
UCHWAŁA NR XII/110/2020 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Czernikowo na rok 2020 w brzmieniu 
przedstawionym w załącznikach do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 852 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. 
Realizacja tych działań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który uchwalany 
jest corocznie przez radę gminy.

Środki finansowe na realizację ww. programu pochodzą zgodnie z art. 182 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W świetle powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.
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związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zadania. Zadania przewidziane do 
realizacji, zapisane w poniższym programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach 
ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na 
dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego jego potrzeb.

Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy 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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii adresowany jest do całej społeczności mieszkańców gminy 
Czernikowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych, do 
osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami 
uzależnień zawodowo. Duże znaczenie mają działania profilaktyczne i edukacja publiczna, 
które realizowane są przede wszystkim na terenie szkół w gminie. Objecie oddziaływaniem 
profilaktycznym i publicznym tak dużej liczby dzieci i ich rodzin daje nadzieję na zmianę 
stylu życia w wielu środowiskach. Dlatego też w roku 2019 anonimową ankietę na temat 
problemów uzależnień przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży z ternu szkół Gminy 
Czernikowo, w celu szczegółowego określenia zadań na rok 2020.

Wnioski z przeprowadzonej ankiety prowadzonej przez pedagoga, dotyczącej używania 
alkoholu i innych środków odurzających przez dzieci i młodzież ze szkól z terenu Gminy 
Czernikowo w wieku szkolnym w I semestrze roku szkolnego 2019/2020:

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku w szkołach na terenie gminy Czernikowo została 
przeprowadzona ankieta wzorowana na badaniach ESPAD dotycząca używania alkoholu i 
innych środków odurzających przez dzieci i młodzież. Badaniem zostało objętych 542 
uczniów z terenu gminy Czernikowo. Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia 
zjawiska używania przez dzieci i młodzież substancji uzależniających, ale także ocena 
czynników wpływających na rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu na 
substancje, jak i ich podaży, a także na jakie problemy mogą mieć środki uzależniające. 
Pytania dotyczyły również udziału w zajęciach organizowanych na terenie szkół na temat 
środków odurzających. Mimo, iż napoje alkoholowe są łatwo dostępne w dzisiejszych 
czasach to przeprowadzone badania wskazały, iż 461 uczniów (85,05%) uczniów nigdy w 
życiu nie piło alkoholu, 49 uczniów (9,04%) twierdzi, że piło alkohol 1-2 razy, a 32 (5,90%), 
że 3-5 razy w życiu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 1-2 razy alkohol piło 35 uczniów, co 
stanowi 6,45%. Duża większość uczniów tj. 538 osób (99,26%) twierdzi, że nie pili w ciągu 
ostatnich 30 dni.

Większa część uczniów - 519 osób (95,75%) twierdzi, że nie pili żadnych napojów 
alkoholowych w ciągu ostatnich 30 dni. Piwo piło 16 uczniów (2,95 %), wino piło 7 uczniów 
- 1,29%.
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76 (14,02%) uczniów twierdzi, że podczas ostatniej sytuacji, kiedy piło napój 
alkoholowy wypiło mniej niż jedną butelkę piwa, a 466 (85,97%) uczniów, że nigdy nie pije 
piwa.

466 uczniów (87,45%) twierdzi, że nigdy nie piło alkoholu, 65 uczniów (11,99%), iż 
piło alkohol u siebie w domu, a 11 (0,55%) na ulicy lub „gdzieś pod chmurką”.

479 (88,37%) uczniów twierdzi, że po napiciu się alkoholu jest bardzo 
prawdopodobne, że poczują się odprężeni, 23 (4,24%) uważa, iż prawdopodobnie poczują się 
odprężeni, a 40 (7,38%) nie wie czy tak się stanie.

483 (89,10%) uczniów uważa, za bardzo prawdopodobne, że po napiciu się alkoholu 
będą mieli kłopoty z policją, 36 (6,64%) myśli, że prawdopodobnie będą mieli kłopoty z 
policją, a 13 uczniów (2,39%) nie wie czy tak się stanie.

496 (91,51%) uczniów sądzi, że bardzo prawdopodobne jest, że wypicie alkoholu 
zaszkodzi ich zdrowiu, 15 (2,76%) sądzi, że prawdopodobnie zaszkodzi ich zdrowiu, a 31 
uczniów (5,71%) nie wie czy tak się stanie.

47 (8,67%) uczniów sądzi, że bardzo prawdopodobne jest to, że po wypiciu alkoholu 
poczują się szczęśliwi, 53 osoby (9,77%) uważają, że prawdopodobnie poczują się szczęśliwi, 
386 (71,21%) uczniów nie wie czy tak się stanie, a zdaniem 56 (10,33%) jest to mało 
prawdopodobne.

95 (17,52%) uczniów twierdzi, że po wypiciu alkoholu bardzo prawdopodobne jest to, 
że zapomną o swoich problemach, 16 uczniów (2,95%) uważa, iż prawdopodobnie zapomną o 
swoich problemach, 32 (5,90%) nie wie czy tak się stanie, a zdaniem 399 (73,61%) jest to 
mało prawdopodobne.

23 (4,24%) uczniów uważa, że po napiciu się alkoholu bardzo prawdopodobne jest to, 
że nie będą w stanie przestać pić, 65 (11,99%) uczniów sądzi, że prawdopodobnie nie będą w 
stanie przestać pić, 34 (6,27%) nie wie czy tak się stanie, a zdaniem kolejnych 420 (7,70%) 
jest to mało prawdopodobne.

278 uczniów (51,29%) twierdzi, że po wypiciu alkoholu prawdopodobnie będą 
bardziej przyjaźni i towarzyscy, 189 uczniów (34,87%) nie wie czy tak się stanie, a 75 
(13,83%) uważa, że jest to mało prawdopodobne.

246 (45,38%) uczniów uważa, że po wypiciu alkoholu bardzo prawdopodobne jest, że 
mogliby zrobić coś, czego będą żałować, 84 (15,49%) uczniów sądzi, że prawdopodobnie 
mogliby zrobić coś, czego będą żałować, 38 (7,01%) nie wie czy zrobiłoby coś takiego, a 
zdaniem 74 (13,65%) jest to mało prawdopodobne.

364 (67,15%) uczniów sądzi, że po wypiciu alkoholu bardzo prawdopodobne jest to, 
iż mogliby się świetnie bawić, 24 uczniów (4,42%) uważa, iż jest to prawdopodobne, 16 
uczniów (2,95%) nie wie czy dobrze by się bawiło, a zdaniem 95 uczniów (17,52%) jest to 
mało prawdopodobne.

Kolejne pytania dotyczyły zażywania przez uczniów środków odurzających takich jak: 
leki nasenne i uspokajające i tu padały następujące odpowiedzi: 355 uczniów (65,49%) 
słyszało o takich środkach odurzających jak leki nasenne i uspokajające, 419 (77,30%) o 
marihuanie i haszyszu, 5 (0,92%) o LSD, 218 (40,22%) o amfetaminie, 324 (59,77%) 
uczniów słyszało o kokainie, 412 (76,01%) o heroinie, 72 (13,28%) o Ecstasy. 34 uczniów 
(6,27%) nie słyszało o takich środkach odurzających jak leki nasenne i uspokajające, 123 
(22,69%) o marihuanie i haszyszu, 537 (99,07%) o LSD, 324 (59,77%) o amfetaminie, 216
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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.

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.
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poddania się leczeniu odwykowemu, terapii lub oddziaływaniom korekcyjno- 
edukacyjnym,

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 
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 profilaktycznymświadomie ukierunkowanym na 
profilaktykę oraz włączeniem dzieci i młodzieży z grupryzyka 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 
kształtuj ącychzainteresowania młodzieży, a także promowanie zdrowego i trzeźwego 
stylu życiałączącego 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 #�"	�"�  $��!��%��!��!��%��&� ������!�&�  ��� ��'	%����&� �� !���&� ����(� �)"

7. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży 
naszej gminy do udziału w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
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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 internetu, hazardu, alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych 
substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców gminy Czernikowo.

10. Organizowanie w szkołach konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy związane 
zproblematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innych uzależnień.

11. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, promocji zdrowegostylu 
życia w szczególności przez: działalność wychowawczą i zapobiegawczą dzieci 
imłodzieży 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 turystyczno- 

krajoznawczej, w celu realizacji działań związanych z profilaktyką dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców gminy.

15. Prowadzenie edukacji publicznej, także we współpracy z innymi podmiotami poprzez:
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
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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.

Na realizacje zadań przeznaczono środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. 
Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być 
przeznaczone na inne cele.

VI. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży może 
odbywać się tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Czernikowo.
1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określona przez Radę 
Gminy, wynosi:
1) 90 - o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,
2) 50 - o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 50 - o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

2. Na terenie Gminy Czernikowo ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości -  70,

3. Na terenie Gminy Czernikowo ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości -  120.

yil.ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W oparciu o art. 41 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 Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 
12% minimalnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji.

Wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie zaliczki, gdyż stanowi ono 
przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt. 6 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 201 r. poz.1387) o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Wynagrodzenie to nie podlega oskładkowaniu ZUS.
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Załącznik nr 2 
do Uchwały XII/110/2020 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 22 stycznia 2020 r.

DIAGNOZA

Problemów społecznych w gminie Czernikowo na dzień 31.12.2019 r.
• Na terenie gminy znajdują się 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych tzn., że na 

każdy punkt przypada 235 osób.
• Z oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych wynika, że najczęściej 

spożywanym napojem alkoholowym jest piwo.
• Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała 4 wnioski do sądu 

o skierowanie osoby na leczenie odwykowe.
• Jednym z najważniejszych zadań w realizacji gminnego programu było informowanie o 

możliwościach skorzystania z pomocy prawnej i psychologicznej przez dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym. W planowaniu pomocy komisja dążyła do zintegrowania działań 
różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie. Dotyczyło one przede 
wszystkim szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego zajmujących się 
problemem przemocy.

• Z pomocy społecznej w 2019 r. roku korzystało 362 rodziny, a wśród nich 1005 osób - w 
tym 179 rodzin, a w nich 451 osób objętych było wyłączną pracą socjalną.
Dominującymi powodami przyznawania świadczeń z pomocy społecznej było ubóstwo, 
bezrobocie, niepełnosprawność. Jednym z powodów był także alkoholizm, który 
występował w połączeniu z w/w przesłankami, a także z przemocą oraz trudnościami w 
przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego.
Z powodu alkoholizmu w 2019 r. pomocy społecznej w różnych formach, najczęściej w 
formie świadczeń niepieniężnych, poradnictwa i wyłącznej pracy socjalnej udzielono 48 
rodzinom, a w nich 116 osobom. Odrębną grupę osób objętych wyłączną pracą socjalną 
oraz specjalistycznym poradnictwem stanowią osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty -  
w 18 przypadkach alkohol był powodem przemocy domowej w rodzinach, w których 
pozostawało 68 osób.

• Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej kierują osoby z problemem 
alkoholowym do uczestnictwa w zajęciach z psychoterapeutą ds. uzależnień w Punkcie 
Konsultacyjnym.
W 2019 r. do uczestnictwa w w/w rozmowach i konsultacjach terapeutycznych pracownicy 
socjalni skierowali udział 42 osób (mężczyzn) z problemem alkoholowym.
Z 6 rodzinami, w których alkoholizm występował z połączeniu przesłanką bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych -  systematycznie pracował asystent rodziny.

• W 2019 roku do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 26 
Niebieskich Kart, w tym 18 przypadków, gdzie zachowania przemocowe popełniane były 
przez domniemanych sprawców przemocy pod wpływem alkoholu.
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używania przez dzieci i młodzież substancji uzależniających, ale także ocena czynników wpły
wających na rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu na substancje, jak i 
ich podaży, a także na jakie problemy mogą mieć środki uzależniające. Pytania dotyczyły rów
nież udziału w zajęciach organizowanych na terenie szkół na temat środków odurzających. 
Mimo, iż napoje alkoholowe są łatwo dostępne w dzisiejszych czasach to przeprowadzone ba
dania wskazały, iż 461 uczniów (85,05%) uczniów nigdy w życiu nie piło alkoholu, 49 uczniów 
(9,04%) twierdzi, że piło alkohol 1-2 razy, a 32 (5,90%), że 3-5 razy w życiu. W ciągu ostatnich 
12 miesięcy 1-2 razy alkohol piło 35 uczniów, co stanowi 6,45%. Duża większość uczniów tj. 
538 osób (99,26%) twierdzi, że nie pili w ciągu ostatnich 30 dni.

Większa część uczniów - 519 osób (95,75%) twierdzi, że nie pili żadnych napojów al
koholowych w ciągu ostatnich 30 dni. Piwo piło 16 uczniów (2,95 %), wino piło 7 uczniów - 
1,29%.

76 (14,02%) uczniów twierdzi, że podczas ostatniej sytuacji, kiedy piło napój alkoho
lowy wypiło mniej niż jedną butelkę piwa, a 466 (85,97%) uczniów, że nigdy nie pije piwa.

466 uczniów (87,45%) twierdzi, że nigdy nie piło alkoholu, 65 uczniów (11,99%), iż 
piło alkohol u siebie w domu, a 11 (0,55%) na ulicy lub „gdzieś pod chmurką”.

479 (88,37%) uczniów twierdzi, że po napiciu się alkoholu jest bardzo prawdopodobne, 
że poczują się odprężeni, 23 (4,24%) uważa, iż prawdopodobnie poczują się odprężeni, a 40 
(7,38%) nie wie czy tak się stanie.

483 (89,10%) uczniów uważa, za bardzo prawdopodobne, że po napiciu się alkoholu 
będą mieli kłopoty z policją, 36 (6,64%) myśli, że prawdopodobnie będą mieli kłopoty z poli
cją, a 13 uczniów (2,39%) nie wie czy tak się stanie.

496 (91,51%) uczniów sądzi, że bardzo prawdopodobne jest, że wypicie alkoholu za
szkodzi ich zdrowiu, 15 (2,76%) sądzi, że prawdopodobnie zaszkodzi ich zdrowiu, a 31 
uczniów (5,71%) nie wie czy tak się stanie.

47 (8,67%) uczniów sądzi, że bardzo prawdopodobne jest to, że po wypiciu alkoholu 
poczują się szczęśliwi, 53 osoby (9,77%) uważają, że prawdopodobnie poczują się szczęśliwi, 
386 (71,21%) uczniów nie wie czy tak się stanie, a zdaniem 56 (10,33%) jest to mało prawdo
podobne.

95 (17,52%) uczniów twierdzi, że po wypiciu alkoholu bardzo prawdopodobne jest to, 
że zapomną o swoich problemach, 16 uczniów (2,95%) uważa, iż prawdopodobnie zapomną o 
swoich problemach, 32 (5,90%) nie wie czy tak się stanie, a zdaniem 399 (73,61%) jest to mało 
prawdopodobne.

23 (4,24%) uczniów uważa, że po napiciu się alkoholu bardzo prawdopodobne jest to, 
że nie będą w stanie przestać pić, 65 (11,99%) uczniów sądzi, że prawdopodobnie nie będą w 
stanie przestać pić, 34 (6,27%) nie wie czy tak się stanie, a zdaniem kolejnych 420 (7,70%) jest 
to mało prawdopodobne.

278 uczniów (51,29%) twierdzi, że po wypiciu alkoholu prawdopodobnie będą bardziej 
przyjaźni i towarzyscy, 189 uczniów (34,87%) nie wie czy tak się stanie, a 75 (13,83%) uważa, 
że jest to mało prawdopodobne.

246 (45,38%) uczniów uważa, że po wypiciu alkoholu bardzo prawdopodobne jest, że 
mogliby zrobić coś, czego będą żałować, 84 (15,49%) uczniów sądzi, że prawdopodobnie mo
gliby zrobić coś, czego będą żałować, 38 (7,01%) nie wie czy zrobiłoby coś takiego, a zdaniem 
74 (13,65%) jest to mało prawdopodobne.



364 (67,15%) uczniów sądzi, że po wypiciu alkoholu bardzo prawdopodobne jest to, iż 
mogliby się świetnie bawić, 24 uczniów (4,42%) uważa, iż jest to prawdopodobne, 16 uczniów 
(2,95%) nie wie czy dobrze by się bawiło, a zdaniem 95 uczniów (17,52%) jest to mało praw
dopodobne.

Kolejne pytania dotyczyły zażywania przez uczniów środków odurzających takich jak: 
leki nasenne i uspokajające i tu padały następujące odpowiedzi: 355 uczniów (65,49%) słyszało
0 takich środkach odurzających jak leki nasenne i uspokajające, 419 (77,30%) o marihuanie i 
haszyszu, 5 (0,92%) o LSD, 218 (40,22%) o amfetaminie, 324 (59,77%) uczniów słyszało o 
kokainie, 412 (76,01%) o heroinie, 72 (13,28%) o Ecstasy. 34 uczniów (6,27%) nie słyszało o 
takich środkach odurzających jak leki nasenne i uspokajające, 123 (22,69%) o marihuanie i 
haszyszu, 537 (99,07%) o LSD, 324 (59,77%) o amfetaminie, 216 (39,85%) o kokainie, 130 
(2,39%) o heroinie, 470 (8,67%) o Ecstasy. 528 (97,41%) uczniów twierdzi, że nigdy nie 
chciało spróbować któregoś z wyżej wymienionych środków, 14 (2,58%) zaś, że miało taką 
ochotę. Wszyscy uczniowie 100%, (542 osób) twierdzą, że nie zdarzyło im się używać środków 
odurzających.

Następne pytania dotyczyły problemów, z jakimi mogliby spotkać się uczniowie i tu 
padały następujące odpowiedzi:
• 505 uczniów (93,10%) twierdzi, że miało taki problem jak kłótnia lub sprzeczka, 37 osób 

(6,82%) nie miało takiego problemu.
• Problemem dla 75 osób (13,83%) była przepychanka lub bójka, 467 osób (86,10%) nie 

miało takiego problemu.
• 9 osób (1,66%) twierdzi, że utraciły pieniądze lub cenne przedmioty, 533 osób (98,33%) 

taka sytuacja nie spotkała.
• 13 osoby (2,39%) miały zniszczone rzeczy lub ubrania, 529 (97,60%) uczniów nie miało 

takiej sytuacji.
• 34 osoby (6,27%) twierdzą, że miały problemy z rodzicami, 508 osób (93,72%) nie miało 

takich problemów.
• 48 osób (8,85%) uważa, że miało problemy z przyjaciółmi, 494 uczniów (91,14%) nie miało 

takich problemów.
Kolejny zestaw pytań dotyczył, do czego może doprowadzić nadmierne picie alkoholu

1 525 uczniów (96,86%) uważa, że nadmierne picie alkoholu w dużym stopniu wpływa na wy
padki drogowe, a 17 uczniów (3,13%), iż w bardzo dużym stopniu wpływa na wypadki dro
gowe.

490 uczniów (90,40%) sądzi, że nadmierne picie alkoholu w dużym stopniu wpływa na 
przestępstwa związane z przemocą, 23 uczniów (4,24%), iż w bardzo dużym stopniu wpływa 
na przestępstwa związane z przemocą, a 29 uczniów (5,35%), że w pewnym stopniu wpływa 
na przestępstwa związane z przemocą.

466 uczniów (84,87%) uważa, że nadmierne picie alkoholu w dużym stopniu wpływa 
na problemy rodzinne, 53 uczniów (9,77%) sądzi, że w bardzo dużym stopniu picie alkoholu 
wpływa na problemy rodzirme, a 23 uczniów (4,24%), że w pewnym stopniu wpływa na pro
blemy rodzinne.

398 uczniów (73,43%) uważa, że nadmierne picie alkoholu w dużym stopniu wpływa 
na problemy finansowe, 113 uczniów (20,84%) uważa, że w bardzo dużym stopniu wpływa na
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Preliminarz wydatków związanych z realizacją 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czernikowie w roku 2020

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 ujęte 
poniżej pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy Czernikowo na rok 2020 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 2020 przewidywany jest w wysokości 
161.000,00 zł. Środki te zgodnie z programem przeznaczone będą na następujące wydatki:

I. Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych: 45.000,00

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: 86.000,00

1) Programy szkolne i zajęcia warsztatowe
2) Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych
3) Warsztaty o tematyce profilaktycznej
4) 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
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III. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30.000,00
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