UCHWAŁA NR XXXI/190/2018
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487)
oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 783)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Czernikowo na rok 2018 w brzmieniu przedstawionym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Jadwiga Padlewska

UZASADNIENIE
Gminny

program
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i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii w gminie Czernikowo w 2018 roku, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały, przedstawia zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z art. 4 1ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 487) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783). Zadania powinny być realizowane w ramach
uchwalanych corocznie przez Radę Gminy gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz narkomanii ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/190/2018
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 31 stycznia 2018 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINA CZERNIKOWO
ROK 2018
I.

WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Czernikowie jest zapisem działań, które będą realizowane
w ramach zadań własnych gminy, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych, na terenie gminy Czernikowo w 2018 r.
Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ze
zm.) określa zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz zasady ich finansowania, wskazała
również jednostki samorządu terytorialnego jako realizatorów tych zadań. Wprowadziła
jednocześnie zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. (tj. Dz. U. z 2016, poz. 487) określając, iż realizacja zadań w
postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie
przez radę gminy, powinna uwzględniać cele operacyjne, określone w Narodowym Programie
Zdrowia.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok tworzony jest na podstawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020 i określonego w nim celu operacyjnego nr 2: profilaktyka
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Napój alkoholowy jest specyficznym towarem, wymaga specjalnych regulacji prawnoadministracyjnych oraz finansowych umożliwiających wyższy stopień kontroli niż ta, która
obowiązuje w systemie wolnorynkowym wobec innych produktów. W związku z powyższym
stosuje się odpowiednio uchwalę Nr XII/62/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 4 grudnia
2015 r., określającą liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernikowo na rok 2018 zawiera zadania, które będą
realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem
istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.
Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie
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różnorodnych problemów powodowanych przede wszystkim przez alkohol i narkotyki w całej
społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka.
Główną rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od
Alkoholu, Ośrodkami Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądem
Rejonowym, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.

II. OPIS SYTUACJI W ZAKRESIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE CZERNIKOWO
W listopadzie 2017 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy
Czernikowo w celu przygotowania oceny problemów uzależnień i innych problemów
społecznych”.
Raport miał na celu przedstawienie wyników badań, obejmujących podstawowe problemy
społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków,
uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą,
a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych
badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Czernikowo wśród trzech grup
reprezentujących trzy lokalne środowiska:
1) dorośli mieszkańcy
2) dzieci i młodzież szkolna
3) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.
Zebrane dane uzupełniono o informacje na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Straży Gminnej, Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Na podstawie przeprowadzonej diagnozy przygotowano Analizę SWOT.

ANALIZA SWOT - MOCNE I SŁABE STRONY ORAZ SZANSE I ZAGROŻENIA

MOCNE STRONY
•

•

•

•
•

•

•

•

•
Mieszkańcy gminy Czernikowo
odzwierciedlają postawy wobec picia
alkoholu o niskim poziomie ryzyka;
Łącznie 76% mieszkańców nie zgadza się ze
•
stwierdzeniem, że alkohol zawarty w piwie
jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce;
Łącznie 93% respondentów uważa, że
kobiety w ciąży nie mogą pić bezpiecznie
niewielkich ilości alkoholu;
82% badanych twierdzi, że alkohol nie
pomaga w trudnych sytuacjach życiowych;
97% badanych mieszkańców nie zgadza się
z tym, aby prowadzić samochód po spożyciu
nawet niewielkich ilości alkoholu;
89% respondentów nie wie, gdzie może
nabyć substancje psychoaktywne takie, jak
narkotyki czy dopalacze;
Łącznie 89% badanych zdecydowanie lub
raczej nie zgadza się ze stwierdzeniem, że
stosowanie kar fizyczne hartują dziecko i
pozwalają sobie lepiej radzić w
przyszłości;
Łącznie 80% mieszkańców Gminy
Czernikowo nie jest skłonnym myśleć
schematycznie o przemocy w rodzinie;

SŁABE STRONY
Ponad połowa badanych nie wie do jakich
instytucji może zgłosić się osoba
doświadczająca przemocy w rodzinie
(60%);
89% respondentów nie wie, gdzie mogą
zgłosić się osoby uzależnione od hazardu.
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•

Łącznie 64% badanych sprzedawców
napojów alkoholowych wskazało, że
alkohol zawarty w piwie oraz winie jest
tak samo groźny jak ten zawarty w
wódce;
• Łącznie 64% sprzedawców nie zgadza się
ze stwierdzeniem, że osoby małoletnie
mają łatwy dostęp do alkoholu;
• Łącznie 83% sprzedawców nie uważa,
aby spożywanie alkoholu pomagało w
trudnych sytuacjach życiowych;
• Łącznie 100% sprzedawców nie zgadza
się ze stwierdzeniem, że kobiety w ciąży
mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości
alkoholu;
• W przypadku wątpliwości, co do wieku,
63% badanych zawsze sprawdza dowody
potwierdzające wiek, a często robi to
kolejne 37% osób;
• Uczniowie gminy Czernikowo deklarują
w większości bardzo dobre lub raczej
dobre relacje z opiekunami (SP - 98%;
GIM - 97%; PONADGIM - 80%);
• Łącznie 91% uczniów szkoły
podstawowej, 80% uczniów szkół
gimnazjalnych oraz 60% młodzieży
chciałoby lub raczej chciałoby podzielić
się swoimi wątpliwościami z rodzicami;
• Łącznie odpowiednio 82% uczniów szkół
podstawowych obdarzyłoby zaufaniem
pedagogów oraz 55% uczniów SP i 60%
uczniów PONADGIM.;
• Na tle badań ogólnopolskich uczniowie
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
wypadają korzystniej - inicjację
alkoholową ma za sobą: 11% badanych
uczniów SP i 64% uczniów GIM oraz
100% uczniów PONADGIM.;
• Zdecydowana większość uczniów szkoły
podstawowej (98%), gimnazjalnej
(81%), jak i ponadgimnazjalnej (80%)
nie wie, gdzie można kupić narkotyki
lub dopalacze;
• 85% uczniów SP wskazało, że na jej
terenie nie ma innych uczniów, których
muszą się obawiać. Podobny stan
deklarują uczniowie gimnazjum (79%) i
szkół ponadgimnazjalnych (80%).
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SZANSE
•

61% badanych mieszkańców wskazało, że
nie znajduje się obecnie w nikotynowym
nałogu;
• Większość badanych mieszkańców pije
alkohol okazjonalnie;
• Zdecydowana większość respondentów
nie korzysta z wyróżnionych w badaniu
form gier losowych;
• Najlepiej w klasie czują się uczniowie
klas ponadgimnazjalnych (łącznie 100%).
Takiego samego zdania jest 91% uczniów
GIM (klas gimnazjalnych) i aż 97%
uczniów SP (klas podstawowych);
• Uczniowie szkół podstawowych w sporej
części nigdy nie byli na wagarach (87%);
• Większość uczniów gminy Czernikowo,
którzy mają za sobą inicjację nikotynową,
aktualnie nie pali papierosów (SP 100%; GIM - 79%; PONADGIM 60%);
• Wyniki badań wskazują, że 0% uczniów
SP, 9% uczniów GIM i 20% uczniów
PONADGIM miało kontakt z
substancjami psychoaktywnymi, tj.
narkotykami i dopalaczami.

ZAGROŻENIA
•

Do najpoważniejszych problemów
społecznego w opinii mieszkańców
można uznać: Zanieczyszczenie
krajobrazu (smog) - łącznie 86% oraz
zanieczyszczenie krajobrazu
(zaśmiecenie) - łącznie 88%.
• Łącznie 51 % respondentów zna co
najmniej jedną osobę zażywającą
substancje psychoaktywne: narkotyki lub
dopalacze;
• 16% respondentów ma w swoim
otoczeniu osoby, które doświadczają
przemocy w rodzinie a 29% podejrzewa,
że tak się dzieje;
• Łącznie 40% respondentów zgadza się z
tym, że osoby, które piją alkohol
zagrażają bezpieczeństwu w ich lokalnym
środowisku;
• Spożywanie alkoholu w obrębie punktu
sprzedaży wydaje się być częstym
zjawiskiem. 7% badanych stwierdziło, że
zdarza się to kilka razy dziennie; 30% kilka razy w tygodniu; 27% - kilka razy w
miesiącu, a 37%, że kilka razy w roku;
• Tylko 13% uczniów GIM deklaruje, że
ich koledzy raczej nie palą. 100%
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
wskazało, że ponad 20 osób z ich
otoczenia pali papierosy;
• Z odpowiedzi udzielonych przez
uczniów wynika, że w szkołach obecny
jest zwyczaj „chrztu” młodszych
uczniów - przyznaje to 3% uczniów SP;
44% uczniów GIM i 60% uczniów
PONADGIM.

III. CELE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
CEL GŁÓWNY
Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, narkotyków, nikotyny oraz używania
innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości
mieszkańców Gminy Czernikowo, jak również prowadzenie skoordynowanych działań
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
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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;
2) doskonalenie i integrowanie treści programów profilaktyki problemowej
zapobiegającej szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych;
3) doskonalenie metod i form oddziaływań profilaktycznych oraz stosowanie skutecznych
strategii profilaktycznych;
4) monitorowanie działań profilaktycznych.
2.

Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki
z używaniem substancji psychoaktywnych, poprzez:
1) edukowanie i informowanie, w tym zwłaszcza edukacja publiczna;
2) promowanie zdrowego stylu życia.

związanej

3.

Ograniczanie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych, poprzez:
1) realizację programów profilaktyki uniwersalnej;
2) działania służb oraz innych podmiotów i osób mające na celu zmniejszenie dostępu
osób nieletnich do alkoholu i innych środków psychoaktywnych, poprzez szkolenia
sprzedawców napojów alkoholowych oraz poprzez kontrole sklepów i lokali
gastronomicznych pod kątem przestrzegania ustawy wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza zakazu sprzedaży i podawania alkoholu
nieletnim.

4.

Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych przez mieszkańców gminy Czernikowo
poprzez:
1) realizację programów profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci i młodzieży
2) pracę z rodzicami i wychowawcami w kierunku podjęcia przez nich efektywnych
postaw profilaktycznych, opracowanie i wprowadzanie w życie skutecznych
programów profilaktycznych proporcjonalnie do potrzeb i sytuacji rozwojowych,
mających na celu podniesienie wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży,
3) promowanie bezpiecznego sposobu używania napojów alkoholowych (bez
nadużywania i upojenia) edukacja społeczna w zakresie skutków upijania się, programy
profilaktyczne wśród dorosłych w każdych dostępnych środowiskach.

5.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających
problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz innych
substancji psychoaktywnych, zwłaszcza dla osób uzależnionych, poprzez:
1) udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej,
2) działania z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanej do dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin.
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6.

Zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w których występują problemy związane
z używaniem alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz innych substancji
psychoaktywnych, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez:
1) zapewnienie konsultacji specjalistycznych, psychoterapii, pomocy prawnej rodzinom,
w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych;
2) prowadzenie specjalistycznej pomocy dla dzieci i młodzieży doświadczającej
przemocy w rodzinie;
3) realizację programów wspierania rodziny w sytuacjach kryzysowych, w tym przemocy
w rodzinie;
4) prowadzenie programów i konsultacji edukacyjnych służących zwiększaniu
kompetencji i umiejętności wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie i będących w sytuacjach kryzysowych.

7.

Poprawa współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
poprzez:
1) udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej podmiotom realizującym zadania
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii, a także wybranych zadań Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla
gminy Czernikowo na lata 2017-2021;
2) podejmowanie działań promujących instytucje i osoby pracujące na rzecz trzeźwości,
rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy. Wzbudzanie
zainteresowania społecznego tą problematyką.

IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZADANIE 1.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych substancji
psychoaktywnych, jak również od hazardu i internetu.
1. Prowadzenie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego między innymi poprzez:
a) przeprowadzanie rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami uzależnionymi
i ich rodzinami,
b) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia
uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
c) udzielanie i gromadzenie informacji o formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym w ośrodkach na terenie
gminy, powiatu, regionu, województwa,
d) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
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2.
3.
4.

5.

e) udostępnianie materiałów informacyjnych na tematy związane z uzależnieniami od
środków psychoaktywnych.
Finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie
uzależnień.
Finansowanie zatrudnienia psychologa do pracy z osobami objętymi pomocą Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od alkoholu,
narkotyków i nikotyny oraz innych substancji psychoaktywnych, jak również od hazardu
i intemetu w następujących formach:
a) zajęcia edukacyjne, w tym warsztaty, treningi i programy profilaktyczne;
b) konsultacje specjalistów;
c) pomoc i wsparcie psychologiczne;
d) zajęcia będące alternatywą wobec uzależnienia od hazardu, intemetu, nikotyny,
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, wspomagające proces
zdrowienia.
Udział lub organizowanie, współorganizowanie konferencji, seminariów oraz innych form
podnoszących poziom kwalifikacji z zakresu FASD oraz terapii uzależnień przedstawicieli
instytucji profilaktycznych, które mają kontakt z osobami uzależnionymi i
współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie.

ZADANIE 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu,
narkotyków, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Podejmowanie przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności
interwencyjno - motywujących wobec osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do
poddania się leczeniu odwykowemu, terapii lub oddziaływaniom korekcyjnoedukacyjnym,
2. Udzielenie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym, jak
również osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
3. Współpraca merytoryczna z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
4. 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,
5. Finansowanie zakupów plakatów, broszur, filmów i innych materiałów edukacyjnych
o tematyce profilaktycznej,
6. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat FASD - spektrum płodowych
zaburzeń alkoholowych.
ZADANIE 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz
innych uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
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pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów edukacyjnych i profilaktycznych
dotyczących rozwoju umiejętności społecznych i przeciwdziałaniu uzależnieniom, jak
również programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania
z obowiązkowym programem profilaktycznym świadomie ukierunkowanym na
profilaktykę oraz włączeniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka do pozytywnej grupy
rówieśniczej.
3. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Propagowanie możliwości wykorzystania sportu i turystyki jako czynników kształtujących
zainteresowania młodzieży, a także promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia
łączącego psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczno-rekreacyjną.
5. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z grup ryzyka, szczególnie
zagrożonych patologią społeczną.
6. Dofinansowywanie różnych form artystycznych, propagujących zdrowy i trzeźwy styl
życia {min. spektakle teatralne, koncerty, seanse filmowe, wystawy, konkursy).
7. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży
naszej gminy do udziału w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
8. Zakup materiałów (dot. różnych rodzajów uzależnień - alkohol, narkotyki, tytoń, FAS itp.):
dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, literatury i prasy
fachowej, filmów szkoleniowych.
9. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych
dotyczących uzależnienia od intemetu, hazardu, alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych
substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców gminy Czernikowo.
10. Organizowanie w szkołach konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy związane
z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innych uzależnień.
11. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, promocji zdrowego stylu
życia w szczególności przez: działalność wychowawczą i zapobiegawczą dzieci
i młodzieży w środowiskach zagrożonych uzależnieniami.
12. Współpraca ze szkołami w zakresie podejmowanych działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka
i przygotowanie go do świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem
substancji mogących doprowadzić do uzależnienia.
13. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży.
14. Współpraca z lokalnymi twórcami oraz działaczami lokalnymi w dziedzinie turystycznokrajoznawczej, w celu realizacji działań związanych z profilaktyką dzieci, młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy.
15. Prowadzenie edukacji publicznej, także we współpracy z innymi podmiotami poprzez:
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a) organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach oraz akcjach
profilaktycznych
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych,
dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów
i ich otoczenia,
c) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
d) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym,
e) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety
w ciąży.
16. Finansowanie wydatków niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych
i terapeutycznych.
17. Wsparcie finansowe funkcjonowania świetlicy środowiskowej oraz innych placówek
świadczących pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy
w rodzinie, w tym finansowanie bieżącej działalności niezbędnej do prowadzenia zajęć.
18. Prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców przez
udział w kampaniach promujących trzeźwość i dystrybucję materiałów edukacyjnych.
19. Prowadzenie badań, monitorowanie problemów społecznych, związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie.
20. Podejmowanie działań edukacyjnych i kontrolnych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia
z uwzględnieniem nie tylko aspektów prawnych, lecz również obszaru osobistych
motywacji (np. postawy rodzicielskie, mity na temat alkoholu) oraz nabycie umiejętności
praktycznych np. asertywne odmawianie sprzedaży.
21. Inne działania z zakresu profilaktyki.

ZADANIE 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, wolontariatu i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
1. Współpraca i wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na
rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
2. Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.
3. Współpraca ze służbą zdrowia.
4. Współpraca z Kościołem w zakresie profilaktyki uzależnień.
5. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki oraz członków
komisji.
6. Dofinansowywanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców oraz zapobiegania przypadkom naruszeń prawa i porządku publicznego,
będących wynikiem spożywania alkoholu.
7. Przekazywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, publikacji, książek jako pakietów
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edukacyjno-informacyjnych szkołom, organizacjom pozarządowym i instytucjom
zajmującym się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

ZADANIE 5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

V. SPOSÓB REALIZACJI
Realizacja przedstawionego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana będzie z wpływów
uzyskanych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób
stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym. Gminna Komisja skupi się na
zapobieganiu powstania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz tworzenia
modelu pomocy rodzinom dotkniętym problemem narkomanii poprzez stały kontakt z terapeutą
oraz współpracę z policją, GOPS-em i szkołami.
Przedstawiony program adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu; narkotyków;
nikotyny i innych substancji psychoaktywnych jak również od hazardu i intemetu, ich rodzin,
do dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie.
Koordynatorem programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
powołana zarządzeniem na podstawie art. 4 1 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Obecnie problemy wynikające z picia alkoholu i zażywania narkotyków stanowią jedne
z najważniejszych kwestii społecznych, przed którymi stanęły wszystkie kraje świata, w tym
również Polska. W polskim systemie rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień
kluczową rolę odgrywają samorządy gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są odpowiedzialne za rozwiązywanie tych problemów
w społecznościach lokalnych.
Szczególną uwagę zwraca się na działania w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
ponieważ wszelkie działania skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu odciągnięcie od
grup destrukcyjnych, właściwe relacje społeczne, budowanie poczucia własnej wartości,
zdobycie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.
Duże znaczenie mają działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które realizowane będą
na terenie szkół w gminie. Objęcie oddziaływaniem profilaktycznym i publicznym tak dużej
liczby dzieci i ich rodzin daje nadzieję na zmianę stylu życia wielu rodzin. Zgodnie z intencją
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, jak
również niżej opracowanego programu będziemy w 2018 roku starać się osiągnąć zarówno cele
główne jak i szczegółowe.
VI. Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży
może odbywać się tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Czernikowo.
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Maksymalna ilość punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5%
(z wyjątkiem piwa), określona przez Radę Gminy, wynosi:
1) 40 - do spożycia poza miejscem sprzedaży;
2) 10 - do spożycia w miejscu sprzedaży.

alkoholu

VII. ZASADY FUNKCJONOWANIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Programu.
Regulamin działania Komisji:
1. Przygotowanie i przedkładanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii Radzie Gminy.
2. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.
4. Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, warsztatów profilaktycznych dla dzieci.
5. Prowadzenie rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami wnioskowanymi
o zastosowanie leczenia odwykowego.
6. Kierowanie osób na zastosowanie leczenia odwykowego. W przypadku osób
nadużywających alkoholu do Sądu Rejonowego.
7. Zbieranie dokumentacji przypadków przemocy domowej.
8. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
9. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów
alkoholowych.
10. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich
rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzanie lokalnych inicjatyw.
11. Rozpatrywanie wniosków o wsparcie działań w tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.
12. Podjęte postanowienia, decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy składu osobowego Komisji.
13. Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół.
14. W oparciu o art. 4 1 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w brzmieniu „Zasady wynagrodzenia członków gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach
rozwiązywania problemów alkoholowych” Rada Gminy uchwala: członkowie komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymują diety w wysokości: 12% minimalnego
wynagrodzenia, za udział w posiedzeniu komisji alkoholowej i podjęte działania w celu
realizacji niniejszego programu.
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Załącznik nr 2
do
Uchwały Nr XXXI/190/20
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 31 stycznia 2018 roku

DIAGNOZA
Problemów społecznych w gminie Czernikowo na dzień 31.12.2017 r.
1) Na terenie gminy są 34 punkty sprzedaży napojów alkoholowych tzn., że na każdy punkt
przypada 207 osób.
2) Z oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych wynika, że najczęściej
spożywanym napojem alkoholowym jest piwo.
3) Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu w 2017 r. zarejestrował 22
pobyty osób z terenu naszej gminy (w tym 20 mężczyzn i 2 kobiety).
4) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała 3 wnioski do sądu
o skierowanie osoby na leczenie odwykowe.
5) Z pomocy społecznej w 2017 r. skorzystało 459 rodzin, a w nich 1.313 osób (w tym 152
rodzin z wyłączną pracą socjalną). Z powodu alkoholizmu oraz problemu alkoholowego
pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych udzielono dla 21 rodzin a w nich dla 39 osób.
Z rodzinami, w których występuje problem alkoholowy prowadzona jest praca socjalna.
Pracownicy socjalni zawierają kontrakty socjalne - określające zasady współdziałania
w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.
6) Problem alkoholowy dotyczy także osób zwolnionych z Zakładów Karnych. Jednej rodzinie
udzielono pomocy z powodu trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z ZK.
7) Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pomocy socjalnej informowali
o zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz motywowali do uczestnictwa w nich.
Systematycznie do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin
uczęszczało w 2017 r. 16 osób. Leczenie odwykowe w trybie lecznictwa stacjonarnego
podjęły 3 osoby.
Porady udzielone osobom korzystającym cyklicznie z pomocy terapeutycznej:
■ Wsparcie dla członków rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych - 20 porad
■ Dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniem i uzależnione od narkotyków - 4 porady
■ Osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, uzależnione od alkoholu - 148 porad
■ Osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, uzależnione od alkoholu będące po
leczeniu podstawowym w ośrodkach lecznictwa odwykowego - 25 porad
■ Osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, sprawcy przemocy, a także kierowane
przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Działania z zakresu profilaktyki narkomanii prowadzą również pedagodzy i
psycholodzy szkolni poprzez programy adresowane do różnych grup odbiorców, tj.
uczniów oraz ich rodziców.
W 2017 r. 3 rodziny, w których występował m. in. problem alkoholowy objęte były
wsparciem asystenta rodzinnego.

Od 2012 r. przy Kościele Parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie funkcjonuje
Klub Anonimowych Alkoholików. Osoby pozostające w abstynencji spotykają się 2 razy
w miesiącu, obchodzą również jubileusze życia w abstynencji, w których uczestniczą osoby
z innych gmin. Pracownicy socjalni uczestniczyli w jednej rocznicy jubileuszu życia
w abstynencji osoby trzeźwiejącej z terenu naszej gminy.
8) Ilość pielęgniarek i lekarzy opieki zdrowotnej przeszkolonych w zakresie metod krótkiej
interwencji -1
9) W 2017 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 16 Niebieskich Kart. Przemoc
psychiczna bądź fizyczna stosowana była wobec 38 ofiar przemocy. Sprawcami
przypadków byli mężczyźni, a w 1 przypadku kobieta. W 2017 r. procedurę Niebieskiej
Karty zakończono w przypadku 16 spraw (w tym 6 karty z 2016 r.)
Przemoc stosowana jest najczęściej przez sprawców będących pod wpływem alkoholu.
10) Ilość świetlic realizujących program wychowawczo-opiekuńczy - 6

Podstawowym uwarunkowaniem zagrożeń społecznych są:
- demoralizacja młodzieży poprzez zatracenie funkcji rodziny,
- brak pozytywnych wzorców zachowania, zanik wartości,
- trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin oraz brak perspektyw zmian na lepsze.
W listopadzie 2017 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy
Czernikowo w celu przygotowania „Lokalnej diagnozy problemów uzależnień i innych
problemów społecznych”.
Raport miał na celu przedstawienie wyników badań, obejmujących podstawowe problemy
społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków,
uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą,
a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk.
Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych
badań ankietowych przeprowadzonych w gminie Czernikowo wśród trzech grup
reprezentujących trzy lokalne środowiska:
1) dorośli mieszkańcy
2) dzieci i młodzież szkolna
3) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu.
Zebrane dane uzupełniono o informacje na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Straży Gminnej, Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy przygotowano Analizę SWOT.

ANALIZA SWOT - MOCNE I SŁABE STRONY ORAZ SZANSE I ZAGROŻENIA

MOCNE STRONY
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Mieszkańcy gminy Czernikowo odzwiercie
•
dlają postawy wobec picia alkoholu o niskim
poziomie ryzyka;
Łącznie 76% mieszkańców nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że alkohol zawarty w piwie
•
jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce;
Łącznie 93% respondentów uważa, że ko
biety w ciąży nie mogą pić bezpiecznie nie
wielkich ilości alkoholu;
82% badanych twierdzi, że alkohol nie po
maga w trudnych sytuacjach życiowych;
97% badanych mieszkańców nie zgadza się z
tym, aby prowadzić samochód po spożyciu
nawet niewielkich ilości alkoholu;
89% respondentów nie wie, gdzie może nabyć
substancje psychoaktywne takie, jak narkotyki
czy dopalacze;
Łącznie 89% badanych zdecydowanie lub ra
czej nie zgadza się ze stwierdzeniem, że stoso
wanie kar fizyczne hartują dziecko i pozwalaj*
sobie lepiej radzić w przyszłości;
Łącznie 80% mieszkańców Gminy Czerni
kowo nie jest skłonnym myśleć schematycznie
o przemocy w rodzinie;
Łącznie 64% badanych sprzedawców napojów
alkoholowych wskazało, że alkohol zawarty w
piwie oraz winie jest tak samo groźny jak ten
zawarty w wódce;
Łącznie 64% sprzedawców nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że osoby małoletnie mają ła
twy dostęp do alkoholu;
Łącznie 83% sprzedawców nie uważa, aby
spożywanie alkoholu pomagało w trudnych
sytuacjach życiowych;
Łącznie 100% sprzedawców nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że kobiety w ciąży mogą bez
piecznie pić niewielkie ilości alkoholu;
W przypadku wątpliwości, co do wieku, 63%
badanych zawsze sprawdza dowody potwier
dzające wiek, a często robi to kolejne 37%
osób;
Uczniowie gminy Czernikowo deklarują w
większości bardzo dobre lub raczej dobre rela
cje z opiekunami (SP - 98%; GIM - 97%;
PONADGIM - 80%);
Łącznie 91% uczniów szkoły podstawowej,
80% uczniów szkół gimnazjalnych oraz 60%

SŁABE STRONY
Ponad połowa badanych nie wie do jakich
instytucji może zgłosić się osoba
doświadczająca przemocy w rodzinie
(60%);
89% respondentów nie wie, gdzie mogą
zgłosić się osoby uzależnione od hazardu.

młodzieży chciałoby lub raczej chciałoby po
dzielić się swoimi wątpliwościami z rodzi
cami;
• Łącznie odpowiednio 82% uczniów szkół
podstawowych obdarzyłoby zaufaniem peda
gogów oraz 55% uczniów SP i 60% uczniów
PONADGIM.;
• Na tle badań ogólnopolskich uczniowie szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych wypadają
korzystniej - inicjację alkoholową ma za sobą
11 % badanych uczniów SP i 64% uczniów
GIM oraz 100% uczniów PONADGIM.;
• Zdecydowana większość uczniów szkoły pod
stawowej (98%), gimnazjalnej (81%), jak i po
nadgimnazjalnej (80%) nie wie, gdzie można
kupić narkotyki lub dopalacze;
• 85% uczniów SP wskazało, że na jej terenie
nie ma innych uczniów, których muszą się
obawiać. Podobny stan deklarują uczniowie
gimnazjum (79%) i szkół ponadgimnazjalnycł
(80%).

SZANSE
•

61% badanych mieszkańców wskazało, że
nie znajduje się obecnie w nikotynowym nałogu;
• Większość badanych mieszkańców pije alko
hol okazjonalnie;
• Zdecydowana większość respondentów nie
korzysta z wyróżnionych w badaniu form
gier losowych;
• Najlepiej w klasie czują się uczniowie klas
ponadgimnazjalnych (łącznie 100%). Ta
kiego samego zdania jest 91% uczniów GIM
(klas gimnazjalnych) i aż 97% uczniów SP
(klas podstawowych);
• Uczniowie szkół podstawowych w sporej
części nigdy nie byli na wagarach (87%);
• Większość uczniów gminy Czernikowo, któ
rzy mają za sobą inicjację nikotynową, aktu
alnie nie pali papierosów (SP - 100%; GIM 79%; PONADGIM - 60%);
• Wyniki badań wskazują, że 0% uczniów SP,
9% uczniów GIM i 20% uczniów PONAD
GIM miało kontakt z substancjami psycho
aktywnymi, tj. narkotykami i dopalaczami.

ZAGROŻENIA
•

Do najpoważniejszych problemów społecz
nego w opinii mieszkańców można uznać:
Zanieczyszczenie krajobrazu (smog) łącznie 86% oraz zanieczyszczenie krajo
brazu (zaśmiecenie) - łącznie 88%.
• Łącznie 51% respondentów zna co naj
mniej jedną osobę zażywającą substancje
psychoaktywne: narkotyki lub dopalacze;
• 16% respondentów ma w swoim otoczeniu
osoby, które doświadczają przemocy w ro
dzinie a 29% podejrzewa, że tak się dzieje;
• Łącznie 40% respondentów zgadza się z
tym, że osoby, które piją alkohol zagrażają
bezpieczeństwu w ich lokalnym środowi
sku;
• Spożywanie alkoholu w obrębie punktu
sprzedaży wydaje się być częstym zjawi
skiem. 7% badanych stwierdziło, że zdarza
się to kilka razy dziennie; 30% - kilka razy
w tygodniu; 27% - kilka razy w miesiącu, a
37%, że kilka razy w roku;
• Tylko 13% uczniów GIM deklaruje, że ich
koledzy raczej nie palą, 100% uczniów
szkół ponadgimnazjalnych wskazało, że
ponad 20 osób z ich otoczenia pali papie
rosy;
• Z odpowiedzi udzielonych przez uczniów
wynika, że w szkołach obecny jest zwyczaj
„chrztu” młodszych uczniów - przyznaje to
3% uczniów SP; 44% uczniów GIM i 60%
uczniów PONADGIM.

Załącznik nr 3
do
Uchwały NrXXXVI 90/20
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 31 stycznia 2018 roku

Preliminarz wydatków związanych z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czernikowie w roku 2018

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 ujęte
poniżej pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy Czernikowo na rok 2018 łącznych wpływów
z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez
właścicieli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia
jednorazowe.
Dochody i wydatki w budżecie z tytułu opłat na rok 2018 przewidywany jest w wysokości
144.000,00 zł. Środki te zgodnie z programem przeznaczone będą na następujące wydatki:

I. Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych:

40.000,00

1) Działania:
a) Działalność informacyjna na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych
b) Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
c) Udzielanie pomocy psychologicznej i materialnej
2) Działalność Punktu Konsultacyjnego
a) Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych przed i po leczeniu organizowane w Punkcie
Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin 1 raz w tygodniu po 3 godziny,
b) Wydatki bieżące na materiały edukacyjne (książki, plakaty, broszury i inne), materiały
piśmiennicze i inne niezbędne do prowadzenia działalności w punkcie.

II. Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz organizowanie wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży, a w tym:
84.000,00
1)
2)
3)
4)

Programy szkolne i zajęcia warsztatowe
Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych
Warsztaty o tematyce profilaktycznej
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi i innymi patologiami społecznymi
5) Działalność świetlicy środowiskowej i świetlic realizujących program opiekuńczo wychowawczy
6) Pomoc finansowa w działalności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, jako
alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki
1

7) Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe
imprez kulturalnych w celu zagospodarowania wolnego czasu bez używek i alkoholu
8) Wspieranie finansowe działalności instytucji, wolontariatu, stowarzyszeń, organizacji
pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci
i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

III. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

20.000,00

1) Kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe
2) Motywowanie osób do dobrowolnego stacjonarnego leczenia odwykowego
3) Koszty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe badanie biegłego psychologa i psychiatry sądowego
4) Wynagrodzenie dla członków komisji ustala się w wysokości 12% minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników
5) Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca
wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
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