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Załącznik
do Uchwały Nr XLI/407/2014
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia  5 lutego 2014 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Nadarzyn na rok  2014

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (  Dz. U. z 2007r.  Nr 70, poz.  473 ze zm.) w art.  41 ust.  l  oraz ustawa z dnia 29
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) w art.10 nakłada
na gminę obowiązek prowadzenia - jako zadanie własne gminy - działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i
narkotyków,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii
pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, w
szczególności dla dzieci i młodzieży,

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i
art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego,

Realizując zadania, o których mowa w art. 41 ust.  l  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. l Ustawy o narkomanii, uchwala się Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Nadarzyn na rok 2014.

Celem programu w 2014 roku jest kontynuacja długofalowego procesu edukacji społecznej, w
szczególności dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu,
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,
a także promowanie i propagowanie idei zdrowego stylu życia, wspieranie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu, oraz zapewnienie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
W programie uwzględnione zostały wnioski z „Diagnozy  lokalnych zagrożeń społecznych”
przeprowadzonej w 2013 roku wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy
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Nadarzyn. Badane było: poczucie bezpieczeństwa uczniów, zjawisko przemocy rówieśniczej i
domowej oraz  wiedza nastolatków na temat alkoholu i narkotyków.

I.    Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
1) Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego – finansowanie pracy psychologa i terapeuty

uzależnień dla osób uzależnionych, współuzależnionych, członków ich rodzin oraz dla ofiar
przemocy w rodzinie; udostępnienie możliwości uzyskania porad prawnych oraz konsultacji
Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień i przewodniczącego GKRPA

2) Wspieranie grupy  Samopomocowej „Klemens" w Nadarzynie
3) Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dot. uzależnień, prenumerata czasopism.
4) Kierowanie wniosków do Sądu, celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

nadużywających alkoholu, w szczególności wobec osób nadużywających alkohol, stosujących
przemoc w rodzinie  wobec   dorosłych i dzieci.

5) Finansowanie badań przeprowadzonych przez biegłych sądowych ds. uzależnień.
6) Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających w sferze profilaktyki uzależnień i

rozwiązywania problemów alkoholowych  i narkomanii.
7) Wspieranie placówek zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

II. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i narkotykowy
pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności w zakresie ochrony przed
przemocą.

1) Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - poprzez
bieżącą współpracę z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nadarzynie, Zespołem Interdyscyplinarnym, z funkcjonariuszami Policji, pracownikami
służby zdrowia, dyrekcją i nauczycielami szkół na terenie Gminy Nadarzyn, Strażą
Gminną oraz organizacjami pozarządowymi, np. CARITAS.

2) Umieszczanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy dla osób z
problemem alkoholowym, narkotykowym i ofiar przemocy w rodzinie („Wiadomości
Nadarzyńskie", strona internetowa www.stopprzemocy.nadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl,
ulotki informacyjne, itp.).

3) Objęcie opieką finansową placówki wsparcia dziennego  : Gminnego Ogniska Dziecięco-
Młodzieżowego „Tęcza” działającego na terenie Gminy Nadarzyn.

   .
4) Dofinansowywanie - ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych - wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym lub realnie zagrożonych tym problemem (dysfunkcyjnych),
uwarunkowane opracowaniem i wdrożeniem do realizacji przez organizatorów kolonii
letnich i zimowych programu profilaktycznego dotyczącego zagrożeń wynikających z
alkoholizmu i narkomanii.

5) W porozumieniu z Policją, GOPS, Strażą Gminną monitorowanie rodzin z występującymi
symptomami problemu alkoholowego i narkomanii oraz przemocy w rodzinie, zwłaszcza
tam gdzie przybiera to znamiona patologii oraz tam, gdzie uczestnikami tego problemu są
dzieci i młodzież zagrożone demoralizacją, przemocą w rodzinie.

6) Dofinasowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl

http://www.stopprzemocy.nadarzyn.pl/
http://www.nadarzyn.pl/


3

życia, bez nałogów alkoholowego i narkotycznego – dla dzieci i młodzieży.

7) Organizacja II Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia we współpracy z
Urzędem Gminy, GODM „Tęcza”, GOPS, Parafią.

III.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn

1) Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej  poprzez udział w Ogólnopolskiej
Społecznej Kampanii Edukacyjnej organizowanej przez PARPA, oraz poprzez ulotki i
broszury, programy profilaktyczne, konkursy dla dzieci i młodzieży w zakresie
profilaktyki alkoholowej i narkotykowej .

2) Zlecenie badań , sondaży, opinii oraz sporządzenie diagnozy pozwalającej ocenić aktualny
stan problemów dot. ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu, eksperymentowania
narkotykami i substancjami psychoaktywnymi oraz problematyki przemocy.

3) Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy uzyskali zezwolenia na
sprzedaż alkoholu).

4) Finansowanie warsztatów profilaktycznych dot. umiejętności dobrego funkcjonowania w
rodzinie i społeczeństwie ( profilaktyka zachowań agresywnych, umiejętności
wychowawczych, wzmacniania roli rodziców).

5) Finansowanie lub współfinansowanie programów profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania przemocy, realizowanych przez publiczne placówki oświaty i kultury z
terenu Gminy Nadarzyn.

6) Promowanie zdrowego stylu życia oraz imprez bezalkoholowych  wśród mieszkańców
gminy Nadarzyn – Piknik Rodzinny,

7) Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w
przypadku problemu alkoholowego, narkomanii i przemocy domowej na terenie gminy i w
najbliższej okolicy.

IV.     Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych - służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

1) Bieżąca współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami wspomagającymi realizację
programu (Policja, GOPS, Zespół Interdyscyplinarny, Poradnia Przeciwalkoholowa w
Pruszkowie, Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie - Tworkach,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piastowie, CARITAS w Nadarzynie i Młochowie,
Straż Gminna oraz PARPA),

2) Gromadzenie i udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. profilaktyki
uzależnień i przemocy.

3) Dofinansowanie działań integracyjnych dla środowisk abstynenckich, osób uzależnionych i
ich rodzin, organizowanie działań rehabilitacyjnych do dalszego zdrowienia,
motywujących do podjęcia terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i
współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych.

4) Współpraca z Komisariatem Policji w Nadarzynie i Strażą Gminną mająca na celu
zapobieganie naruszenia porządku publicznego powodowanego przez osoby pod wpływem
alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
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V .    Podejmowanie przez członków GKRPA interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ust. l cytowanej wyżej Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (…) oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.

1) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art.13 1 i art.15  Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie w Sądzie
w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
2) Prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych przez GKRPA, Straż Gminną,
Komisariat Policji w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, w tym opracowanie harmonogramu kontroli na rok 2014.
3) Kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu nietrzeźwym,
nieletnim i pod zastaw poprzez m. in. organizację szkoleń dla przedsiębiorców
prowadzących obrót napojami alkoholowymi.

VI. Podnoszenie kompetencji grup zawodowych pracujących z rodziną na rzecz rodziny, w
obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy.

 1) podnoszenie kompetencji osób powołanych do GKRPA, Pełnomocnika Wójta ds.uzależnień,
pracowników socjalnych oraz osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez finansowanie,
dofinansowywanie i organizowanie szkoleń (w przypadku szkoleń wyjazdowych, udziału w
konferencjach, seminariach itp., zwrot kosztów dojazdu),

2) dofinansowanie i finansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej szkół gminnych i przedszkoli
z tematyki uzależnień, przemocy, pracy z dziećmi z rodzin uzależnionych, zespołu FAS, do
realizacji w klasach - rekomendowanych przez PARPA i ORE programów profilaktycznych, z
uwzględnieniem wniosków i rekomendacji z przeprowadzonej „Diagnozy  lokalnych zagrożeń
społecznych”

 VII.    Zasady finansowania Programu GKRPA

1. W budżecie Gminy Nadarzyn na rok  2014, w planie wydatków   przewidziano środki na
realizację Programu GKRPA.
Wysokość danych środków odpowiada planowanym dochodom z tytułu opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływającym od podmiotów
gospodarczych przez cały rok.
Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą na rok następny;

2. Zadania realizowane w ramach Programu GKRPA mogą być finansowane z dotacji
celowych Wojewody Mazowieckiego, PARPA oraz darowizn.

3. Środki finansowe, które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Nadarzyn nie mogą być wykorzystane na inne cele niż
związane z profilaktyką antyalkoholową i antynarkotykową.
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VIII. Przewidywane efekty realizacji Programu

Realizacja programu zakłada:

1) podniesienie świadomości mieszkańców gminy Nadarzyn na temat uzależnień od alkoholu,
narkotyków i innych substancji oraz uzależnień behawioralnych, a także na temat przemocy
rówieśniczej i domowej,

2) podniesienie świadomości mieszkańców gminy Nadarzyn dotyczącej instytucji i osób
udzielających pomocy (formy pomocy oferowane przez instytucje gminne, powiatowe oraz
ogólnopolskie).
3) większą dostępność do profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i wspóluzależnionym,

IX. Monitoring i ewaluacja

Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach
Programu od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez Pełnomocnika Wójta ds.
uzależnień w Nadarzynie w celu oceniania czy Program osiąga założone cele. Przedmiotem
ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań głównie w oparciu o analizę realizacji
w/w zadań.

X.   Postanowienia końcowe:

1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nadarzynie – stawka miesięczna :

1) dla przewodniczącego Komisji za pracę i kierowanie pracami Komisji : 300,00.zł (netto)
(słownie: trzysta złotych netto),

2) dla  członków  Komisji  za  pracę Komisji:                            250,00zł (netto)
(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych netto)

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie składa raz w roku
na piśmie sprawozdanie ze swojej działalności do Wójta Gminy Nadarzyn, Rady Gminy i  do
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na rok 2014 został aprobowany na
posiedzeniu GKRPA w dniu 15 stycznia 2014 roku.


