
 
PROJEKT nr 88 

 
UCHWAŁA NR. …../2022 

RADY GMINY MALCZYCE  

 z dnia 27 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce                  

na lata  2023 - 2026  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. u. z 2022 r. poz. 559) art. 4 1 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 

roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1119) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2050 ze zm. ) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na lata 2023-2026, który  

stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do Uchwały Nr …… 
Rady Gminy Malczyce  
z dnia 

 

 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce  

na lata 2023- 2026 
 
 

I. WSTĘP 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce na lata  2023 - 2026, zwany dalej 

Programem, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód 

społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz stanowi 

kontynuację zadań realizowanych w latach ubiegłych.  

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 18 ust. 2 pkt. 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), 

a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.       

z 2021 r. poz. 1119) oraz z art.10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku     o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.). 

 

III. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy 

Malczyce pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi).  

 

IV. DIAGNOZA  

W 2018 roku przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń na terenie gminy Malczyce. 

Przeprowadzona diagnoza i analiza problemów społecznych jest podstawą opracowania 

celów głównych, szczegółowych i konkretnych zadań Programu. Diagnozę przeprowadził 

Instytut Szkoleniowo-Badawczy z siedzibą w Rzeszowie. Diagnoza dotyczyła zagrożeń 

społecznych. W przeprowadzonym badaniu ankietowym, objęto cztery grupy mieszkańców: 

uczniów szkoły podstawowej (klasy VI-VIII oraz gimnazjum), rodziców, nauczycieli, 

sprzedawców napojów alkoholowych. Łącznie w badaniu udział wzięło  267 osób. 

 

V. CELE  I ZADANIA PROGRAMU 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje  

do powstrzymania się od spożywania alkoholu, 

 działalność wychowawczą i informacyjną, 

 ograniczanie dostępności alkoholu, 



 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 

 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.  

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez odpowiednie 

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

w szczególności przez: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, 

 nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii, 

 zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu  

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wykonywane są przez: 

 rozwijanie kompetencji psychospołecznych dzieci i młodzieży,  

 rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, 

 strategie informacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka problemowego 

użytkowania Internetu zwłaszcza przez dzieci w wieku przedszkolnym                                      

i wczesnoszkolnym.   

 
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych  

i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne  

i osobowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie 

Malczyce opiera się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych 

i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym 

zakresie. Program w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzależnień od 

napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, przemocy związanej  

z uzależnieniem oraz uzależnień behawioralnych. W Programie uwzględnione zostały 

również rekomendacje i priorytety dotyczące realizowania i finansowania gminnych 

programów wskazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – obecnie połączone w Centrum 

Przeciwdziałania Uzależnieniom.  

 

Cel główny 

Celem głównym Programu jest ograniczanie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym 

szczególnie szkód i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych, ograniczenie zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków                      

i uzależnień behawioralnych przez młodzież, a także podejmowania przez nie innych 

zachowań problemowych.  

  

Cele szczegółowe 

1. Zwiększenie skuteczności  nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej poprzez: 

a) koncentrowanie i kompleksowość działań we wszystkich środowiskach: 

przedszkole, szkoły, rodzina, środowiska rówieśnicze, 

b) doskonalenie metod i form oddziaływań profilaktycznych oraz stosowanie  

skutecznych strategii profilaktycznych, 

c) monitorowanie działań profilaktycznych. 

2. Zwiększanie  świadomości  społecznej  w zakresie problematyki związanej  

z używaniem substancji psychoaktywnych, poprzez: 

a) edukowanie  i informowanie, w tym zwłaszcza edukacja publiczna, 

b) promowanie zdrowego stylu życia m.in. poprzez kampanie, festyny, imprezy  

dla mieszkańców Gminy Malczyce,  zajęcia integracyjne, zwłaszcza dla dzieci 

i  młodzieży. 



3. Ograniczanie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza 

wśród młodzieży, poprzez: 

a) realizację programów profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży, 

b) działania służb oraz innych podmiotów i osób mające na celu zmniejszenie dostępu 

osób nieletnich do alkoholu, poprzez szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, 

kontrole sklepów i lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza zakazu 

sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim. 

4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

i rodzin mających problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków oraz 

innych substancji psychoaktywnych, zwłaszcza dla osób uzależnionych. Ochrona 

przed przemocą w rodzinie, poprzez: 

a) udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej w Punkcie Konsultacyjnym, 

b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc 

w rodzinie i sytuacje kryzysowe, 

c) prowadzenie programów i konsultacji edukacyjnych służących zwiększaniu 

kompetencji i umiejętności wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie i będących w sytuacjach kryzysowych, 

d) monitorowanie sytuacji osób/rodzin objętych pomocą oraz procedurą „Niebieskiej 

Karty”, w których występuje również problem uzależnienia, 

e) zapewnienie konsultacji specjalistycznych, psychoterapii, pomocy prawnej rodzinom, 

w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, narkotyków. 

5. Poprawa współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

poprzez: 

a) udzielanie pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej podmiotom realizującym 

zadania Programu, 

b) współdziałanie z instytucjami i organizacjami w realizacji wspólnych przedsięwzięć 

służących poprawie skuteczności prowadzonych zadań. 

Zadania 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych 

substancji psychoaktywnych: 

a) udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od 

alkoholu, innych substancji psychoaktywnych  w formie: 

 poradnictwa specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym, poprzez prowadzenie: 

zajęć edukacyjnych, w tym warsztaty i treningi, które będą alternatywą wobec 

używania substancji psychoaktywnych, wspomagające proces zdrowienia, 

wspieranie osób uzależnionych, po ukończonych programach terapii 

podstawowej i pogłębionej oraz pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, 

hazardu, internetu, nikotyny. 

b) udział lub organizowanie, współorganizowanie konferencji, seminariów oraz innych 

form  podnoszących poziom kwalifikacji z zakresu terapii uzależnień. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem 

alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

a) udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem 

substancji psychoaktywnych poprzez:  

 konsultacje specjalistów, 

 zajęcia edukacyjne, 

 warsztaty umiejętności życiowych, 

 treningi zachowań, 



 poradnictwo i psychoterapię, 

 działalność z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. 

b) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób, które chcą uzyskać informacje na 

temat uzależnień.  

c) 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.  

d) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie przez:  

 dofinansowanie programów = dla sprawców przemocy w rodzinie,  

 dofinansowanie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,  

 finansowanie pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla ofiar 

przemocy. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 

a) realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji programów  z zakresu 

profilaktyki uzależnień, w tym: 

 programów informacyjno-edukacyjnych, środowiskowych i rówieśniczych, 

 programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających 

elementy terapii, 

 programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów 

interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem 

alkoholowym, 

 programów alternatywnych z uwzględnieniem pozalekcyjnych zajęć 

sportowych , 

 programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem 

skutecznych strategii profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich, 

 programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców, 

 programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, w tym podczas ferii oraz 

wakacji. 

b) prowadzenie edukacji publicznej we współpracy z mediami  publicznymi, 

organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach, akcjach 

profilaktycznych, 

c) promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego, poprzez 

organizowanie i dofinansowywanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno 

– kulturalnych  adresowanych do mieszkańców Gminy Malczyce, 

d) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców  

oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) udział lub organizowanie, współorganizowanie szkoleń podnoszących poziom 

kwalifikacji realizatorów działań z zakresu profilaktyki zintegrowanej oraz 

problematyki uzależnień. 

f) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji 

psychoaktywnych (między innymi „dopalaczy” oraz innych środków odurzających). 

g) prowadzenie badań, monitorowanie problemów społecznych, związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie. 

h) opracowywanie, wykonywanie materiałów  służących realizacji działań z zakresu 

problematyki uzależnień. 

i) zakup materiałów, nagród, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu 

problematyki uzależnień. 

j) przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień w gminie Malczyce. 

k) inne działania z zakresu profilaktyki. 

 



 
 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień 
a) udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej  instytucjom, osobom fizycznym, 

organizacjom pozarządowym, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, 

b) współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w zakresie realizacji: 

 programów profilaktycznych oraz terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, 

rodzin, w tym z grup podwyższonego ryzyka, 

c) współpraca z ruchami samopomocowymi. 

 

5. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca 

na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym związanych oraz kosztów 

innych działań Gminnej Komisji. 

6. 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. 

 

VI. ADRESACI DZIAŁAŃ PROGRAMU 

Program adresowany jest głównie do: 

a) mieszkańców gminy Malczyce, w tym dzieci, młodzieży i ich rodzin,  

b) kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów oraz 

psychologów szkolnych, 

c) organizacji pozarządowych, 

d) lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, 

e) osób uzależnionych oraz pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin, 

f) pozostałej społeczności lokalnej. 

 

VII. REALIZATORZY PROGRAMU 

Za koordynację i realizację Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy Malczyce, który w tym 

celu Zarządzeniem Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2022 r. 

powołał Pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Urzędzie Gminy 

Malczyce.Program realizowany jest we współpracy z innymi podmiotami, w tym: 

 komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Malczyce oraz jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Malczyce, będącymi dysponentami środków finansowych  
na realizację powierzonych zadań, 

 placówkami oświatowymi, 

 placówką służby zdrowia, 

 podmiotami i instytucjami realizującymi zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień w ramach swoich zadań statutowych, 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i związkami wyznaniowymi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE 

MALCZYCE 

1. Zarządzeniem Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2022 r. została 

powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malczycach, tym 

samym Zarządzeniem wprowadzony został Regulamin Gminnej Komisji. 

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

a) Za udział w posiedzeniu komisji, członkom przysługują następujące kwoty wynagrodzenia: 
Przewodniczący - 400 zł, Sekretarz - 300 zł, członkowie komisji - 200 zł.  
b) Podstawą do rozliczenia pracy członków komisji jest lista obecności potwierdzona przez 
przewodniczącego oraz protokół z posiedzeń komisji, który ze względu na ochronę danych 
osobowych pozostaje w dokumentacji prowadzonej przez przewodniczącego.  
c) Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, który prowadzi dokumentację GKRPA 
i nadzoruje wszelkie sprawy formalne dotyczące jej pracy. 
3. Upoważnienia członków Gminnej Komisji. 

Wójt Gminy Malczyce upoważnia każdorazowo Gminną Komisję do przeprowadzenia 

kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz do kontroli zgodności składanych oświadczeń              

o wartości sprzedanych napojów alkoholowych.  

VII. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW I BAZA DO DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

 

1. Zestawienie liczby mieszkańców i liczby punktów ze sprzedażą napojów 

alkoholowych, stan na dzień 9 grudnia 2022 r. 

  

  
MIEJSCOWOŚĆ 

Liczba 
mieszkańców 

na dzień 
9.12.2022 r. 

Liczba punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych  

łącznie z piwem 

Liczba punktów 
gastronomicznych 

sprzedających alkohol 
łącznie z piwem 

Chełm, Szymanów, Zawadka 207 - - 
Chomiąża 387 1 - 
Dębice 301 1 - 
Kwietno 366 1 - 
Mazurowice 366 1 1 
Rachów 118 - - 
Rusko  301 - - 
Wilczków 499 - - 
Malczyce 3026 5 1 
RAZEM 5571 9 2 

 

2. Punkt Konsultacyjny działający na terenie gminy  

 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 

 prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych 
i ich rodzin od alkoholu. 

3. Świetlice wiejskie 

 Chełm - Szymanów - Zawadka, Chomiąża, Dębice, Kwietno, Rachów, Rusko, 
Mazurowice, Wilczków, Malczyce (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu). 

4. Boiska sportowe, funkcjonujące: 

 Chełm - Szymanów - Zawadka, Dębice, Kwietno, Mazurowice, Rusko, Wilczków, 
Malczyce (2 stadiony sportowe, 2 boiska szkolne, przystań kajakowa). 

5. Place zabaw 

 Chełm - Szymanów - Zawadka, Chomiąża, Dębice, Kwietno, Mazurowice, Rachów, 
Rusko, Wilczków, Malczyce (ul. 1-go Maja, ul. Mickiewicza, ul. Dworcowa). 

6. Dzieci i młodzież szkolna uczęszczająca do placówek oświatowych w gminie: 

 Szkoła Podstawowa w Malczycach  - 403 uczniów (6 spoza gminy)  

 Publiczne Przedszkole w Malczycach - 161 dzieci (2 spoza gminy), 

 Żłobek Szczęśliwe Misie w Malczycach – 32 (spoza gminy 1) 
7. Osoby zamieszkałe w gminie Malczyce do 18 r.ż.: 

 980 osób - ok.17,6% wszystkich mieszkańców gminy. 



 
 
VIII. PLANOWANIE BUDŻETU NA 2023r. 

 

ZADANIA I BUDŻET NA 2023 ROK 

1. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA 

OSÓB UZALEŻNIONYCH I ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU, 

NARKOTYKÓW  I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. 

 
 
 
 
 

SPOSÓB REALIZACJI 

1. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów 
alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii, placówki odwykowe, policja, 
gminny ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, poradnie, szkoły. 
2. Utworzenie i wspomaganie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy, osób 
uzależnionych i współuzależnionych, osób wymagających wsparcie 
psychologicznego przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Malczycach. 
3. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii. 
4. Współpraca z poradnią odwykową: 

a) opinie w przedmiocie uzależnienie od alkoholu przez lekarza biegłego 
psychiatry i psychologa oraz wskazanie rodzaju lecznictwa odwykowego. 

5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd 
zobowiązania do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. 

 
RAZEM ŚRODKI 

 
3 000,00 zł  
 

2. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ZWIĄZANE                                  
Z UŻYWANIEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 
POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ 

 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 

1. Punkt Konsultacyjny: 
a) prowadzenie poradnictwa psychologicznego  
b) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz 

współuzależnionych i ich rodzin od alkoholu. 
 2. Zajęcia profilaktyczne, wdrożenie programów pracy terapeutycznej 

z rodziną: 
a) spotkania i warsztaty z psychologiem, zajęcia socjoterapeutyczne, 

szkolenia, kursy. 

 
RAZEM ŚRODKI 

 
25 000,00 zł 
 

3. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ 
ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY               
W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH  

 
 
 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 

1. Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych, 
informacyjno-edukacyjnych, środowiskowych, rówieśniczych 
propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia: 

a) udział w przedstawieniach profilaktycznych, szkolenia, zakup 
nagród, gadżetów, poczęstunku, opłata za wyjazdy - placówki 
oświatowe – 10 000,00 zł   

b) organizowanie konkursów i prowadzenie kampanii profilaktycznych 
przy współudziale placówek oświatowych - 10 000,00 zł 

c) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów placówek oświatowych 
- 10 000,00 zł 

2. Doposażenie miejsc rekreacyjnych - 5 000,00 zł 

 
RAZEM ŚRODKI 

 
35 000,00 zł  
 

4. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH 
SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

 
 
 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

1. Dotacja z budżetu na wsparcie realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego - organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnej 
poprzez organizację wyjazdowych warsztatów sportowo-integracyjnych na 
terenie kraju z uwzględnieniem zasad programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych - 30 000,00 zł 

  



RAZEM ŚRODKI 30 000,00 zł 
 

5.   DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 
 
SPOSÓB REALIZACJI 
 

1. Wynagrodzenie członków GKRPA - 34 000,00 zł 
2. Zakup materiału i sprzętu do prowadzenia obsługi biurowej GKRPA -  
2 000,00 zł 
3. Szkolenia Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych - 1 000,00 zł 

 
RAZEM ŚRODKI 

 
33 000,00 zł 
 

 
RAZEM 

 
   130.000,00 zł 

 


