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I. Wprowadzenie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok reguluje prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałaniom
uzależnieniom stanowi Narodowy Program Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021r., poz.183).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę
realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy
Kwidzyn. Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań naprawczych i profilaktyki
zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz
zmniejszeniu tych, które aktualnie występują. Konsumpcja alkoholu i zażywanie narkotyków w sposób
istotny wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje
dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, uzależnionych, ale wpływają na całą populację.
Nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków powoduje wiele szkód społecznych tj. przestępczość,
ubóstwo, przemoc w rodzinie, wypadki samochodowe i winno być przedmiotem troski ze strony organów
administracji rządowej i samorządowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi art. 41 ust. 1 (Dz.U.2021r., poz.1119) samorząd gminy realizuje zadania w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez „Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020r., poz.2050) do zadań własnych gminy należy
przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji tych zadań koniecznym jest opracowanie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców. Cel główny będzie realizowany w oparciu
o zadania wynikające z obowiązujących ustaw. Ponadto Program opiera się na celu operacyjnym
wynikającym z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 dotyczącym profilaktyki
uzależnień. Różne rodzaje uzależnień mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Bez względu na to, czy
mowa np. o uzależnieniu od alkoholu, narkotyków czy papierosów spotykamy się z takim samym lub
podobnym przebiegiem, czynnikami chroniącymi.
Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie
Gminy Kwidzyn prowadzone są zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie
stanowiącym rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonej w latach
poprzednich.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 jest programem sektorowym określającym obszary
problemowe oraz kierunki działań, które zostały zapisane do realizacji w opracowanej w Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2025.

II. Podstawa prawna i merytoryczna programu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.z 2021r., poz.1119),
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020r,. poz.
2050),
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r, poz.
1249),
4. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021r., poz. 183).

Dokumenty krajowe i lokalne, z których realizacją koresponduje realizacja Gminnego Programu
Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022:
1. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2021- 2025,
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (Dz.U. z 2021r., poz.
235)
3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
4. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kwidzyn na lata
2021 – 2025.
5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na
lata 2019 - 2021.
6. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021- 2025 (Dz.U. z 2021r., poz. 642).

III. Postanowienia ogólne.
1.Ilekroć w treści Programu występują wymienione poniżej zwroty, należy przez to rozumieć:
1)Gminny Program lub Program- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
2)Gminny Program lub Program- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
2) Wójt

- Wójt Gminy Kwidzyn,

3) Gmina

- Gmina Kwidzyn,

4)GKRPA

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia

5)PLU

Leczenia Uzależnień w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie,
przy ul. Warszawskiej 18a,
6)Policja

- Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie Fundacja

7)OIK

„Żyć Zgodnie” ul. Braterstwa Narodów 59
8)GOPS

-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie,

9)Klub Abstynenta

-

Stowarzyszenie Klub Abstynenta z siedzibą w Kwidzynie,
przy ul. Odrowskiego 10,

10) GOK

-

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie,

11) kościoły, związki wyznaniowe
12) Zespół Interdyscyplinarny – Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kwidzyn,
13) ustawa –

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2021r., poz.1119),

14) ustawa -

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2020r., poz. 2050)

2.Głównym realizatorem Programu jest Urząd Gminy Kwidzyn.
Inne podmioty realizujące Gminny Program to:
1) GKRPA,
2) GOPS,
3) Policja,
4) PLU,
5) KA,
6) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o systemie oświaty,
7) GOK,
8) Zespół Interdyscyplinarny,
9) OIK,
10) kościoły, związki wyznaniowe,
11) inne podmioty, którym są zlecane bądź powierzane zadania Programu.

IV. Diagnoza.
LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ALHOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
W GMINIE KWIDZYN
W skali problemów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn dowiadujemy się z informacji
takich instytucji jak:
1. Poradnia Leczenia Uzależnień za rok 2021.
2. Stowarzyszenia Klubu Abstynenta za rok 2021.
3. Komendy Powiatowej Policji za rok 2021.
4. Ośrodka Interwencji Kryzysowej za rok 2021.
5. Szkół z terenu Gminy Kwidzyn oraz obserwacji własnych członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Diagnozy dokonano analizując wyszczególnione powyżej informacje za 2021 rok według stanu
na 30 listopada 2021 r. oraz obserwacje i wnioski członków GKRPA.
Diagnoza obejmuje podstawowe problemy społeczne związane z uzależnieniami na terenie
naszej gminy w 2021r. Celem diagnozy jest ukazanie skali zjawisk i problemów związanych z
obecnością alkoholu oraz środków odurzających w życiu człowieka oraz obszarów szkód wynikających
z nadużywania alkoholu i zażywania środków odurzających przez mieszkańców naszej gminy.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zadania w ramach realizacji programu
nie były w pełni możliwe do zrealizowania. Urząd Gminy Kwidzyn i inne instytucje współracujące
z urzędem nie mogły w pełni zrealizować powierzonych im zadań.
Problemy wynikające z picia obejmują swoim zasięgiem całą populację, dlatego też przedmiotem
działań na rzecz zdrowia publicznego musi być cała populacja ludzi pijących, a także tych, którzy z racji
wieku dopiero zaczną stawać przed wyborami dotyczącymi ilości i częstotliwości picia. Źródłem
problemów może stać się każde nadużywanie alkoholu, to sformułowane oznacza nie tylko tzw. picie
szkodliwe, ale także picie w niewłaściwych okolicznościach. Eksperci sformułowali pewne prawo, które
mówi o tym, że w każdej populacji najwięcej jest osób umiarkowanie pijących i to one, paradoksalnie
powodują najwięcej problemów alkoholowych.
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, że większość kompetencji
i środków finansowych zlokalizowanych jest na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Informacji na ten temat dostarcza nam lokalna diagnoza problemów alkoholowych w Gminie
Kwidzyn. Zawiera ona aktualne problemy mieszkańców i stanowi podstawę do działań profilaktycznych.
Ma charakter praktyczny, umożliwi dokonanie porównań i wystosowanie odpowiednich wniosków,
uwzględnionych w działaniach Gminy Kwidzyn w najbliższych latach.
Alkohol niesie ze sobą oprócz zagrożenia zdrowia cały szereg negatywnych skutków w życiu
rodzinnym.

Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Fundacja „Żyć zgodnie” według stanu 30.11.2021r.
zgłosiły się ogółem 172 osoby, w tym z terenu Gminy Kwidzyn zgłosiło się 18 osób.
Osoby, które zgłosiły się z następującymi problemami

Liczba osób

Problem przemocy w rodzinie – Gmina Kwidzyn

3

Problem przemocy i alkoholu w rodzinie – Gmina Kwidzyn
Problem narkotykowy
Inne problemy (np. kryzys małżeński, rodzinny, problemy prawne) –
Gmina Kwidzyn
Formy pomocy, które uzyskały:
Pomoc psychologiczna
Pomoc prawna

1
0
14

38
18

Mieszkańcy naszej gminy mogli uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie poradnictwa
prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta przyjęło według stanu na dzień 20.11.2021r. ogółem 150
osób, w tym z terenu Gminy Kwidzyn 40 osób. Liczba osób uzależnionych korzystających z pomocy
wyniosła 29 osoby. Liczba osób współuzależnionych 11.
Osoby uzależnione, które zgłosiły się i skorzystały z następującej Liczba osób
formy pomocy
Porady terapeuty- pomoc pierwszego kontaktu
40
Porady specjalisty psychiatry
Porady prawnika
Porady psychologa

11
25
40

Te same osoby korzystały z porad specjalistów kilkakrotnie. Zdarzało się tak, że jedna wizyta nie
była wystarczająca i wówczas korzystały z kolejnych wizyt. Każda osoba potrzebująca pomocy w łatwy
sposób ją otrzymać. Klub Abstynenta jest dostępny dla wszystkich osób, które znajdą się w trudnej
sytuacji. Stowarzyszenie organizowało imprezy trzeźwościowe regionalne i krajowe oraz wyjazdy
terapeutyczne na dni skupienia. Ponadto organizowało wyjazdy na konferencje szkoleniowe. Gmina co
roku dofinansuje w postaci dotacji działalność stowarzyszenia.

Przychodnia

Leczenia

Uzależnień

stan

30.11.2021r.

przyjęła

ogólnie

w tym 47 osoby z terenu Gminy Kwidzyn.
Osoby uzależnione od alkoholu (terapie indywidualne
i grupowe)
Terapia DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

47 osób
4

300

osoby,

Osoby z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocy

47

Osoby doświadczające przemocy – grupa wsparcia dla kobiet i
indywidualne porady oraz pomoc telefoniczna

22

Osoby z problemem alkoholowym – sesje indywidualne i
grupowe oraz telefoniczne

25

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie prowadzi terapię dla osób uzależnionych oraz
współuzależnionych w formie indywidualnej i grupowej na dwóch poziomach, tj. podstawowym
i pogłębionym. W terapiach uczestniczą rodziny, są to osoby współuzależnione oraz osoby bezpośrednio
uzależnione od alkoholu, od narkotyków. Ponadto PLU prowadzi grupę wsparcia dla osób
doświadczających przemocy oraz terapię DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). Terapia DDA jest
przeznaczona dla osób wychowujących się w rodzinie alkoholowej.
Każdy pacjent ma możliwość uczestniczenia w terapii odwykowej. Gmina, co roku wykupuje
w PLU usługi zdrowotne dla mieszkańców.
O możliwości korzystania z

pomocy oferowanej przez wymienione instytucje

osoby

zainteresowane były informowane przez członków GKRPA. Przekazywano mieszkańcom ulotki i
udzielano informacji na temat działalności Punktu Konsultacyjnego przy Stowarzyszeniu Abstynenta,
Przychodni Leczenia Uzależnień oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Z danych z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie (stan 30.10.2021r.) wynika, że Policja
przeprowadziła 131 interwencji, w tym w związku z alkoholem 86, a w związku z przemocą domową 11.
Ponadto przeprowadzono 17 interwencji, które dotyczyły spożywania alkoholu w miejscu publicznym.
Podjęto 10 interwencji, które dotyczyły lezących osób pod wpływem upojenia alkoholowego. Popełniono
27 przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Zatrzymano 23 osoby, które
prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwości. Zatrzymano 2 osoby, które prowadziły pojazdy w stanie po
użyciu alkoholu. Zatrzymano 2 osoby, które prowadziły pojazdy mechaniczne pod wpływem innych
substancji psychoaktywnych. Z powodu niezachowania ostrożności na drodze, po spożyciu alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych odnotowano 1 wypadek drogowych. Ponadto Policja odnotowała 4
kolizje drogowe w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu. Policja w ramach swoich czynności
przeprowadziła 43 działania prewencyjno - edukacyjne w szkołach.
Jednym z zadań policji jest prowadzenie szerokich działań profilaktycznych kierowanych
do mieszkańców z terenu Gminy Kwidzyn. Ma to zapobiec popełnianiu wykroczeń, przestępstw przez
osoby dorosłe i nieletnie oraz ograniczyć interwencje domowe. Policja w dalszym ciągu będzie
podejmować szereg czynności profilaktyczno- edukacyjnych skierowanych do nieletnich, dorosłych
i rodzin zagrożonych patologią.

W zakresie działań członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
m.in. przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z osobami uzależnionymi w sprawie podjęcia leczenia
odwykowego i członkami ich rodzin. Z danych wynika, że w 2021 roku wpłynęło 12 wniosków
o leczenie odwykowe wobec osób uzależnionych od alkoholu. W 5 przypadkach po rozparzeniu
wniosków przez GKRPA nie podejmowano działań i zakończono postępowanie. 4 wnioski o leczenie
odwykowe przekazano do sądu, celem podjęcia stosownych działań.
Gminna Komisja współpracując z innymi podmiotami będzie jeszcze skuteczniej wdrażać programy
profilaktyczne i promować zdrowy tryb życia. W 2021r. Urząd zorganizował szkolenie w zakresie
konstruowania programu dotyczącego przemocy oraz dla członków komisji alkoholowej w zakresie
przepisów wynikających z ustaw.
Realizowane w Gminie Kwidzyn działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych przyczyniają się do zmniejszenia spożywania napojów alkoholowych wśród dorosłych
i wpływają na obniżenie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Systematyczne obserwowanie
problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży umożliwia dostosowanie działań profilaktycznych
do grupy najbardziej zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, które mają chronić przed podejmowaniem
zachowań ryzykownych dla zdrowia.
Z przeprowadzonych badań wynika, że do dnia 15.11.2020r. wszystkie szkoły podstawowe na terenie
naszej gminy realizowały programy profilaktyczne, w których ogółem uczestniczyło 500 dzieci.
W 2020 roku placówki oświatowe zrealizowały programy profilaktyczne w następujących ilościach:
1) Szkoła Podstawowa w Janowie- zrealizowała 6 programów profilaktycznych dotyczących
alkoholizmu, przemocy i narkomanii, w tych programach uczestniczyło 93 dzieci (większość uczniów
objęta była kilkoma programami). 65 rodziców uczestniczyło w tych programach, w tym większość była
zaangażowana w realizację kilku programów. Ponadto w 3 kampaniach szkoła brała udział.
2) Szkoła Podstawowa w Korzeniewie- zrealizowała 3 programy profilaktyczny dotyczące alkoholizmu,
przemocy i narkomanii, w tych programach uczestniczyło 70 dzieci. Ponadto w 3 kampaniach szkoła
brała udział.
3) Szkoła Podstawowa w Tychnowach- zrealizowała 1 program profilaktyczny dotyczący alkoholizmu,
w tym programie uczestniczyło 30 dzieci. Ponadto w 3 kampaniach szkoła brała udział.
4) Szkoła Podstawowa w Rakowcu- zrealizowała 3 programy profilaktyczne dotyczące alkoholizmu,
przemocy i narkomanii, w tych programach uczestniczyło 80 dzieci.
Ponadto w 3 kampaniach szkoła brała udział.
5)

Szkoła Podstawowa w Liczu- zrealizowało 3 programy profilaktyczne dotyczące alkoholizmu,

przemocy i narkomanii, w tych programach uczestniczyło 90 dzieci. Ponadto w 3 kampaniach szkoła
brała udział.

6)

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze- zrealizowało 3 programy profilaktyczne dotyczących

alkoholizmu, przemocy i narkomanii w tych programach uczestniczyło 85 dzieci. Ponadto
w 3 kampaniach szkoła brała udział.
Programy profilaktyczne realizowane w szkołach są ważnym elementem profilaktyki. Każdy projekt
powinien być poprzedzony diagnozą środowiska zawierającą ocenę problemu, zapotrzebowanie na
specyficzne działania z zakresu profilaktyki oraz dostosowany do adresatów. Oddziaływania
profilaktyczne, psychoedukacyjne na rodziców wpływają na kształtowanie się ich postaw wobec
alkoholu i minimalizują negatywne wpływy środowiska. Czasem jest to jedyna z możliwych form
pomocy rodzinie.

Na podstawie badania ankietowego na temat „Zagrożenia uzależnieniami” przeprowadzonego
wśród młodzieży z 6 szkół podstawowych Gminy Kwidzyn zadano respondentom pytania mające na celu
uzyskanie odpowiedzi na istotne dla diagnozy zagadnienia - według stanu na dzień 15.11.2020r.

Pytania

Szkoła
Podstawowa w
Korzeniewie
24 uczniów

Szkoła
Podstawowa w
Rakowcu
50 uczniów

Szkoła
Podstawowa w
Janowie
12 uczniów

Szkoła
Szkoła
Podstawowa w Podstawowa w
Tychnowach
Liczu
7 osób
18 osób

Szkoła
Podstawowa w
Nowym
Dworze
27 osób

1.Czy piłeś
(piłaś) napoje
alkoholowe?

-Tak -15
-Nie -19

-Tak -20
-Nie -30

-Tak -6
-Nie -6

-Tak -0
-Nie -7

Tak -2
-Nie -25

2.Gdzie po raz
pierwszy piłeś
(piłaś)
alkohol?

-w domu-5
-u rodziny-0
-u kolegi-0
-inne miejsca
(jakie?)-0

-w domu-96
-u rodziny-9
-u kolegi-4
-inne
miejsca
(jakie?)-3

-w domu- 4
-u rodziny-1
-u kolegi-2
-inne
miejsca
(jakie?)-0

-w domu-0
-u rodziny-0
-u kolegi-0
-inne
miejsca
(jakie?)-0

3.Jaki piłeś
(piłaś) alkohol?

-piwo-1
-szampana-1
-wódka-0

4.Kto
poczęstował Cię
alkoholem?

-rodzice-4
-rodzeństwo-0
-inni członkowie
rodziny-0
-kolega-0
-inni(napisz kto?)-0

5.Picie alkoholu
według Ciebie:

-poprawia humor-5
-leczy różne
choroby-1

-Tak -10
-Nie -8

-w domu-5
-u rodziny-0
-u kolegi-5
-inne
miejsca
(jakie?)-wesele-1,
nigdzie-4
-piwo-13
-piwo-5
-piwo-0
-piwo-7
-wino-5
-wino-1
-wino-0
-wino-4
-wódka-2
-wódka-2
-wódka-0
-wódka-3
-nie piłem-2
-nic nie
piłam/em-5
-rodzice-5
-rodzice-0
-rodzice-0
-rodzice-2
-rodzeństwo-1
-rodzeństwo- 0
-rodzeństwo-0
-rodzeństwo-0
-inni członkowie
-inni członkowie
-inni członkowie -inni członkowie
rodziny-10
rodziny- 1
rodziny-0
rodziny-1
-kolega-3
-kolega-3
-kolega-0
-kolega-6
-inni(napisz kto?)- -inni(napisz kto?)- -inni(napisz kto?)- -inni(napisz
nie piłam/em-3
3
0
kto?)- nikt-5
-poprawia humor-4 -poprawia humor-0 -poprawia humor- -poprawia humor-leczy różne
-leczy różne
0
7
choroby-2
choroby-2
-leczy różne
-leczy różne

-w domu-0
-u rodziny-0
-u kolegi-1
-inne
miejsca
(jakie?)-1
-piwo-2
-wino-0
-wódka-0

-rodzice-0
-rodzeństwo-1
-inni członkowie
rodziny-0
-kolega-1
-inni(napisz kto?)
-0
-poprawia humor1
-leczy różne

-ułatwia nawiązanie
kontaktów
towarzyskich-1
-prowadzi do
uzależnienia i
niszczy życie
człowieka-17

-ułatwia
nawiązanie
kontaktów
towarzyskich-5
-prowadzi do
uzależnienia i
niszczy życie
człowieka-37

-ułatwia
nawiązanie
kontaktów
towarzyskich-0
-prowadzi do
uzależnienia i
niszczy życie
człowieka-10

choroby-0
-ułatwia
nawiązanie
kontaktów
towarzyskich-0
-prowadzi do
uzależnienia i
niszczy życie
człowieka-6

choroby-3
-ułatwia
nawiązanie
kontaktów
towarzyskich-2
prowadzi do
uzależnienia i
niszczy życie
człowieka-5

choroby-0
-ułatwia
nawiązanie
kontaktów
towarzyskich-1
-prowadzi do
uzależnienia i
niszczy życie
człowieka-27

6.Czy używałeś
(używałaś)
innych środków
odurzających?

-papierosów-0
-narkotyków-0
-innych
nie używałem/am24

-papierosów-4
-narkotyków-0
-innych
nie używałem/am39

-papierosów-3
-narkotyków-0
-innych
nie używałem/am10

-papierosów-0
-narkotyków-0
-innych-0
nie
używałem/am-6

-papierosów-6
-narkotyków-1
-innych-0
nie
używałem/am-14

-papierosów-5
-narkotyków-0
-innych nie
używałem/am-22

7.Jak często
palisz?

-spróbowałem tylko
raz- 1
-paliłem/am 2 - 3
razy-0
-paliłem/am
wielokrotnie-0
-palę codziennie-0

-spróbowałem
tylko raz-8
-paliłem/am 2 - 3
razy-5
-paliłem/am
wielokrotnie-0
-palę codziennie-0

-spróbowałem
tylko raz-4
-paliłem/am 2 - 3
razy-0
-paliłem/am
wielokrotnie-2
-palę codziennie0
-kupuję z
-kupuję z
-kupuję z
kieszonkowego-0
kieszonkowego-1
kieszonkowego-0
-dostaję od kolegi -dostaję od kolegi -dostaję od kolegi
(od koleżanki)-1
(od koleżanki)-6
(od koleżanki)-1
-biorę od rodziców
-biorę od rodziców -biorę od rodziców
lub rodzeństwa-1
lub rodzeństwa-1
lub rodzeństwa-0

-spróbowałem
tylko raz-0
-paliłem/am 2 - 3
razy-0
-paliłem/am
wielokrotnie-0
-palę codziennie0
-kupuję z
kieszonkowego-0
-dostaję od kolegi
(od koleżanki)-0
-biorę od
rodziców lub
rodzeństwa-0

-spróbowałem
tylko raz-4
-paliłem/am 2 - 3
razy-1
-paliłem/am
wielokrotnie-0
-palę codziennie0
-kupuję z
kieszonkowego-0
-dostaję od kolegi
(od koleżanki)-2
-biorę od
rodziców lub
rodzeństwa-5

9. Skąd je
miałeś/aś ?

-dostałem/am od
kolegi/koleżanki-0
-kupiłem/am od
dealera-0
-inne (jakie?)-0

-dostałem/am od
kolegi/koleżanki-3
-kupiłem/am od
dealera-1
-inne(jakie?)-2

-dostałem/am od
kolegi/koleżanki-0
-kupiłem/am od
dealera-0
inne(jakie?)-0

-dostałem/am od
kolegi/koleżanki0
-kupiłem/am od
dealera-0
inne(jakie?)-0

10.Czy ktoś
proponował Ci
używanie?
11. Z jakimi
skutkami
odmowy
spotkałeś/aś się?

-alkoholu-0
-papierosów-1
-narkotyków-0
-wyśmiewanie-5
-groźby-1
-próby zmuszania
do używania-0

alkoholu-11
-papierosów-15
-narkotyków-4
-wyśmiewanie- 14
-groźby-2
-próby zmuszania
do używania-7
-inne (jakie?)-6

alkoholu-5
-papierosów-1
-narkotyków-2
-wyśmiewanie- 4
-groźby-2
-próby zmuszania
do używania-0
-inne (jakie?)-0

alkoholu-0
-papierosów-0
-narkotyków-0
-wyśmiewanie-2
-groźby-0
-próby zmuszania
do używania-0
-inne (jakie?)-0

- rodziców-33
-innych członków
rodziny-8
-kolegę/koleżankę9
-pedagoga-9
-wychowawcę lub
innego
nauczyciela-9
-dyrektora szkoły9
-skorzystam
z
innej
formy
pomocy- 13
-Przychodnia
Przychodnia
Leczenia Uzależnień Leczenia
w Kwidzynie-18
Uzależnień w
-Gminna Komisja Kwidzynie-29

- rodziców-7
-innych członków
rodziny-0
-kolegę/koleżankę1
-pedagoga-5
-wychowawcę lub
innego
nauczyciela-2
-dyrektora szkoły-1
-skorzystam z innej
formy pomocy-0

- rodziców-3
-innych członków
rodziny-1
kolegę/koleżankę1
-pedagoga-4
-wychowawcę lub
innego
nauczyciela-2
-dyrektora szkoły2
-skorzystam
z
innej
formy
pomocy-0
Przychodnia
Leczenia
Uzależnień w
Kwidzynie-5

-spróbowałem
tylko raz-4
-paliłem/am 2 - 3
razy-1
-paliłem/am
wielokrotnie-1
-palę codziennie2
-kupuję z
kieszonkowego-1
-dostaję od kolegi
(od koleżanki)-4
-biorę od
rodziców lub
rodzeństwa-0
-inne-ze skepu-1,
-nie palę-5,
-nie biorę od
nikogo-3
-dostałem/am od
kolegi/koleżanki3
-kupiłem/am od
dealera-1
inne(jakie?)-nie
mam,nie brałem7
alkoholu-5
-papierosów-1
-narkotyków-1
-wyśmiewanie-8
-groźby-1
-próby zmuszania
do używania-1
-inne (jakie?)-nie
było-4
-rodziców-9
-innych członków
rodziny-2
kolegę/koleżankę2
-pedagoga-1
-wychowawcę lub
innego
nauczyciela-3
-dyrektora szkoły0
-skorzystam
z
innej
formy
pomocy-5
Przychodnia
Leczenia
Uzależnień w
Kwidzynie-12

8.Skąd bierzesz
papierosy?

-inne (jakie?)12.Kogo
poprosisz o
pomoc w
wypadku, gdyby
ktoś usiłował
Cię namówić
lub zmusić do
palenia, picia
lub zażywania
narkotyków?:

13. Które
instytucje
pomagają
ludziom

0

- rodziców-15
-innych członków
rodziny-1
-kolegę/koleżankę-1
-pedagoga-4
-wychowawcę lub
innego nauczyciela7
-dyrektora szkoły-4
-skorzystam z innej
formy pomocy- 1 ze
„skrzynki zaufania”

Przychodnia
Leczenia
Uzależnień w
Kwidzynie-7

-dostałem/am od
kolegi/koleżanki0
-kupiłem/am od
dealera-0
inne(jakie?)-0

alkoholu-10
-papierosów-12
-narkotyków-0
-wyśmiewanie- 6
-groźby-0
-próby zmuszania
do używania-2
-inne (jakie?)-0
- rodziców-2
-innych członków
rodziny-7
kolegę/koleżankę4
-pedagoga-12
-wychowawcę lub
innego
nauczyciela-6
-dyrektora szkoły2
-skorzystam
z
innej
formy
pomocy-0
Przychodnia
Leczenia
Uzależnień w
Kwidzynie-27

uzależnionym?

Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych-3
-Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna-1
-Komenda
Powiatowa Policji w
Kwidzynie- 0

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych-12
-Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna-10
-Komenda
Powiatowa Policji
w Kwidzynie-11

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych-2
-Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna-2
-Komenda
Powiatowa Policji
w Kwidzynie-2

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych-5
-Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna-1
-Komenda
Powiatowa Policji
w Kwidzynie-0

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych-6
-Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna-2
-Komenda
Powiatowa Policji
w Kwidzynie-5

-Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych-27
-Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna-27
-Komenda
Powiatowa Policji
w Kwidzynie-27

Analizując dane według stanu na dzień 15.11.2020r. i dokonując konkluzji lokalna diagnoza
problemów alkoholowych i narkotykowych przedstawia się następująco:
-

Wiele rodzin z terenu Gminy Kwidzyn to:
rodziny z problemem alkoholowym,
rodziny dotknięte przemocą,
rodziny niewydolne wychowawczo,
rodziny nie potrafiące rozmawiać ze swoimi dziećmi o problemach związanych ze spożywaniem
alkoholu i zażywaniem narkotyków.

Duża grupa rodzin uzależnionych, spośród wszystkich szukających pomocy oraz liczny udział tych
osób w terapii- wysoka skuteczność działań ośrodków.
- Alkohol jest czynnikiem wywołującym agresję wobec swoich najbliższych.
- Alkohol przyczynia się do popełniania przestępstw przez osoby dorosłe
- Nadużywanie spożywania alkoholu i zażywanie narkotyków wywołuje zachowania aspołeczne wśród
dorosłych oraz młodzieży i powoduje utrwalenie złych wzorców u dzieci i młodzieży.
- Wczesny wiek inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży oraz eksperymentowanie z narkotykami.
Z ankiet wynika,że w szkołach istnieje problem dotyczący występowania agresji wśród
równieśników
- Pozytywny kierunek rozwoju w działalności profilaktyczno- edukacyjnej skierowanej do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Kwidzyn.
-

Wnioski:
1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i kulturalno - oświatowych
działań profilaktycznych.
2. Prowadzenie programów profilaktyczno- edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z nadmiernym
spożywaniem alkoholu i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
4. Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu, narkomanii
adresowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców.
5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu i problemy przemocy domowej
pomocy psychospołecznej, prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
6. Opracowanie ulotek, broszur informacyjno- edukacyjnych.
7. Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę
alkoholizmu, przemocy, narkomanii dla: pracowników placówek oświatowych pracowników socjalnych,

kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i osób pracujących w Przychodni Leczenia Uzależnień,
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Klubu Abstynenta.
8. Przeciwdziałanie procesom degradacji osób i rodzin z problemem alkoholizmu i obejmowanie ich
formami pomocy terapeutycznej, psychospołecznej.
9. Wspieranie działalności środowiskowej oraz wspomaganie finansowe organizacji pozarządowych
poprzez finansowanie projektów skierowanych do mieszkańców Gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych na wszystkich poziomach profilaktyki.
Promowanie projektów długofalowych, zakładających realizację działań informacyjno- edukacyjnych
interwencyjnych i terapeutycznych.
10. Monitorowanie na bieżąco podejmowanych działań w celu prowadzenia rzetelnej diagnozy zagrożeń
i potrzeb Gminy. Obszary, które wymagają systematycznego monitoringu i ewaluacji to m.in.:
1).rozpowszechnienie używania alkoholu w społeczeństwie lokalnym oraz eksperymentowanie
z narkotykami w poszczególnych grupach, np. młodzież,
2).zgłaszalność do leczenia,
3).oszacowanie liczby osób uzależnionych od alkoholu,
4).wczesna identyfikacja osób z grup zwiększonego ryzyka.
11. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych wobec sprzedawców napojów alkoholowych
przez członków GKRPA.

V. Cele programu
1. Cel główny Programu to ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców.
Cel główny realizowany będzie w obszarach:
- Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Kwidzyn (dzieci,
młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
- Profilaktyki selektywnej- adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
- Profilaktyki wskazującej- adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów
diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód.

- Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem.
Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych: program podstawowy, program
pogłębiony, program DDA, program dla współuzależnionych, itp. programy.
- Rehabilitacji- realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i społeczne
oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

VI. Zadania Programu.
Ustala się następujące zadania Programu wynikające z następujących ustaw:
1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązaniu problemów

alkoholowych i przemocy w rodzinie;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131

i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji

społecznej.
2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 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
przeciwdziałania narkomanii, 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
przeciwdziałaniu 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.

3. Ustawa o zdrowiu publicznym.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 cel operacyjny 2:
profilaktyka uzależnień

VII. Zadania do realizacji- tabelka.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (85154)- 93.900 zł
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (85153)- 15.000 zł

Zadania do realizacji
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

L.p.

1

Zamierzenia
-zadania

Metody realizacji zadania

2

3

1. Osoba lub

Termin

Wskaźniki osiągania celu

realizacji
instytucja
odpowiedzial
na za
realizację i
nadzór
2. Realizator

4

5

6

Szacunkowe
koszty w zł.

7

1.

CEL1:ograniczenie
szkód zdrowotnych i
społecznych.

Zwiększenie
dostępności
pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej
dla osób
uzależnionych od
alkoholu oraz dla
osób
uzależnionych i
osób zagrożonych
uzależnieniem.

2.

CEL2: ograniczenie
zaburzeń życia
rodzinnego, w tym
szkód zdrowotnych i
rozwojowych dzieci z
ww. rodzin.

Udzielanie
rodzinom, w
których
występują
problemy
alkoholowe i
narkomanii,
pomocy
psychospołeczne
j i prawnej, a w
szczególności
ochrony przed
przemocą w
rodzinie.

TERAPIA
1. Finansowanie świadczonych usług
zdrowotnych dla osób uzależnionych,
spożywających alkohol, używających
substancji psychoaktywnych.

1.Urząd
Gminy
Kwidzyn,
2. PLU

Praca
ciągła
2022r.

- liczba porad,
- liczba pacjentów
zgłaszających się do
placówki,

5.000.00 zł
(85154) 2830
1.000.00 zł
(85153) 2830

2. Monitorowanie liczby osób
korzystających z usług w placówce
terapii uzależnień i jakości udzielanych
usług.

REHABILITACJA
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży
oraz ich rodzinom pomocy w
specjalistycznych ośrodkach,
instytucjach.
2. Realizacja w placówkach
oświatowych i innych programów
profilaktycznych oraz programów z
elementami socjoterapii.
3. Organizacja szkoleń dla rodziców
mających na celu podniesienie
kompetencji wychowawczych,
społecznych oraz przygotowujących
rodziców do wychowania dzieci bez
przemocy i używek.

1.Urząd
Gminy
Kwidzyn,
2. PLU,
3. GOK,
placówki
oświatowe i
inne,

Cały rok
2022

- liczba osób
korzystających z
porad,

- liczba programów
profilaktycznych lub
innych skierowanych
do dzieci i młodzieży
z rodzin z
problemem
alkoholowym,
-liczba uczestników,
- liczba osób
przeszkolonych

2.000.00 zł
(85154) 4170
1.000.00 zł
(85154) 4210
3.500.00 zł
(85154) 4300

3. CEL3:zwiększenie

świadomości wśród
dzieci i młodzieży
nt. zagrożeń
wynikających z
używania alkoholu i
innych substancji
uzależniających.

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych i
przeciwdziałania
narkomanii, w
szczególności dla
dzieci i młodzieży,
w tym
prowadzenie
pozalekcyjnych
zajęć sportowych,
a także działań na
rzecz dożywiania
dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczowychowawczych i

PROFILAKTYKA
1.Urząd
Gminy
Kwidzyn,
2.Dyrektorzy
placówek
oświatowych
i innych,
3.KPP,
4.GZI,
5.GOPS,
6.GKRPA,
7.PLU,
8.placówki
oświatowe i
inne,
9.organizacje
pozarządowe,

1. Realizowanie programów
profilaktycznych, profilaktycznozdrowotnych dla uczniów oraz
warsztatów szkoleniowych i konferencji
dla rodziców, nauczycieli i innych grup
zawodowych z zakresu problematyki
alkoholowej, narkotykowej i przemocy;
realizacja programów z
uwzględnieniem uzależnień
behawioralnych; uczenie umiejętności
służących zdrowemu i trzeźwemu życiu
oraz informowanie o szkodliwości
alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych.
2.Upowszechnianie informacji o
placówkach udzielających pomocy
pokrzywdzonym.
3.Uświadamianie mieszkańcom skali
problemów dotyczących zjawiska
GOPS
przemocy oraz uzależnień.
4. Realizacja działań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
skierowanych do ofiar i sprawców, w
ramach lokalnego systemu wsparcia.

Cały rok
2022

- liczba
realizowanych
działań
profilaktycznych
i ich odbiorców,
- liczba
wykwalifikowanej
kadry,
- liczba osób
objętych
programami,
- liczba konferencji
lub szkoleń,
- liczba osób
uczęszczających
w konferencjach
i innych formach
szkoleniowych,
-rodzaje działań,
- liczba uczestników
programów,
- liczba założonych
Niebieskich Kart,
- liczba posiedzeń
grup roboczych,

6.000.00 zł
(85154) 4210
6.500,00 zł
(85154) 4170
700,00 zł
(85154) 4110
18.500,00 zł
(85154) 4300
3.000,00 zł
(85153) 4210
1.700,00 zł
(85153) 4170
300,00 zł
(85153) 4110
składki na
ubezpieczenie
7.000,00 zł
(85153) 4300

socjoterapeutycznych.

4.

CEL4:poszerzenie i

PROFILAKTYKA

urozmaicenie
działań o
charakterze
profilaktycznym.

Wspomaganie
działań
instytucji,
stowarzyszeń,
organizacji
pozarządowych
służącej
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych i
narkomanii.

1.Wspomaganie działalności
organizacji pozarządowych,
realizujących programy profilaktyczne
o charakterze uniwersalnym (dla
wszystkich). Programy
socjoterapeutyczne o charakterze
selektywnym (dla grup zwiększonego
ryzyka) organizujących wolny czas
dzieci i młodzieży podczas wyjazdów
(kolonie i obozy).

1.Urząd
Gminy
Kwidzyn,
2.organizacje
pozarządowe
realizujące
zadania
związane z
profilaktyką i
rozwiązywaniem

problemów
alkoholowych,
narkotykowych

2. Wspomaganie stowarzyszeń
realizujących zadania w ramach
prowadzonych działań z dorosłymi.

2022r.
-liczba organizacji,
programów,
-liczba osób
objętych
działaniami,
- liczba dzieci
uczestniczących w
obozach, koloniach
z programem
socjoterapeutycznym,

35.000,00 zł
(85154) 2360

2.Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez wspieranie
organizacji pozarządowych oraz innych
form działań pomocowych poza terapią,
których odbiorcami są osoby
uzależnione i ich rodziny.

Urząd Gminy
Kwidzyn,
organizacje
pozarządowe
realizujące
zadania
związane z
profilaktyką i
rozwiązywanie
m problemów
alkoholowych,

2022r.

- liczba organizacji,
programów,
-liczba osób
objętych
działaniami,

2.000zł
(85153) 2360

narkotykowych

5.

CEL5:przeciwdziałane
naruszeń przepisów
prawa.

Ograniczenie
dostępu do
alkoholu.

GKRPA we

1.Kierowanie wniosków do
współpracy z
organów ścigania i występowanie
Policją,
w charakterze oskarżyciela
publicznego w przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Prowadzenie działań kontrolnych
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
3.Organizowanie szkoleń dla
sprzedawców alkoholu.
4. Informowanie o dostępności usług
terapeutycznych i pomocowych dla
osób uzależnionych i ich rodzin oraz
prowadzenie powszechnej edukacji w
zakresie wiedzy o szkodliwości
alkoholu i innych substancji
uzależniających oraz zagrożeniu
uzależnieniami behawioralnymi
(hazard, internet). Profilaktyka
zachowań ryzykownych i promocja
zdrowia- udział w ogólnopolskich i
lokalnych kampaniach i akcjach
informacyjno-edukacyjnych,
skierowanych do różnych grup
odbiorców (konferencje, szkolenia,
warsztaty); wykonanie i zakup
materiałów profilaktycznych: książki
specjalistyczne, broszury, plakaty,
ulotki oraz inne materiały informacyjne,
edukacyjne i promocyjne.
5.Diagnozowanie i stałe monitorowanie
problemów uzależnień oraz badanie
efektywności lokalnych działań
podejmowanych w ramach Gminnego
Programu.

GKRPA,
Urząd Gminy
Kwidzyn i inne
organizacje,
instytucje,

Praca
ciągła

- liczba interwencji,
- liczba cofniętych

zezwoleń z powodu
złamania zakazu
sprzedaży alkoholu
nieletnim,
nietrzeźwym i
naruszenia reklamy,
- liczba podjętych
działań kontrolnych,
-liczba sprzedawców
uczestnicząca w
szkoleniu/liczba punktów,
w których odbyło się
szkolenie,

- liczba programów/
kampanii,
- liczba odbiorców,
-liczba wykonanych
materiałów,
-liczba zakupionych
materiałów,

- liczba diagnoz,
badań, opinii,

1.000 zł
(85153) 4210

6.

CEL 6
Zapewnienie
działania
GKRPA w
Gminie
Kwidzyn.

7.

CEL7: ograniczenie
zaburzeń życia
rodzinnego oraz
integracja
społeczna.

Pomoc
społeczną
osobom
uzależnionym i
rodzicom osób
uzależnionych
dotkniętym
ubóstwem i
wykluczeniem
społecznym i
integrowanie ze
środowiskiem
lokalnym tych
osób z
wykorzystaniem
pracy socjalnej i
kontraktu
socjalnego.

GKRPA,
1.Tworzenie warunków do pracy
Urząd Gminy
GKRPA; wynagrodzenia dla członków Kwidzyn
GKRPA, obsługa administracyjna,
dodatkowe szkolenia dla członków
GKRPA; pokrywanie kosztów
sądowych, wydawania opinii przez
biegłych orzekających w sprawie
uzależnienia od alkoholu oraz innych
niezbędnych kosztów wynikających z
działań Komisji.
2. Współpraca GKRPA z lekarzami
pierwszego kontaktu w sprawie
diagnozowania osób nadużywających
spożywanie alkoholu i kierowanie tych
osób na leczenie odwykowe.
3. Opiniowanie wniosków o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydawanie
postanowień dotyczących zasad i
warunków sprzedawania napojów
alkoholowych.

Praca
ciągła

1. Realizowanie zadań związanych z
integrowaniem osób dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
ze środowiskiem lokalnym.
2. Prowadzenie innych działań
związanych z integracją społeczną i
zawodową osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków i ich rodzin.

Praca
ciągła

GOPS

- liczba osób
objętych
działaniami,
- liczba osób
skierowanych do
placówek lecznictwa
odwykowego,

3.000,00zł
(85154) 4610

- liczba osób
skierowanych na
leczenie odwykowe
przez lekarzy,
- liczba
przeprowadzonych
kontroli punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych,
- liczba pozytywnie
zaopiniowanych
wniosków,
- liczba działań

Ogółem planowane wydatki z budżetu gminy na realizację programu

VIII. Źródła i zasady finansowania Programu
Źródła

1)

11.700,00 zł
(85154) 4170

Głównym źródłem finansowania Programu są dochody budżetu gminy uzyskane z opłat

-

108.900 zł

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2)

Zadania Programu mogą być finansowane również ze środków pozyskanych z innych źródeł przez
Gminę oraz przez podmioty zewnętrzne realizujące Program.

3)

Gmina finansuje zadania przyjęte w Programie.

4)

O finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii mogą ubiegać się placówki oświatowe, placówki kulturalnooświatowe, inne instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia
do realizacji tego typu zadań.

Zasady
Zasady finansowania i dofinansowywania działań profilaktycznych podejmowanych
przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne instytucje oraz osoby fizyczne.
1)

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do Wójta Gminy Kwidzyn wniosku na
realizację programu profilaktycznego wraz z projektem profilaktycznym, którego wniosek dotyczy.
Wnioski będą rozpatrywane dwa razy w roku kalendarzowym. Wnioski należy składać w dwóch
terminach t.j. do 20 lutego 2022r. i do 30 października 2022r. Przewiduje się rozpatrywanie
projektów w innych terminach, gdy zaistnieje taka konieczność.

2)

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a daną placówką
oświatową, organizacją pozarządową lub inną instytucją w imieniu której działa dyrektor/prezes.
Umowę podpisuje dyrektor, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wzór umowy i wniosku
profilaktycznego dołączono do niniejszego programu.

3)

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną. Wzór
umowy zlecenie dołączono do programu.

4)

Zleceniobiorca na podstawie umowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad rozliczenia środków
finansowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

5)

Warunkiem

rozliczenia

umowy

jest

złożenie

sprawozdania

merytorycznego

i finansowego z wykonanego zadania oraz jego zatwierdzenie przez zleceniodawcę.
6)

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest wykonanie powierzonego zadania, przedłożenie
kompletu dokumentów określonych w umowie oraz przedstawienie faktury (rachunku)
wystawionej przez bezpośredniego realizatora zadania (np. pedagoga szkolnego, psychologa).

Zasady usług zdrowotnych świadczonych przez placówki lecznictwa odwykowego.

1) W

przypadku

zakupu

dodatkowych

usług

zdrowotnych

dla

mieszkańców

Gminy

w placówkach lecznictwa odwykowego, odbywa się konkurs ofert na podstawie stosownych
przepisów.

Dana placówka składa formularz ofertowy do Wójta Gminy Kwidzyn na realizację

określonych usług w ramach zasad ogłoszonych w konkursie ofert.
2) Kwoty

proponowane na realizację poszczególnych usług muszą być uzasadnione szczegółową

kalkulacją posiadającą merytoryczne odniesienie do przedstawianego programu działań.
3) Zlecenie wykonania określonych usług i przekazanie środków zleceniobiorcy następuje po

rozstrzygnięciu konkursu ofert na podstawie odpowiedniej umowy określającej zadania i
zobowiązania oraz kalkulację kosztów. Umowa zawarta jest między Gminą Kwidzyn- reprezentowaną
przez Wójta Gminy Kwidzyn, a osobą kierującą daną placówką lecznictwa odwykowego.
4) Zleceniobiorca

zobowiązany

jest

do

przestrzegania

zasad

określonych

w

ustawie

prawo zamówień publicznych.
5) Środki finansowe w formie dotacji celowej zostaną przekazane na realizację zadania Zleceniobiorcy,

który zgodnie z umową po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do przedłożenia
sprawozdania merytorycznego wraz z rozliczeniem finansowym i zatwierdzenie tego sprawozdania
przez Wójta Gminy Kwidzyn.
6) Podstawa prawna na przekazanie dotacji celowej w ramach konkursu ofert dla podmiotów

leczniczych na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień to: ustawa o działalności
leczniczej

z dnia 15 kwietnia 2011r., ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi
lipca 2005r., ustawa

z dnia 26 października 1982r., ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r., ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r., ustawa
o zdrowiu publicznym z 11 września 2015r., Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Zasady finansowania i dofinansowania działań profilaktycznych i prozdrowotnych podejmowanych przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione
1. Na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 14 pkt.3 ustawy z dnia 11 września
2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.z 2021r., poz.1956) będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów,
których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami
określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.z 2021r.,
poz.1956),

w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz.U. 2020r., poz.1057 ze zm.).
2. Podmiotom uprawnionym i organizacjom pozarządowym przysługuje uprawnienie składania
oferty realizacji zadań publicznych po ogłoszeniu konkursu przez Wójta Gminy Kwidzyn.
3. W zależności od posiadanych środków finansowych na realizację zadań będących przedmiotem
złożonych ofert Gmina może powierzyć wykonanie zadania podmiotom uprawnionym,
organizacjom pozarządowym. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie do Gminy formularza
oferty oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami, które będą określone w ogłoszeniu.
4. Dofinansowanie

następuje

na

a upoważnionym przedstawicielem

podstawie

umowy

zawartej

między

Gminą,

podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji na

powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.
5. Zleceniobiorca na podstawie umowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad rozliczenia
określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. Każda faktura winna być opisana w
sposób uwidaczniający, jaka część wartości towaru (usługi) została sfinansowana z dotacji
Gminy Kwidzyn, a jaka ze środków własnych zleceniobiorcy.
6. Warunkiem rozliczenia umowy jest złożenie przez zleceniobiorcę sprawozdania merytorycznego
i finansowego oraz jego zatwierdzenie przez zleceniodawcę.

Finansowanie szkoleń, warsztatów i kursów specjalistycznych
1)

Decyzja o finansowaniu szkolenia, warsztatów i kursów specjalistycznych podejmowana jest przez
Wójta Gminy Kwidzyn na podstawie zgłoszonych faktycznych potrzeb szkoleniowych
występujących w Gminie przez pracownika urzędu bądź przez GKRPA oraz w oparciu o
informację o merytorycznej zawartości programu szkolenia.

2)

Płatność

za

przeprowadzone

szkolenia,

warsztaty,

kurs

specjalistyczny

następuje

na podstawie faktury (rachunku) wystawionej przez jednostkę szkolącą na Gminę Kwidzyn.
IX. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe za pracę w Komisji, w wysokości
miesięcznej brutto:
przewodniczący Komisji -

230,00 zł;

zastępca przewodniczącego-

200,00 zł;

sekretarz Komisji -

180,00 zł;

pozostali członkowie Komisji(3 osoby)-

180,00 zł.

2.Wypłata wynagrodzenia następować będzie za dany miesiąc w terminie do dnia 10 następnego
miesiąca, na podstawie imiennej listy wypłat sporządzonej przez sekretarza Komisji i
zatwierdzonej przez przewodniczącego.
3.Wynagrodzenie za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych
nieobecności na posiedzeniach Komisji. Członkowie Komisji usprawiedliwiają swoją
nieobecność przed Przewodniczącym Komisji.
X. Przewidywane efekty realizacji Programu.
1. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy wobec skutków nadużywania alkoholu
i zażywania narkotyków.
2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem
alkoholizmu na terenie gminy.
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i wspóuzależnionym od alkoholu
i narkotyków.
4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnienia
i wspóuzależnienia.
W celu sprawdzenia czy planowane efekty zostały osiągnięte, niezbędne jest prowadzenie czynności
monitorujących i prowadzenie działań korygujących.
XI. Ewaluacja Programu.
1) Ewaluacja Programu zostanie dokonana przez pracownika Urzędu Gminy Kwidzyn, w uzgodnieniu

z GKRPA, niezwłocznie po zakończeniu realizacji Programu, jednak nie później niż do końca
marca 2023r.
1) Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie:

-wymiany

informacji

między

instytucjami,

organizacjami

i

wszelkimi

podmiotami

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i
narkomanii na terenie gminy,
-analiza danych na temat problemu alkoholowego i narkotykowego w gminie,
-ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu,
-informacji placówek oświatowych o prowadzonych działaniach oświatowych w
profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii.
3) Ewaluacja, o której mowa w pnt 2, posłuży Wójtowi do sporządzenia raportu z wykonania

Gminnego Programu i oceny efektów jego realizacji.

zakresie

4) Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje pracownik Urzędu Gminy Kwidzyn i przedstawia
je Wójtowi.

