
Uchwała Nr XXVII/317/2020 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 21 grudnia 2020r. 

 

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2021” 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz.713 ze zm.) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. ) Rada Gminy 

Michałowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy 

Michałowice na rok 2021” w brzmieniu załącznika do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Uchwały Nr XXVII/317/2020 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 21 grudnia 2020r. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na 

rok 2021 

 

Wstęp 

Profilaktyka to świadome działanie, nastawione na jednostki lub grupy społeczne, mające na 

celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią. Profilaktyka z definicji jest 

działaniem uprzedzającym a nie naprawczym. Przykładami problemów, którym próbuje się 

zapobiegać za pomocą różnych instrumentów (edukacji, szkoleń dla profesjonalistów, polityki 

społecznej, prawa) są uzależnienia i inne szkody zdrowotne oraz społeczne wynikające z 

nadużywania substancji psychoaktywnych, np.  przemoc domowa czy problemy dzieci i młodzieży w 

nauce. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Michałowice na rok 2021, zwany dalej „Programem” określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 

oraz minimalizowania szkód społecznych, indywidualnych  i zdrowotnych, wynikających z używania 

alkoholu. 

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest kompatybilny wobec 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020 w obszarze 

strategicznym „rozwój profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, 

narkotyków i innych używek”, a także Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz 

rekomendacji  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

Zgodnie z treścią wyżej przywołanej Ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; 

ograniczenie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od 

alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Głównymi założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok jest kontynuacja dotychczas podejmowanych działań, dalszy ich rozwój 

oraz podejmowanie takich, które prowadzone systematycznie spowodują zmniejszenie szeroko 

rozumianych negatywnych zjawisk spowodowanych nadużywaniem alkoholu. W Programie 

uwzględniono zarówno dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze, jak również wnioski i  

zalecenia wynikające z przeprowadzonej w 2020 r. „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na 

trenie Gminy Michałowice”. 

 

Rozdział I 

Charakterystyka problemu na terenie gminy 



Alkohol jest substancją psychoaktywną i toksyczną, i pomimo tego, że jest towarem legalnym, 

to jako towar konsumpcyjny nie podlega regułom wolnego rynku. Ważnym czynnikiem, który wpływa 

na poziom konsumpcji alkoholu jest fizyczna możliwość jego nabycia, czyli liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych.  Duża dostępność alkoholu ma wpływ na występowanie problemów 

zdrowotnych i społecznych związanych z alkoholem. Na terenie gminy znajduje się łącznie 57 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt 

sprzedaży alkoholu powinien przypadać na 1-1,5 tys. mieszkańców. Tymczasem jak wynika z danych 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Polsce średnio w 2019 r. 

na jeden punkt przypada 297 osób. Natomiast w gminie Michałowice na jeden punkt sprzedaży 

wypada średnio 319 osób.  Wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w roku 2020 wśród 

sprzedawców napojów alkoholowych wskazują, że 97 % badanych wskazało, że nigdy nie sprzedało 

alkoholu osobom, co do których miały podejrzenie, że są nieletnie, natomiast 3% badanych wskazało, 

że zdarzyło im się to kilka razy. Taka sytuacja pokazuje, że wskazana jest kontynuowanie działań 

informacyjnych na rzecz zwiększenia świadomości sprzedawców w zakresie konieczności 

sprawdzania dokumentów potwierdzających dorosłość oraz kontynuowanie kontroli placówek 

sprzedających napoje alkoholowe przynajmniej z dotychczasową częstotliwością. 

Szacuje się, że 2,4 % populacji dorosłych to osoby uzależnione od alkoholu, a ponad 2,5 mln 

to osoby pijące alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy. Według raportu Światowej Organizacji 

Zdrowia: śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi 

zagrożeniami, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. 

Badania przeprowadzone w 2020 roku na terenie gminy wykazały że chociaż w ostatnich latach 

zmalała ocena nadużywania alkoholu jako jednego z najważniejszych problemów społecznych przez 

mieszkańców, to niemal połowa badanych mieszkańców uważa, iż alkohol stał się w ostatnich latach 

bardziej powszechny. Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród badanych młodych mieszkańców 

gminy jest na niższym poziomie w porównaniu do wyników badań ogólnopolskich ESPAD z 2019 roku 

jednak spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby nadal jest stosunkowo poważnym 

problemem. Inicjację alkoholową ma za sobą: 10% badanych uczniów klas 4-6 oraz 34% uczniów klas 

starszych gminy Michałowice. Diagnoza potwierdziła, że wraz z wiekiem rośnie odsetek uczniów 

sięgających po alkohol. Uczniowie jako najczęstszy powód sięgania po alkohol wskazali ciekawość (SP 

7-8 - 14%), potrzeba poczucia się dorosłym (SP 4-6 – 4%; SP 4-6 - 1%, SP 7-8 – 2%) chwilową ucieczkę 

od problemów (SP 4-6 – 1%, SP 7-8 – 0 %), trudność w odmówieniu osobie proponującej (SP 4-6 – 

0%, SP 7-8 – 2%). Przytoczone badania potwierdzają zasadność kontynuowania zajęć i działań 

skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzona w 2020 roku pokazała, że  

zjawisko cyberprzemocy stanowi coraz poważniejszy problem wśród młodzieży. Takie wyniki 

wskazują na konieczność edukacji młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. W 

kwestii poczucia bezpieczeństwa w szkole to większość badanych uczniów czuje się w szkole 

zdecydowanie lub raczej bezpiecznie (łącznie: SP 4-6 - 80%; SP 7-8 - 85%), ale należy zwrócić uwagę, 

że są w gminie uczniowie, którzy nie czują się w szkole bezpiecznie (łącznie: SP 4-6 - 20%; SP 7-8 - 

16%). 

W ramach realizacji działań profilaktycznych w 2019 roku programami profilaktycznymi 

objęto 767 uczniów oraz 157 osób dorosłych, w tym rodziców, nauczycieli i wychowawców. 



Realizowane były programy rekomendowane, warsztaty oraz projekty profilaktyczne, które 

uzupełniały realizowane programy.  Wyniki badań w ramach lokalnej diagnozy wskazują że tego  

rodzaju oddziaływania profilaktyczne są pożądanym i bardzo ważnym czynnikiem chroniącym, 

rodzina i jej wzmacnianie są pozytywnym elementem działań profilaktycznych. W ramach oferty 

poradnictwa specjalistycznego i informacyjno-konsultacyjnego w roku 2019 udzielono porad 99 

mieszkańcom, w wymiarze 276 godzin łącznie, co wskazuje na duże zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Rekomendowane zatem jest kontynuowanie działań zapewniających dostęp do specjalistycznego 

wsparcia dla rodzin, osób uzależnionych, współuzależnionych jak również dla osób w kryzysie a także 

szeroko rozumiana profilaktyka środowiskowa przede wszystkim o charakterze uniwersalnym. 

Rekomendacje wydane przez PARPA na 2021 rok wskazują na potrzebę zwiększania ilości 

działań kierowanych nie tylko do osób uzależnionych ale do całych rodzin w tym także do dzieci i 

młodzieży dlatego w 2021 planuje się kontynuację programów profilaktycznych, których głównym 

celem jest rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, 

zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, radzenia sobie z przejawami agresji, 

zwiększenie wiedzy wśród młodzieży o instytucjach świadczących pomoc, a także działania 

skierowane do rodziców, opiekunów i wychowawców, takie jak podnoszenie i rozwój umiejętności 

wychowawczych. 

Podsumowując powyższe w roku 2021 zasadne i pożądane jest systematyczne 

kontynuowanie podjętych w latach wcześniejszych działań edukacyjnych i programów 

profilaktycznych w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia umiejętności 

wychowawczych i opiekuńczych rodziców, promowanie wspólnego spędzania czasu, silnej więzi z 

rodzicami, zażegnanie kryzysu rodziny oraz nazwanie i informowanie poprzez edukacje zagrożeń i 

istniejących problemów oraz doskonalenie istniejącego w gminie systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

 

Rozdział II 

Cele  Programu 

1. Cel główny 

Celem głównym programu jest doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom poprzez systematyczną, długofalową realizację różnych form działań skierowanych do 

mieszkańców gminy oraz podejmowanie takich inicjatyw, których celem jest ograniczanie zjawiska 

sięgania po alkohol oraz zminimalizowanie skutków wynikających z problemu uzależnień oraz 

zapewnienie bezpłatnej pomocy specjalistycznej obejmującej działania na wielu płaszczyznach. 

 

2. Cele szczegółowe 

1. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu, 

2. ograniczenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu, 

3. ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych oraz rozwojowych dzieci i 

młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

4. ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież poprzez realizację działań 

profilaktycznych, 



5. doskonalenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia, promowania postaw społecznych 

ważnych dla profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności 

edukacyjno-informacyjnej, 

6. zwiększenie skuteczności istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych, nadużywających 

alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie poprzez udzielanie 

kompleksowej pomocy specjalistycznej. 

 

Rozdział III 

Odbiorcy programu 

1. Program kierowany jest do: 

1) osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy oraz stosujących przemoc, 

2) rodzin osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy oraz stosujących 

przemoc, 

3) osób i rodzin ze środowisk zagrożonych uzależnieniem i występowaniem przemocy, 

4) dzieci i młodzieży, 

5) rodziców, opiekunów, wychowawców 

6) specjalistycznej kadry  pracującej z uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi 

przemocy i stosującymi przemoc lub osobami z grup ryzyka, w tym: pracowników pomocy 

społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych, członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

7) mieszkańców Gminy Michałowice. 

 

Rozdział IV 

Zadania i zakres działań 

1. ZADANIE I 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu w szczególności poprzez: 

1) współpracę i wspieranie działalności placówek specjalizujących się w terapii uzależnienia i 

współuzależnienia, w tym zakup programów wsparcia i programów psychoterapii dla osób 

uzależnionych, 

2) prowadzenie działalności wspierająco-motywującej, skierowanej do członków rodziny osoby 

nadużywającej alkoholu oraz interwencyjno-motywującej skierowanej do osoby 

nadużywającej alkoholu, 

3) prowadzenie procedury zmierzającej do przygotowania wniosku w sprawie zastosowania 

obowiązku leczenia odwykowego, 

4) finansowanie opinii wydawanych, w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

5) zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących pomoc terapeutyczną  i 

rehabilitacyjną, 



6) finansowanie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego i Poradnictwa 

Specjalistycznego oraz działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym 

2. ZADANIE II 

Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą przede wszystkim poprzez: 

1) finansowanie pracy terapeutycznej z rodziną, programów psychoterapii współuzależnienia 

oraz programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem dorosłych 

dzieci alkoholików, 

2) finansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Poradnictwa 

Specjalistycznego, 

3) zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy prawnej rodzinom dotkniętym problemem 

uzależnienia, 

4) finansowanie, poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z grup ryzyka, 

5) zapewnienie i finansowanie pomocy interwencyjno-terapeutycznej skierowanej do dzieci i 

młodzieży w kryzysie, 

6) udzielanie wsparcia dla rodziców młodzieży używającej alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych, 

7) finansowanie grup samopomocowych  dla osób doświadczających trudnych sytuacji 

życiowych w tym z powodu uzależnień i przemocy, 

8) organizowanie lokalnych spotkań i seminariów w zakresie wdrażania systemu pomocy 

dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym, 

9) finansowanie zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego, 

10) finansowanie wyżywienia dla dzieci uczestniczących w zajęciach Placówki Wsparcia 

Dziennego, 

11) dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z 

problemem alkoholowym/problemem przemocy oraz w zakresie prowadzenia zajęć 

socjoterapeutycznych, 

12) organizowanie i finansowanie superwizji  i/lub konsultacji dla wychowawców Placówki 

Wsparcia Dziennego, 

13) włączanie się w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy, 

14) prowadzenie i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie i programów 

rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne, w tym w 

szczególności rekomendowanego programu „Szkoła  dla Rodziców i Wychowawców”, 

15) finansowanie szkoleń i warsztatów przygotowujących do kontaktu z członkami rodzin z 

problemem alkoholowym, w których dochodzi do przemocy, w szczególności motywowania 

klientów do zmiany mającej na celu poprawę sytuacji w rodzinie i zatrzymanie przemocy, w 

tym Członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, 

16) finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących obowiązujących procedur (w tym procedury 

„Niebieskie Karty”), zasad podejmowania interwencji oraz współpracy służb działających na 



rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie, 

17) zapewnienie dostępu do superwizji osobom pracującym w obszarze przeciwdziałania 

przemocy i uzależnień. 

3. ZADANIE III 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza: 

1) upowszechnianie, wdrażanie i finansowanie programów profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej i wskazującej, w szczególności programów rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji, w tym również zakup materiałów edukacyjnych do realizacji 

programów, 

2) realizowanie i finansowanie programów i warsztatów dla rodziców w szczególności 

dotyczących nabywania i rozwijania umiejętności wychowawczych oraz  programów 

zakładających równoległe oddziaływanie zarówno na rodzica jak i na dziecko, 

3) organizowanie i finansowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do realizacji programów 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, 

4) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 

oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom, 

5) finansowanie udziału w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-

edukacyjnych oraz inicjowanie, realizacja i finansowanie gminnych kampanii, akcji 

informacyjnych i edukacyjnych oraz zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, 

6) promocja wśród mieszkańców zdrowego,  wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego 

sposobu spędzania czasu wolnego, w tym organizowanie i finansowanie warsztatów, 

spotkań, seminariów i konkursów, 

7) organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego, 

8) organizowanie i finansowanie spotkań i narad roboczych i konferencji sprzyjających 

wymianie doświadczeń w zakresie pracy profilaktycznej, w tym np. spotkania z pedagogami 

9) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych z zakresu przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 

18 roku życia; 

10) wspieranie prospołecznych działań młodzieży przez osoby dorosłe, seniorów, programów 

liderskich i działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia w tym  

finansowanie działań na rzecz wspierania i rozwoju wolontariatu, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań mających na celu utrzymywanie dobrych relacji z innymi niż rodzice 

kompetentnymi i troskliwymi pozytywnymi osobami dorosłymi. 

11) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień i zjawiska 

przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, 

4. ZADANIE IV 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez: 

1) wzajemne informowanie i promowanie podejmowanych działań, 



2) włączanie w wykonywanie zadań wynikających z realizacji programu, 

3) wsparcie  środowisk abstynenckich poprzez nieodpłatne użyczanie pomieszczeń dla celów 

spotkań grup wsparcia, 

4) współpracę w ramach procedury Niebieskiej Karty. 

5. ZADANIE V 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13¹ i 

artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w szczególności: 

1) prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2) kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu osobom 

nietrzeźwym, nieletnim bądź pod zastaw lub na kredyt poprzez m. in. organizację szkoleń dla 

sprzedawców i przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie gminy. 

 

Rozdział V 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Członek Gminnej Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na postawie złożonego 

oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji 

według następujących zasad wynagradzania: 

1) za posiedzenie Komisji kwota 100 zł; 

2) za dyżur członka Komisji oraz wykonywanie  innych czynności określonych w regulaminie 

kwota 50zł; 

3) za udział w przeprowadzeniu kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych kwota 50 zł. 

2. Środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w ust. 2 zapewnia się corocznie w budżecie 

Gminy Michałowice w ramach dochodów własnych pochodzących z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu. 

3. Gminna Komisja udziela pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w szczególności poprzez: 

1) inicjowanie działań w zakresie określonym w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi, 

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

3) motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia 

odwykowego, 

4) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych w celu wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego; 

5) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną 

przez biegłych, 

6) kierowanie do właściwego sądu  rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania 

zobowiązania do leczenia odwykowego 



7) współpracę z innymi podmiotami w realizacji działań z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

4. Gminna komisja podejmuje działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu oraz 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

poprzez: 

1) prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w zespołach dwuosobowych  zgodnie z planem kontroli na rok 2021, 

2) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 

3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży. 

 

Rozdział VI 

Rezultaty, wskaźniki i narzędzia ewaluacji działań 

1. Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów: 

1) objęcie dzieci i młodzieży szkolnej programami profilaktycznymi i działaniami o charakterze 

profilaktycznym; 

2) wzmocnienie postaw abstynenckich oraz postaw sprzyjających prawidłowemu 

funkcjonowaniu w społeczności; 

3) wzmocnienie umiejętności i kompetencji rodziców, opiekunów i wychowawców, 

4) podniesienie kompetencji kadr pracujących w obszarze uzależnień, przemocy oraz wsparcia 

rodziny, 

5) zapewnienie dostępności wsparcia specjalistycznego; 

6) objęcie dzieci, w szczególności ze środowisk zagrożonych, działaniami opiekuńczo- 

wychowawczymi; 

2. Program przewiduje monitoring następujących wskaźników: 

1) liczba placówek specjalizujących się w terapii uzależnienia i współuzależnienia, z którymi 

nawiązano współpracę, 

2) liczba i rodzaj zakupionych programów wsparcia i programów psychoterapii dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych 

3) liczba odbiorców zakupionych programów wsparcia i programów psychoterapii dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, 

4) liczba przeprowadzonych rozmów interwencyjno-motywujących z osobami nadużywającymi 

alkoholu, 

5) liczba przeprowadzonych rozmów wspierająco-motywujących z członkami rodzin osób 

nadużywających alkoholu, 

6) liczba spraw prowadzonych przez Gminną Komisję, 

7) liczba wniosków skierowanych przez Gminną Komisję do postępowania w sądzie o 

zobowiązanie do podjęcia leczenia uzależnia, 

8) liczba osób skierowanych na badanie do biegłego psychologa i psychiatry w celu wydania 

opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

9) liczba udzielonych porad w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, 



10) liczba godzin oferowanego poradnictwa specjalistycznego, 

11) liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w placówkach oświatowych, 

12) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, 

13) liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych, 

14) liczba zrealizowanych działań profilaktycznych nie będących programami profilaktycznymi, 

15) liczba dzieci objętych wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego, 

16) liczba dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku zawierającego program 

socjoterapeutyczny i/lub program profilaktyczny, 

17) liczba przeszkolonych osób w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy. 

18) liczba interwencji Policji w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

19) liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

20) liczba przeprowadzonych kampanii, akcji  i działań informacyjno- edukacyjnych; 

3. Narzędzia służące ewaluacji: 

1) karty konsultacji /poradnictwa z Punktu Konsultacyjnego oraz Poradnictwa Specjalistycznego i 

karty pracy specjalistów, 

2) opracowania statystyczne/sprawozdania, ankiety składane na poziomie lokalnym przez 

Instytucje zaangażowane w realizację Programu, 

3) opracowania statystyczne/sprawozdania, opracowywane dla instytucji centralnych takich jak:  

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. dane  z ankiety PARPA 

G-1. 

 

Rozdział VIII 

Realizatorzy  Programu 

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z placówkami oświatowymi, 

placówkami służby zdrowia, organizacjami, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z 

zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie. 

 

Rozdział IX 

Finansowanie programu 

Środki finansowe na realizację programu stanowią dochody własne Gminy pochodzące z wpływów z 

tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki programu 

ujmowane są  w budżecie Gminy Michałowice w  rozdziale 85154. 

 

Rozdział X 

Sprawozdawczość 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu  stanowić będzie integralną część rocznego 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 



 


