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       Załącznik do Uchwały Nr  IV.36.2018  

                                                                                   RADY GMINY NADARZYN 

                                                                                   z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Gminie Nadarzyn na rok 2019 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2018 poz. 2137). 

2. Ustawa o zdrowiu publicznym (tj.Dz.U. 2018 poz. 1492). 

3. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów            

z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–

2020). 

Realizując zadania, o których mowa w art. 41 ust. l ustawy o wychowaniu w trzeźwości                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z zadaniami z zakresu zdrowia publicznego 

wprowadzonych ustawą o zdrowiu publicznym i zadaniami gminy w zakresie rozwiazywania 

problemów alkoholowych wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, uchwala się 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na rok 2019. 

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. 

131      i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego.   

 

W oparciu o cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 tj. 

wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz 

zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu realizowane będą cele operacyjne jakimi są 
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kontynuacja długofalowego procesu edukacji społecznej, w szczególności dzieci i młodzieży 

na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych, zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych               

i wyrobów powiązanych, 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 uwzględniono wnioski z diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 

przeprowadzonej na terenie Gminy Nadarzyn w listopadzie 2018 roku. 

 

 

Problem alkoholowy- uczniowie 

 

38% młodych mieszkańców gminy spożywało alkohol, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni 

przed badaniem, po napoje wysokoprocentowe sięgnęło 11%. 

Najpopularniejszym rodzajem alkoholu wśród młodych ludzi w gminie jest piwo. Na drugim 

miejscu znajduje się wino, a na trzecim wódka. 

Młodzi ludzie, którzy pili ostatnio alkohol, wypijali stosunkowo małe ilości piwa i wina. 

Większość uczniów, którzy przyznają, że pili alkohol, robili to u siebie w domu lub u kogoś    

w domu. Warto zwrócić uwagę na to, że 30% badanych uważa, iż zdobycie piwa i wina 

byłoby łatwe. Niepokojący jest fakt, że w ciągu ostatnich 30 dni 14% badanych stwierdziło, 

że wypiło pięć lub więcej drinków, a 6% przyznaje, że upiło się. 

(Dane z diagnozy, 2018) 

 

Problem alkoholowy – dorośli 

 

Większość dorosłych mieszkańców gminy Nadarzyn deklaruje, iż spożywa alkohol (71%). 

Spośród tych osób, najwięcej pije okazjonalnie, czyli kilka razy w roku (40%).  

Tylko 1% respondentów pije stosunkowo często, czyli więcej niż raz w tygodniu, ale znaczny 

odsetek spożywa napoje wysokoprocentowe kilka razy w miesiącu (30%). 

Dla większości mieszkańców głównym powodem picia, jest towarzystwo innych osób. 

Najpopularniejszym wśród mieszkańców rodzajem spożywanego alkoholu jest wino. Na 

drugim miejscu pod względem częstości picia, znajdują się nalewki, piwo i wódka. 

 

Żadnemu mieszkańcowi nie zdarzyło się wykonywać swoich obowiązków służbowych pod 

wpływem alkoholu, natomiast do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przyznało się 

3% (jednokrotnie). Jest to stosunkowo mały odsetek osób w porównaniu z tym, że aż 32% 

badanych przyznało, iż było świadkiem sytuacji w której ktoś prowadził pojazd pod wpływem 

alkoholu. 

19% respondentów widziało kobiety w ciąży spożywające alkohol na terenie ich 

miejscowości. 

11% mieszkańców stwierdziło, że spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w ich 

miejscowości – wzrasta. 

Problem alkoholowy w gminie Nadarzyn nie jest alarmujący, gdyż stosunkowo mały odsetek 

badanych spożywa napojowe wysokoprocentowe częściej niż raz w tygodniu.  

Niepokojąca jest jednak liczba osób, która widziała, osoby nietrzeźwe kierujące pojazdem, 

kobiety w ciąży spożywające alkohol oraz liczba osób, które w ogóle spożywają alkohol. 

Warto więc zastosować działania zapobiegające ewentualnemu rozwojowi uzależnień od 

alkoholu wśród mieszkańców. 

(Dane z diagnozy, 2018) 
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Przemoc 

 

16% mieszkańców zna kogoś w swoim otoczeniu, kto doświadcza przemocy w swoim domu. 

Warto zwrócić uwagę na to, że 32% mieszkańców nie wie, czy stosowanie kar fizycznych  

w stosunku dzieci, jest dobrą metodą wychowawczą. 

10% mieszkańców przyznaje, że doświadczyło przemocy, przy czym w większości była to 

przemoc fizyczna i psychiczna. 10% (spośród osób, które były ofiarą przemocy) wskazało na 

zaniedbanie. Według osób, które doświadczyły przemocy - sprawcami jej byli głównie: tata        

i partner/partnerka. 6% przyznaje, że samemu było sprawcą przemocy. Niepokojący jest 

odsetek osób znających kogoś doświadczającego przemocy domowej oraz osób, które nie 

wiedzą, czy stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest dobrą metodą wychowawczą. 

 

 

Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi . 

2.1. Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i NSP. 

2.1.1. Działania informacyjne i edukacyjne: 

1) edukacja zdrowotna:  

b) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do 

różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat 

zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych 

i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie 

może prowadzić do uzależnienia. 

2) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem 

lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżącą aktualizację baz danych i ich 

udostępnianie; 

 

 Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej poprzez udział                                     

w Ogólnopolskich  Kampaniach Edukacyjnych organizowanych m.in. przez PARPA, 

oraz dystrybucja ulotek, broszur; realizacja programów profilaktycznych, konkursów 

dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki alkoholowej. 

 Przeprowadznie ankiet w wybranych placówkach oświatowych pozwalającej ocenić 

aktualny stan problemów dot. ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz 

problematyki przemocy. 

 Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 Finansowanie warsztatów profilaktycznych dot. umiejętności dobrego funkcjonowania          

w rodzinie i społeczeństwie (profilaktyka zachowań agresywnych, umiejętności 

wychowawczych, wzmacniania roli rodziców). 
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 Finansowanie lub współfinansowanie programów profilaktycznych oraz z zakresu 

przeciwdziałania przemocy  w placówkach oświatowych, wychowawczych                           

i instytucjach kultury. 

 Promowanie zdrowego stylu życia oraz imprez rodzinnych, wielopokoleniowych, 

bezalkoholowych  wśród mieszkańców Gminy Nadarzyn – organizacja XI Pikniku 

Rodzinnego oraz X Biegu Rodzinnego, 

 Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania 

pomocy  w przypadku problemu alkoholowego i przemocy domowej na terenie gminy     

i w najbliższej okolicy.  

 Organizacja VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia we 

współpracy z Urzędem Gminy, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminnym Ogniskiem 

Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza”, Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafią, środowiskami abstynenckimi, placówkami 

oświatowymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy Nadarzyn i innymi. 

2.2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii, w tym: 

1) prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i 

podejmowania interwencji profilaktycznej; 

 

2) szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze 

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, 

specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji i 

programów profilaktycznych i leczniczych; 

 

4) prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii 

rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i NSP, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i JST; 

 

1) Finansowanie szkoleń na temat przemocy w rodzinie, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i prawnej dla dziecka i rodziny m.in. dla nauczycieli, policjantów, 

pracowników GOPS, służby zdrowia, funkcjonariuszy Straży Gminnej oraz członków 

GKRPA i innych grup odbiorców. 

 

 

2.3. Profilaktyka. 

2.3.1. Profilaktyka uniwersalna, w tym: 

1) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów 

profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych 

do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, 

które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania 

substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności 

zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego. 
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Podnoszenie kompetencji grup zawodowych pracujących z rodziną na rzecz rodziny,                     

w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy.  

 

 Podnoszenie kompetencji osób powołanych do GKRPA, pełnomocnika Wójta               

ds. uzależnień, pracowników socjalnych oraz innych 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). 

 

 Dofinansowanie i finansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej jednostek 

oświatowych i wsparcia dziennego z tematyki uzależnień, przemocy, pracy z dziećmi 

z rodzin uzależnionych, zespołu FAS – w tym rekomendowanych przez PARPA           

i ORE programów profilaktycznych. 

 

 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających w sferze profilaktyki 

uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych  i narkomanii. 

 

 

2.3.2. Profilaktyka selektywna 

2) poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej 

interwencji i profilaktyki selektywnej, w szczególności zalecanych w ramach Systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, 

adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze 

środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym 

oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny. 

 

 

 Dofinansowanie placówki wsparcia dziennego: Gminnego Ogniska Dziecięco-

Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie z filą w Młochowie. 

 

 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. 

 

 

2.4. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

2.4.1. Zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących 

jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych: 

pkt 7) zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej 

osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP lub 

zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia. 

 

 

3. Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

3.1. Promocja zdrowia. 
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3.1.1. Edukacja zdrowotna: 

1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, 

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich 

otoczenia. 

 

2) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających              

z picia alkoholu przez dzieci i młodzież; 

 

3) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym. 

 

4. Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i 

wyrobów powiązanych. 

2) upowszechnianie, wdrażanie, udoskonalanie i poszerzanie oferty programów 

profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, zalecanych w ramach systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym 

programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka 

palenia wyrobów tytoniowych i innych zachowań ryzykownych, czynniki chroniące i 

wspierające prawidłowy rozwój. 

 

3) upowszechnienie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania 

wyrobów 

tytoniowych i wyrobów powiązanych, w tym realizacja kampanii informacyjno-

edukacyjnych. 

 

 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.). 

 W porozumieniu z Policją, GOPS, Strażą Gminną monitorowanie rodzin z 

występującymi symptomami problemu alkoholowego oraz przemocy w rodzinie, 

zwłaszcza tam gdzie uczestnikami tego problemu są dzieci i młodzież zagrożone 

demoralizacją, przemocą w rodzinie. 

 Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami wspomagającymi realizację programu 

(m.in. Policja, GOPS, Urząd Gminy, Gminnym Zespołem Oświatowym, SPG ZOZ     

w Nadarzynie i w Młochowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu     

w Pruszkowie, ZOW i OIK w Piastowie, GODM „Tęcza”, Caritas, Straż Gminna, 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości oraz PARPA i inne). 

 Gromadzenie i udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. profilaktyki 

uzależnień i przemocy. 

 Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - poprzez   

bieżącą współpracę z pracownikami GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z funkcjonariuszami Policji, pracownikami 

służby zdrowia, dyrekcją i nauczycielami placówek oświatowych, Gminnego Zespołu 

Oświatowego, Strażą Gminną, GODM „Tęcza” oraz organizacjami pozarządowymi, 

np. Caritas i innymi. 

 Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dot. uzależnień, prenumerata 

czasopism. 
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3. Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

3.1. Promocja zdrowia. 

3.1.2. Szkolenie kadr 

 

2) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym            

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3) rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności 

zawodowej specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień; 

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

skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z 

rodzin z problemem alkoholowym; 

5) szkolenia profesjonalistów na temat FASD. 

 

 Finansowanie szkoleń m.in. dla nauczycieli, wychowawców i pracowników GODM 

Tęcza, policjantów, pracowników GOPS, służby zdrowia, funkcjonariuszy Straży 

Gminnej oraz członków GKRPA i innych grup odbiorców. 

 

 

3.1.3. Zadania regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepisów, w tym: 

1) zmniejszanie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu; 

2) zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, 

reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych; 

 

Podejmowanie przez członków GKRPA interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 131 i art. 15 ust. l cytowanej wyżej ustawy o wychowaniu                                       

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (…) oraz występowanie przed Sądem                   

w charakterze oskarżyciela publicznego.    

 

 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art.131 i art.15  

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie w Sądzie w charakterze oskarżyciela publicznego, 

 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 2019, 

 Kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu 

nietrzeźwym, nieletnim i pod zastaw poprzez m. in. organizację szkolenia dla 

przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi. 

 

3.2.2. Profilaktyka selektywna: 

1) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej 

adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców; 

2) poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
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3.2.3. Profilaktyka wskazująca: 

 

 Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego – finansowanie pracy psychologa, 

psychologa dziecięcego i terapeuty uzależnień oraz innych specjalistów (w zależności 

od potrzeb) dla osób uzależnionych, współuzależnionych, członków ich rodzin oraz 

dla ofiar przemocy w rodzinie ; udostępnianie możliwości uzyskania porad oraz 

konsultacji członków GKRPA i Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień. 

 Dofinasowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

promującego zdrowy styl życia bez nałogów. 

 

3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna         

i zawodowa: 

1) zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu. 

 

2) poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o 

programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających naukowo 

dowiedzioną skuteczność. 

 

 Wspieranie placówek zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu. 

 Wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 

 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. 

 Współpraca z Komisariatem Policji w Nadarzynie i Strażą Gminną w Nadarzynie 

mająca na celu zapobieganie naruszeniom porządku publicznego powodowanego 

przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. 

 Kierowanie wniosków do Sądu, celem zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego    szczególnie wobec osób nadużywających alkoholu, stosujących 

przemoc w rodzinie  wobec   dorosłych i dzieci. 

 Finansowanie badań przeprowadzonych przez biegłych sądowych ds. uzależnień. 

 

 

Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

Realizacja programu zakłada: 

1) podnoszenie świadomości mieszkańców gminy Nadarzyn na temat uzależnień od alkoholu   

i nowych substancji psychoaktywnych, tytoniu oraz uzależnień behawioralnych, a także na 

temat przemocy rówieśniczej i domowej, 

2) podnoszenie 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 współuzależnionym. 
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Monitoring i ewaluacja 

 

Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach 

Programu od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez członków GKRPA oraz 

pełnomocnika Wójta ds. uzależnień w celu oceniania czy Program osiąga założone cele. 

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań głównie w oparciu                

o analizę realizacji w/w zadań.  

  

REALIZATORZY I WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień, 

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, 

5. Gminne Ognisko Dziecięco –Młodzieżowe „Tęcza”,  

6. Publiczne Przedszkole w Młochowie, 

7. Publiczne Przedszkole w Nadarzynie, 

8. Publiczne Przedszkole w Wolicy, 

9. Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Kostowcu, 

10. Szkoła Podstawowa w Młochowie, 

11. Szkoła Podstawowa im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie, 

12. Szkoła Podstawowa w Ruścu, 

13. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, 

14. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie, 

15. Nadarzyński Ośrodek Kultury, 

16. Gminny Ośrodek Sportu, 

17. Straż Gminna 

18. SPG Zakład Opieki Zdrowotnej, 

19. Inne 

 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Środki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi     

w  Gminie Nadarzyn na rok 2019 pochodzą z: 

• opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

• z darowizn i zapisów. 

Środki pochodzące z opłat są wydzielone w budżecie Gminy w rozdziale 85154. 

Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym, są zamieszczane w wykazie wydatków i nie 

wygasają z upływem tego roku. Są przeznaczone w następnym roku budżetowym na 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nadarzynie – stawka miesięczna : 

 

1) dla przewodniczącego Komisji za kierowanie pracami Komisji – 700,00 zł netto                     

(słownie: siedemset złotych netto), 

2) dla członków Komisji za pracę na posiedzeniu Komisji –  550,00 zł netto                                  

(słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych netto) 
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KOORDYNATOR 
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

NADZÓR 
Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 

terenie Gminy Nadarzyn w 2019 r. sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowii w Gminie Nadarzyn na rok 

2019 został aprobowany na posiedzeniu GKRPA w dniu 18 grudnia 2018 roku. 


