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              1. PODSTAWA PRAWNA

Gminny  Program  Profilaktyki  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2020  stanowi  lokalną  strategię  w  zakresie  profilaktyki  oraz

minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych  wynikających  z  używania  alkoholu

i  narkotyków.  Program  określa  kierunki  podejmowania  działań  w  zakresie  profilaktyki

i  rozwiązywania  problemów alkoholowych,  wskazuje  podmioty  odpowiedzialne  za  ich  realizację,

określa źródła finansowania tych zadań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z:

- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu    

  alkoholizmowi;

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

- ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym;

- programie ujęto także działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

   o czym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przy opracowaniu GPPRPAoPN w Wojniczu na 2020 r. uwzględnione zostały  wskazówki

wynikające  z Rekomendacji  do  realizowania  i  finansowania  gminnych  programów  profilaktyki

i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych, jak również uwzględniono cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata

2016 – 2020 dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii,

poprawę  sposobu  odżywiania  oraz  aktywności  fizycznej  społeczeństwa,  promocję  zdrowego

i  aktywnego  starzenia  się  oraz  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych,

a  w  kwestii  działań  profilaktycznych  -  wnioski  złożone  przez pedagogów/dyrektorów  szkół,

nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz   inne podmioty dotyczące realizacji

działań  profilaktycznych  na  terenie  wszystkich  szkół  w   gminie  Wojnicz  oraz  w   środowisku

lokalnym.

Ponadto  w  2019  roku  na  terenie  gminy  Wojnicz  przeprowadzo  Diagnozę  Problemów

Społecznych,  z  której  wnioski  końcowe zostały  wykorzystane  do  planowania  realizacji  działań

w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii.

Zadania i sposoby ich realizacji określone w GPPRPAoPN w 2020 roku dostosowane są do

potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby

instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów

zewnętrznych  –  jednostek  samorządowych  wyższego  szczebla,  organizacji,  instytucji  i  osób

fizycznych.



Realizację  działań  określonych w  GPPRPAoPN  nadzoruje  koordynator  ds.  profilaktyki

uzależnień.  W  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii uczestniczy  Gminna  Komisja  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, jednostki  organizacyjne gminy,   instytucje,  stowarzyszenia oraz inne

podmioty mogące wykonywać zadania Programu.

              2. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina  Wojnicz  jest  gminą  miejsko-wiejską  położoną  w  powiecie  tarnowskim,  

w województwie małopolskim. Gmina zajmuje powierzchnię 7931 ha, siedzibą gminy jest miasto

Wojnicz. W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Biadoliny Radłowskie, Dębina Łętowska, Dębina

Zakrzowska, Grabno, Isep, Łopoń, Łukanowice, Milówka, Olszyny, Rudka, Sukmanie, Wielka

Wieś, Więckowice, Zakrzów.

Liczba mieszkańców gminy Wojnicz ogółem wynosi (dane z dn. 30.09.2019 r.) 13 444 osób

W gminie Wojnicz jest 8 punktów gastronomicznych i 28 placówek handlu detalicznego,

w których dokonywana jest sprzedaż napojów alkoholowych. (stan na IV kwartał 2019 r.)

Na  terenie  Gminy Wojnicz  są  4  przedszkola  publiczne  w  następujących  miejscowościach:

Wojnicz, Biadoliny Radłowskie, Grabno, Łopoń; 2 przedszkola niepubliczne w Wojniczu i Olszynach;

oraz 4 oddziały przedszkolne w Wielkiej Wsi, Wojniczu, Łoponiu, Milówce. W gminie funkcjonuje 4

publiczne szkoły podstawowy w Wojniczu, Wielkiej Wsi, Milówce, Łoponiu, 3 niepubliczne szkoły

podstawowe  w  Biadolinach  Radłowskich,  Grabnie,  Olszynach.  Wszystkie  placówki  oświatowe

działające  na  terenie  gminy  Wojnicz  realizują  obligatoryjnie  zadania  prewencyjne  dotyczące

zapobieganiu  problemom  społecznym   w  oparciu  o   tzw.  szkolne  programy  wychowawcze

i profilaktyki, co jest wymogiem ustawy o systemie oświaty. 

3. DIAGNOZA PROBLEMÓW

Według przedstawionych szacunków przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych (PARPA) większość osób pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje

negatywnych  konsekwencji  dla  nich  i  dla  osób z  ich  otoczenia.  Jednocześnie  kilkanaście  procent

dorosłych Polaków spożywa alkohol w sposób problemowy. Według szacunków w grupie tej znajduje

się  ok.  900  tys.  osób  uzależnionych  oraz  ponad  2  mln  osób  pijących  alkohol  ryzykownie  lub

szkodliwie.  Szkody  powodowane  przez  uzależnienie  od  alkoholu,  jak  również  picie   ryzykowne

i szkodliwe występują w wielu wymiarach: 

 jednostkowym (oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących);



 społecznym (negatywne  oddziaływanie  na  zdrowie  fizyczne  i  psychiczne  członków

rodzin,  przemoc  w rodzinie,  zakłócenia  bezpieczeństwa publicznego,  przestępczość,

ubóstwo, bezrobocie itp.); 

 ekonomicznym (koszty leczenia osób uzależnionych jak i współuzależnionych, systemu

pomocy społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej umieral-

ności, spadek wydajności pracy itp.). 

Nadużywanie  alkoholu  powoduje  wiele  szkód  między  innymi  społecznych,  tj.:  zakłócenia

bezpieczeństwa  publicznego,  przemoc  w  rodzinie,  przestępczość,  wypadki  drogowe,  ubóstwo

i bezrobocie. Dlatego działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych

powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony samorządu lokalnego. 

Picie  alkoholu  przez  kobiety  ciężarne  często  powoduje  organiczne  uszkodzenie  dzieci

w okresie prenatalnym,  które rodzą się z Alkoholowym Zespołem Płodowym. Dzieci wychowywane

w rodzinach alkoholowych często doświadczają nie tylko ubóstwa, ale również istotnych zaburzeń

emocjonalnych i zakłóceń rozwoju psychofizycznego. 

Choroba  alkoholowa  rozwija  się  stopniowo,  bez  świadomości  osoby  pijącej  i  prowadzi

w konsekwencji do utraty kontroli umiaru w piciu alkoholu. Nadużywanie alkoholu wynika często

z nieumiejętności radzenia sobie z problemami codziennego życia. Choroba ta dotyka również człon-

ków rodziny uzależnionego. Negatywnym skutkiem spożywania alkoholu jest systematyczne pogar-

szanie się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodzin. Na terenie naszej gminy, szkodliwe picie alkoho-

lu to jeden, obok ubóstwa i bezrobocia z najpoważniejszych problemów.

Z danych zebranych przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, iż  pomocą finanso-

wą i pracą socjalną objęte były 191 rodziny, co stanowi 426 osób, w tym z powodu alkoholizmu – 22

rodzin co stanowiło 33 osoby ( Stan na III kwartał 2019r.)

Na 15 prowadzonych w 2019 r.  Niebieskich Kart w 10 przypadkach przyczyną stosowania

przemocy był alkohol. (Stan na III kwartał 2019 r.)

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie Wojnicz jest też liczba wnio-

sków  o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W 2019 r. GKRPA rozpatrzyła 17 wniosków (stan na 31.10.2019 r.)

- 5 wniosków z Komendy Policji w Wojniczu;

- 4 wnioski wpłynęły po posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego;

- 4 wnioski  od pracowników socjalnych GOPS w Wojniczu;

- 3 wnioski od rodzin;

- 1 wniosek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

4. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNĄ



Baza instytucjonalna w Gminie Wojnicz:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Komisariat Policji;

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojniczu;

- Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin;

- Świetlice szkolne realizujące program profilaktyczny;

- Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu i Sukmaniu;

- Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Wojniczu;

- Placówki medyczne i rehabilitacyjne w Wojniczu, Biadolinach Radłowskich i Olszynach;

-  Stowarzyszenie  działające  na  terenie  gminy  („Echo  Doliny”,  „Wiklina”,  Ludowe  Kluby

Sportowe   

   itp);

- oddział Caritas Diecezji Tarnowskiej.

                5. CELE STRATEGICZNE 

Celami  strategicznymi  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 r. są:

1. Rozpoznawanie  specyfiki  problemów alkoholowych na terenie  Gminy Wojnicz  oraz

potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. 

2. Kreowanie  lokalnej  polityki  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  służącej

zmniejszaniu  aktualnych  i  zapobieganiu  nowym  problemom  związanym

z uzależnieniami, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

3. Podnoszenie  kwalifikacji  osób  pracujących  w  dziedzinie  profilaktyki

i rozwiązywania  problemów  związanych z uzależnieniami.

4. Kontrola  rynku  napojów  alkoholowych,  w  kontekście  przestrzegania  zasad

i warunków korzystania oraz  podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do

sprzedawców napojów alkoholowych.

5. Zwiększenie  skuteczności  i  dostępności  terapii  w  zakresie  nowoczesnych  strategii

i metod rozwiązywania problemów alkoholowych – współpraca z placówkami służby

zdrowia,  gdzie  osoby  uzależnione  i  współuzależnione  mogą uzyskać  profesjonalną

pomoc.



6. Stwarzanie alternatywnych, ciekawszych możliwości spędzania czasu wolnego przez

dzieci  i  młodzież  szkolną  m.in.  poprzez  organizowanie  zajęć  pozalekcyjnych

z elementami profilaktycznymi.

Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym

i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia, rehabilitacji i re-

socjalizacji  osób  uzależnionych  oraz  redukcji  szkód  społecznych  spowodowanych  uzależnieniem

i  współuzależnieniem.  Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania   Narkomanii na rok 2020 r. jest kontynuacją wielu działań inicjowanych i reali-

zowanych w latach poprzednich, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania bieżącego funkcjono-

wania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu. Jego nadrzędnym ce-

lem jest tworzenie spójnego i zintegrowanego systemu działań profilaktycznych w gminie.

Cele szczegółowe zawarte są w sześciu zadaniach:

Zadanie 1

           Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków.

Cel  operacyjny  nr  2  z Narodowego  Programu Zdrowia  na  lata  2016-2020 obejmuje  profilaktykę

i  rozwiązywanie  problemów  związanych  z  używaniem  substancji  psychoaktywnych,

i uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

1.1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu

Gminy Wojnicz:

a)  zatrudnienie  specjalistów:  psychologa,  prawnika,  certyfikowanego  instruktora  terapii

uzależnień,

b)  finansowanie  bieżących  kosztów utrzymania  Punktu  Konsultacyjnego (np.  energia,  telefon,

materiały biurowe, środki czystości, wydatki związane z obsługą GKRPA itp.)

Zadanie  3.3.5  z  NPZ  zwiększenie  dostępności  jakości  pomocy  dla  członków  rodzin

z problemem alkoholowym

Wskaźniki osiągnięcia zadania:

Liczba osób korzystających z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym: 50

Założona miara osiągnięcia wskaźnika: liczba udzielonych porad: 100

Założona miara osiągnięcia wskaźnika: liczba godzin: 120

1.2.  Organizowanie  i  finansowanie  różnych  form  pracy  uzupełniającej  proces  terapeutyczny

organizowanych poza  podstawowym programem realizowanym w placówkach leczenia  uzależnień



lub/i  programów rehabilitacji  dla  osób  uzależnionych  po  zakończonych  programach  psychoterapii

uzależnień lub grupy wsparcia.

Zadanie 3.3.1 z NPZ zwiększenie dostępności podniesienie jakości specjalistycznych świadczeń

w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Zadanie 3.3.4 z NPZ wspieranie działalności środowisk abstynenckich

Wskaźniki osiągnięcia zadania:

Liczba programów

Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 1

Liczba osób uczestniczących     

Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 5

Szacunkowy koszt realizacji zadania 1: 11 480,00 zł

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy
psychospołecznej

   i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

2.1  Dostępność do porad świadczonych przez psychologa,  prawnika,  certyfikowanego instruktora
terapii uzależnień dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – dorosłych i dzieci w ramach działania
Punktu Konsultacyjnego.

Zadanie 3.3.5 z NPZ zwiększenie dostępności jakości pomocy dla członków rodzin z problemem 
alkoholowym
Zadanie 3.3.6 z NPZ zwiększenie dostępności i podniesienie  jakości pomocy dla osób doznających
przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba osób korzystających z porad w Punkcie Konsultacyjnym.
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 50

2.2 Finansowanie bieżącego utrzymania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego
w  Sukmaniu. Dofinansowanie zajęć specjalistycznych w PWD w Wojniczu. 

Zadanie 3.2.2, pkt.2 z NPZ poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej,
socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem w ramach PWD
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 50
Liczba uczestników zajęć specjalistycznych
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 45
Rodzaj zajęć specjalistycznych
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 2
Liczba godzin wsparcia specjalistycznego



Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 400

2.3 Prowadzenie i finansowanie działalności grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych
oraz  wspieranie  finansowe  i  merytoryczne  inicjatyw  skierowanych  do  społeczności  lokalnych,
a  realizowanych  przez  np.  samorządy  uczniowskie  i/lub  stowarzyszenia,  świetlice  szkolne,  np.
Gminny Dzień Seniora
Zadanie 3.3.4 z NPZ wspieranie działalności środowisk abstynenckich

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba inicjatyw
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:3
Liczba uczestników
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:70

2.4 Zwiększenie  wiedzy  i  świadomości  społecznej  na  temat   uzależnień,  przemocy  w  rodzinie,
sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskiwania pomocy  poprzez zakup i dystrybucję
materiałów informacyjno - edukacyjnych dla klientów Punktu oraz organizacji, instytucji, placówek
oświatowych  (np.  zakup ulotek, broszur, poradników, prenumerata czasopism, itp).

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Ilość zakupionych i rozdystrybuowanych materiałów
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 500

2.5 Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych lub autorskich programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych patologią oraz dla dzieci i młodzie-
ży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adap-
tacji emocjonalnej oraz zakup niezbędnych do ich przeprowadzenia materiałów.

Zadanie 3.2.2, pkt.2 z NPZ poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej,
socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba godzin socjoterapii
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:30
Liczba uczestników
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:15

2.6 Podejmowanie czynności  zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie  lecznictwa  odwykowego;  kierowanie
wniosków do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie wniosków
do Sądu. Koszty opinii i opłat sądowych.

Zadanie 3.3 pkt.2 z NPZ poszerzenie i  udoskonalenie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu,  
w tym programy ograniczenia picia alkoholu oraz popularyzowanie metod mających naukowo 
dowiedziona skuteczność

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba skierowanych  osób do biegłych sądowych,
Liczba wysłanych do Sądu wniosków.



2.7 Organizacja,   realizowanie  i  finansowanie  szkoleń,  konferencji,  warsztatów  dla  nauczycieli,
pedagogów,  policjantów,  radnych,  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy,  pracowników  socjalnych,  osób  pracujących  z  osobami  uzależnionymi  w  Punkcie
Konsultacyjnym  oraz  członków  Gminnej  Komisji   w  celu  zwiększenia  kompetencji  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień

Zadanie 3.1.2 pkt.2 Podniesienie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie
profilaktyki  i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie;  pkt.3  Rozwijanie  systemu  kształcenia,  doskonalenia
zawodowego  i  odpowiedzialności  zawodowej  specjalistów  psychoterapii  uzależnień
i  instruktorów terapii uzależnień; pkt.4 Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy
dzieciom z rodzin  z problemem alkoholowym.

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba osób biorących udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach.
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:40

Szacunkowy koszt realizacji zadania 2:  185 320,00 zł

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w     zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywianie dzieci uczestniczących

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

3.1  Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi  potrzebami
przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla  rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów
rekomendowanych np.  PARPA, Kuratorium Oświaty;  dot.  m.in.  dopalaczy,  narkotyków,  przemocy
oraz alkoholu.

Zadanie 3.2.1 pkt.1 z NPZ Poszerzanie i doskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie
uniwersalnych  programów  profilaktycznych  rekomendowanych  w  ramach  systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów
profilaktyki  uniwersalnej,  które  biorą  pod  uwagę  wspólne  czynniki  ryzyka  problemów
alkoholowych i  innych zachowań ryzykownych i  czynniki  chroniące,  wspierające prawidłowy
rozwójoraz  2.3.1  p.1;  profilaktyki   selektywnej  adresowanej  do  dzieci,  rodziców,  młodzieży
i wychowawców (3.2.2, pkt.1) oraz (2.3.2 p.1); profilaktyki wskazującej (3.2.3 pkt.1) oraz 2.3.3
p.3)

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:12
Liczba uczestników ( dzieci, młodzież, rodzice).
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:400



Liczba szkół
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:6

3.2 Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne o charakte-
rze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form
spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 90
Wymiar godzinowy
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 640

3.3 Finansowanie  dożywiania  dla  dzieci  z rodzin  z  problemem  alkoholowym,  dysfunkcyjnych,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uczęszczających  do Placówki Wsparcia
Dziennego w Sukmaniu.

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba dożywianych dzieci
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:25

3.4 Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup
nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych
zajęć pozalekcyjnych.

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba podjętych wspólnie inicjatyw
Założona miara osiągnięcia wskaźnik:3

Liczba przeprowadzonych konkursów
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:4

3.5 Finansowanie  szkoleń  i  kursów specjalistycznych  w zakresie  pracy profilaktycznej  z  dziećmi
i młodzieżą oraz nabywanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć profilaktycznych przez nauczycieli,
pedagogów, psychologów.

Zadanie 3.1.2 pkt.4 z NPZ podnoszenie kompetencji  osób pracujących z dziećmi i  młodzieżą
w  zakresie  skutecznych  oddziaływań  profilaktycznych  oraz  udzielających  pomocy  dzieciom
z rodzin z problemem alkoholowym

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba uczestników szkoleń/kursów.
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 3

3.6 Podejmowanie  działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych –
szkolenia  dla  sprzedawców  napojów  alkoholowych  i  szkolenie  dla  osób  prowadzących  kontrole
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.



Zadanie 3.1.3 pkt.2 z NPZ Zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji,
dystrybucji, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych.
Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba uczestników szkoleń 
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 20
Liczba przeprowadzonych kontroli
Założona miara osiągnięcia wskaźnika:24

3.7 Organizowanie  lokalnych  kampanii  lub/i  włączanie  się  w  regionalne  kampanie  edukacyjne
uwzględniające  problematykę  uzależnień,  bezpieczeństwa,  zapobiegania  agresji,   np.  Zachowaj
trzeźwy  umysł,  Postaw  na  rodzinę,  Bezpieczna  droga  do  szkoły,  Bezpieczna  szkoła,  itp.  Zakup
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w kampanii.

Zadanie 2.1.1 pkt.1b z NPZ 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
powodować  uzależnienie;  oraz  Zadanie  3.1.1  p.1  prowadzenie  działań  informacyjno  –
edukacyjnych,  w  tym  kampanii  edukacyjnych,  dotyczących  ryzyka  szkód  wynikających  ze
spożycia alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba kampanii
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 2

3.8 Podejmowanie  działań  o  charakterze  edukacyjnym  dotyczących  uzależnień,  przemocy
przeznaczonych  dla  rodziców.  Realizacja  programów:  „Szkoła  dla  rodziców”,  „Wychowanie  bez
klapsa”, „Akademia rodzica”, itp. 
Zadanie 2.1.1 pkt.1b z NPZ 3.1.1. p.2 prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie
szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież
Zadanie 2.1.1 pkt.1b z NPZ 3.1.1. p.3 upowszechnianie informacji dotyczącej zjawiska przemocy
w  rodzinie,  możliwości  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinach,  w  szczególności  z  problemem
alkoholowym

Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Liczba programów
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 2
Liczba uczestników
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 80
Liczba diagnoz 
Założona miara 1

 Szacunkowy koszt realizacji zadania 3: 92 000,00 zł

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu

problemów alkoholowych/narkotykowych



4.1 Współpraca z profesjonalnymi  instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wskaźniki  osiągnięcia  zadania:  Liczba  instytucji  i  organizacji  angażujących  się  w  działania
profilaktyczne - aktywność stowarzyszeń i grup samopomocowych w zakresie organizowania wsparcia
i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.

4.2 Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych realizujących programy profilaktyczne        
o charakterze uniwersalnym i selektywnym, organizujących czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych

Wskaźniki osiągnięcia zadania: Liczba wdrożonych projektów, programów profilaktycznych, 
interwencyjnych przez instytucje i organizacje.

4.3 Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń mającej charakter
związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszającej  jej  skutki  –
seminaria organizowane przez np. Straż Pożarną, Policję, itp.
Wskaźniki osiągnięcia zadania:

Ilość seminariów

Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 2

 Szacunkowy koszty realizacji zadania nr 4:  2   000,00zł

Zadanie 5

Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN

Burmistrz  Wojnicza  realizuje  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii   za  pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wojniczu.

Członkowie  powołanej  przez  Burmistrza  Komisji  otrzymują  miesięczne  wynagrodzenie  brutto

w  wysokości:  koordynator  400  zł,  członkowie  300  zł.  Wynagrodzenie  przysługuje  za  udział

w  posiedzeniach  Komisji  oraz  wykonywanie  obowiązków  określonych  w  Regulaminie  Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie listy obecności. Członkowie nieobecni na posiedzeniu nie

otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację

zadań zawartych w Gminnym Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  przeznacza  się  dochody  z  opłat  za  wydawanie  zezwoleń  na

sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.



Wskaźniki osiągnięcia zadania:
Ilość posiedzeń GKRPA
Założona miara osiągnięcia wskaźnika: 12

 Szacunkowy koszt realizacji zadania nr 5: 19 200,00zł
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