uprawnienia mieszkańców do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umożliwiając korzystanie z opieki zdrowotnej. W 2021 

roku do pomocy takiej uprawnienia uzyskało 5 osób. 

Do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie w 2021 

roku wpłynęło 11 wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu: 3 wnioski z Centrum 

Usług Społecznych w Gogolinie, 4 wnioski od członków  rodzin i 4 od Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Gogolin. GKPiRPA skierowała 11 osób na badanie stopnia uzależnienia przez biegłego w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, z czego 5 wniosków trafiło do Sądu  celem zobowiązania do podjęcia 

leczenia. 
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Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, jak i nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy  

z przedszkoli i szkół, a także inni specjaliści, deklarują potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy  

i umiejętności pracy z dziećmi i ich rodzicami z trudnych, dysfunkcyjnych środowisk. 

Osoby borykające się z problemem alkoholowym i ich rodziny korzystają ze specjalistycznej pomocy 

terapeutycznej, między innymi w Poradni Leczenia Uzależnień w Gogolinie oraz w Punkcie Konsultacyjnym 

funkcjonującym przy Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. W 2021 roku z pomocy psychologa 

systematycznie korzystało 6 osób uzależnionych od alkoholu i 4 osoby współuzależnione. 

Problem alkoholowy generuje łamanie prawa i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Posterunek Policji  

w Gogolinie informuje, że w 2021 roku podjęto 29 interwencji wobec osób nietrzeźwych w przestrzeni 

publicznej. Na terenie miasta i gminy Gogolin doszło  7 zdarzeń drogowych/wypadków komunikacyjnych. 

związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).  

W związku z przeciwdziałaniem nietrzeźwości w miejscach publicznych  Straż Miejska w Gogolinie  

w 2021 roku  podejmowała interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych spożywających alkohol w miejscu 

publicznym 37 razy. 

Z informacji służb mundurowych i posiadanych danych wynika, że skala występowania problemu osób 

nietrzeźwych w przestrzeni publicznej wykazuje tendencję spadkową, to pozytywna informacja, jednak 

zauważyć należy, że skala spadku nie jest duża, a dla mieszkańców jest to nadal problem, który niesie ze sobą 

poczucie zagrożenia i jest to także czynnik demoralizujący szczególnie dzieci i młodzież. 

Uzyskana wiedza dotycząca problemu alkoholowego w wymiarze lokalnym wskazuje na podstawowe działanie 

w formie profilaktyki wyrażonej wzmacnianiem czynników chroniących i redukowaniem wpływu czynników 

ryzyka używania lub nadużywania alkoholu. Środowisko lokalne posiada odpowiednią bazę i zaplecze do 

takich działań. 

W 2021 roku na 240 rodzin korzystających ze środków pomocy społecznej, 6 osoby dotknięte były problemem 

narkomanii, z czego 5 osób to  mężczyźni i 1 kobieta. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie w 2021 roku nie 

odnotowała wniosków o podjęcie działań wobec osób używających narkotyków. 

Do Punktu Konsultacyjnego  przy Centrum Usług Społecznych w Gogolinie w 2021 roku nie zgłosiła się żadna 

osoba z problemem narkotykowym. 

Problem narkotykowy, podobnie jak problem alkoholowy, generuje łamanie prawa i zagrożenie bezpieczeństwa 

publicznego zarówno przez dorosłych, jak i przez nieletnich. Posterunek Policji w Gogolinie dysponuje danymi 

za 2019 rok: 

-  w związku popełnieniem przestępstwa z art. 178a §1 KK -  policjanci Posterunku Policji w Gogolinie 

zatrzymali  

7 osób; liczba wykroczeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) - 78. 

-  w przestrzeni publicznej nie interweniowano wobec osób odurzonych. 

Straż Miejska w Gogolinie nie podejmowała działań wobec osób pod wpływem środków odurzających. 

Uzyskana wiedza dotycząca problemu narkotykowego w wymiarze lokalnym definiuje podstawowe działanie, 

jako profilaktykę wyrażoną wzmacnianiem czynników chroniących i redukowaniem wpływu czynników 
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ryzyka używania lub nadużywania środków odurzających. Środowisko lokalne posiada odpowiednią bazę  

i zaplecze do takich działań. 

 Uzależnienia behawioralne są bardzo często przyczyną marginalizacji społecznej, obniżenia poziomu i jakości 

życia, strat w relacjach rodzinnych, koleżeńskich, zawodowych. Prowadzą również do zaburzeń na tle 

psychicznym, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Niejednokrotnie trudności te kończą się podjęciem 

próby samobójczej. W obecnej sytuacji epidemiologicznej dzieci częściej korzystają z urządzeń 

elektronicznych. W Polsce rośnie liczba dzieci i młodzieży korzystających z internetu. Jak w przypadku każdej 

choroby, tak  i uzależnień behawioralnych, warto wskazać na ogromne znaczenie profilaktyki 

 

Rozdział 4 

Wnioski 

 

Przeprowadzona analiza problemów i zagrożeń w wymiarze ogólnym i lokalna diagnoza problemu pozwala 

sformułować następujące wnioski stanowiące podstawę kształtowania programu: 

1) Dane uzyskane z instytucji wskazują na trafne określenie celów programu i skuteczność działań 

podjętych w poprzednich latach. W związku z tym wskazana jest kontynuacja przyjętych kierunków; 

a) Kontynuowanie szerokich działań prewencyjnych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży 

poprzez: 

b) wzmacnianie więzi rodzinnych, jako czynnika chroniącego w profilaktyce uzależnień; 

c) podejmowanie międzypokoleniowych działań skierowanych do mieszkańców w tym do seniorów; 

2) realizacja programów promujących zdrowy styl życia, stwarzających młodzieży możliwość 

angażowania się w działalność, która daje satysfakcję i sprzyja rozwojowi; 

3) Niezbędne jest pogłębienie współpracy z rodzicami, wzmacnianie i rozwijanie ich wiedzy  

i umiejętności wychowawczych a także edukowanie rodziców w zakresie rozpoznawania u dzieci 

symptomów świadczących o spożywaniu przez nie alkoholu i uczenie rodziców prawidłowej reakcji  

w tej sytuacji; 

4) Utrzymująca się na stałym poziomie liczba osób uzależnionych, samotnych utrzymujących się głównie 

ze środków pomocy społecznej wskazuje, na potrzebę kontynuowania w ramach projektów socjalnych 

pracy ukierunkowanej na redukcję szkód długoletniego, głębokiego uzależnienia; 

5) Wskazane jest kontynuowanie pracy służb mundurowych (policja, straż miejska) nad uwolnieniem 

przestrzeni publicznej od destrukcyjnych zachowań osób nietrzeźwych; 

6) Ze względu na fakt podejmowania przez policję interwencji wobec nietrzeźwych nieletnich  

w przestrzeni publicznej, wskazane są inicjatywy prowadzące do zwiększenia wrażliwości społecznej 

na spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież oraz stymulowanie społecznej odpowiedzialności 

mieszkańców w kwestii reagowania w sytuacjach spożywania alkoholu przez nieletnich; 

7) Wskazane jest wzmocnieni mechanizmów kontroli przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu  

i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim; 
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8) Potrzebne są działania, które uwrażliwią mieszkańców na problem prowadzenia pojazdów 

mechanicznych pod wpływem alkoholu i jego społeczne i prawne konsekwencje (7 niebezpiecznych 

zdarzeń drogowych związanych z nietrzeźwością); 

9)  Kontynuacji wymaga budowanie szerokich koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień, nagłaśnianie działań przy okazji różnych wydarzeń w gminie oraz wspieranie edukacji  

i wzbogacanie instrumentów działania osób pracujących przy realizacji programu. 

 

Rozdział 5 

Cele  Programu 

 

 Głównym celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym oraz 

zapobieganie negatywnym skutkom z nich wynikających.  Działania również obejmą minimalizowanie  szkód  

spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym.  

 

Rozdział 6 

Zadania i działania 

 

1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków  w ramach programu nastąpi poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem (konsultacje psychologiczne). 

2.  Zadania i działania w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i 

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

realizowane będą poprzez: 

1)  udzielenie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia w tym : 

a) finansowanie zajęć i programów psychokorekcyjnych, socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – 

wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

b) finansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

c) finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych tj. wychowawca świetlicy i posycholog, 

d) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychokorekcyjnych, 

e) organizowanie i finansowanie superwizji lub konsultacji dla osób udzielających pomocy psychologicznej 

dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, 

f) finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Środowiskowej w Gogolinie, 

g) finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych i psychokorekcyjnych, 

h) finansowanie programów psychoedukacyjnych dla rodziców, kształtujących odpowiednie umiejętności 

wychowawcze, 
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i) organizowanie lokalnych narad (seminaria, konferencje) w zakresie rozwijania i wdrażania systemu 

pomocy dziecku i rodzinie z problemem uzależnienia, 

2) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie  przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie prowadzona jest poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń dotyczących problematyki 

uzależnień, przeciwdziałania przemocy itp.; 

3) podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc  

w rodzinie poprzez wdrażanie i finansowanie programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych, 

psychologiczno- terapeutycznych oraz programów wspierających dla  osób stosujących przemoc domową. 

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,                                

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczącvch w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych odbywać się będzie poprzez: 

1)  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży poprzez: 

a) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

b) realizację programów profilaktycznych dla rodziców i aktywna współpraca z nimi w obszarze 

profilaktyki 

c) realizację środowiskowych programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, 

d) podejmowanie działań edukacyjnych kierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na 

celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej 18. roku życia, 

e) prowadzenie badań, zwłaszcza  związanych z  diagnozą zachowań problemowych/ używaniem substancji 

psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież oraz ewaluacją programów profilaktycznych; 

2) edukację publiczną w zakresie problematyki uzależnień poprzez: 

a)  prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, 

b)  aktywną współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami; 

3)  działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach poprzez: 

a)  działania o charakterze edukacyjnym, 

b) edukację w szkołach średnich, 

c) działania o charakterze interwencyjno- sprawdzającym. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii realizowane będzie poprzez wspomaganie lokalnych organizacji  

i stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom  w gminie Gogolin. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionym dotkniętym ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 

Id: C1F1F36C-BC77-4897-8F3F-2B1F2340EE15. Podpisany Strona 17



socjalnej i kontraktu socjalnego odbywać się będzie poprzez realizację tych zadań przez Centrum Usług 

Społecznych w Gogolinie.  

6.  Podejmowanie działań w związku z naruszeniem przepisów określonych w art 13
1 
i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego realizowane będzie poprzez: 

1) prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków Gminnej Komisji Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu w zakresie posiadania aktualnych 

zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2) podejmowanie działań interwencyjnych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

posiłkowego wobec podmiotów łamiących zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, nietrzeźwym, pod zastaw 

i na kredyt oraz łamiących zakaz promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

3)  podnoszenie wiedzy właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie aktualnych 

przepisów dotyczących zasad obrotu alkoholem. 

7. W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 dla gminu Gogolin nie przewiduje się realizacji zadania 

polegającego na  wspieraniu zatrudnienia socjalnego w formie  organizacji oraz finansowania centrum 

integracji społecznej. 

 

Rozdział 7 

Adresaci programu 

 

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Gogolin, a w szczególności dzieci i młodzież, 

rodzice, opiekunowie i wychowawcy, konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych oraz właściciele 

punktów sprzedaży, osoby dotknięte problemem alkoholowym, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych,  

pracownicy podmiotów zajmujących się zawodowo lub służbowo profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

 

Rozdział 8 

Realizatorzy i partnerzy programu 

 

Oddziaływanie problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień 

behawioralnych na społeczeństwo miasta i gminy jest wielopłaszczyznowe dlatego przyjęto szeroką listę 

partnerów i realizatorów programu: 

1) placówki oświatowe (szkoły, przedszkola)- realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień; 

2) placówki służby zdrowia- realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień i terapią uzależnień; 

3)  służby mundurowe- działania interwencyjne, edukacyjne; 

4)  podmioty i instytucje realizujące zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w ramach swoich zadań- realizacja  zadań statutowych; 
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5) organizacje pozarządowe, organizacje kościelne- realizacja działań związanych z profilaktyką uzależnień, 

wsparciem rzeczowym; 

6)  Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich- rozstrzygnięcia prawne; 

7) Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie- realizacja działań 

kontrolnych i interwencyjnych; 

8) Centrum Usług Społecznych w Gogolinie-  koordynowanie oraz  realizacja programu. 

 

Rozdział 9 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

1.  Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji oraz działaniach 

kontrolnych 

1)  przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca – 200 zł (brutto); 

2)  sekretarz komisji – 200 zł ( brutto); 

    3)  inni członkowie Komisji – 150 zł (brutto). 

2.  Wynagrodzenie przysługuje jeżeli członek Komisji uczestniczy w całym posiedzeniu od otwarcia 

do zamknięcia posiedzenia. 

3.  Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej 

do protokołu. 

Rozdział 10 

Źródła i zasady finansowania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w uchwale budżetowej na dany rok, środki 

pochodzące z tytułu opłat do napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

Zadania mogą być finansowane również ze środków pochodzących z innych źródeł. 

 

Rozdział 11 

Monitorowanie programu 

 

1.  Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana przez koordynujące działania Centrum Usług 

Społecznych w Gogolinie. Monitorowanie umożliwi wgląd w realizację działań, ocenę ich skuteczności oraz 

korektę działań, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Monitorowanie będzie prowadzone na podstawie informacji 
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uzyskiwanych od realizatorów i partnerów programu. Ostateczne efekty realizacji programu podsumowane 

zostaną po zakończeniu realizacji w raporcie końcowym. 

 

2.  Wybrane wskaźniki efektywności programu: 

1)  liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu; 

2)  liczba osób pracujących w obszarze problemów uzależnień, które uczestniczyły w szkoleniach dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3)  liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, kampanii informacyjnych, edukacyjnych dotyczących 

problemu uzależnienia; 

4)  liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych; 

5)  liczba dzieci korzystających z zajęć w świetlicy; 

6)  liczba osób skierowanych przez GKPiRPA w Gogolinie na badanie w celu uzyskania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu; 

7)  liczba osób głęboko uzależnionych objętych programem pomocowym. 
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