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Wprowadzenie
Używanie środków psychoaktywnych powoduje wiele szkód społecznych (tj. przestępczość,
zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo bezrobocie,
przemoc), a także zdrowotnych (m.in. zapalenie i marskość wątroby, nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca, zapalenie trzustki, zaburzenia układu nerwowego). Uzależnienie od środków
psychoaktywnych należy do coraz powszechniejszych problemów otaczającego nas świata.
Konsumpcja środków psychoaktywnych w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i
psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób
uzależnionych, ale wpływają na całą populację.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, określają
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obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania środków psychoaktywnych,
a także wspierania przedsięwzięć temu służących. Ustawodawca określił kierunki polityki
wobec problemów alkoholowych i narkotykowych, wskazał zadania z tego zakresu i ich źródła
finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich koordynację. Zadania te m.in. obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od środków
psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą
w rodzinie;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowania przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego;
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej;
7. Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych,
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kłodawa na rok 2013 obejmuje działania zgodne
zarówno z kierunkami zawartymi w w/w ustawach, jak i z polityką Gminy Kłodawa
Zadania i sposoby ich realizacji dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości
prowadzenia określonych form pracy i wykonania 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.
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok uwzględnione zostały
wskazówki z „Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dane z
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kłodawa realizowany będzie w oparciu o środki własne
Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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II. Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych na terenie Gminy
Kłodawa.
W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie
problemów związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych bardzo ważne jest
rozpoznawanie skali problemów na terenie gminy, wzorów zachowań związanych z
zażywaniem środków psychoaktywnych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego
i rodzinnego wywołanych nimi. Jednocześnie zgromadzenie danych statystycznych w
zakresie uzależnienia nie daje rzeczywistego wyobrażenia o dynamice zjawiska ze względu
na „wrażliwość” danych oraz fakt, że te same osoby mogą być wykazywane przez różne
podmioty działające w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.
Dlatego też w roku 2013 planowane jest przeprowadzenie „Diagnozy Lokalnych Zagrożeń
Społecznych” w Gminie Kłodawa.
Z dostępnych danych uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie naszej
gminy działania w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkotykowym
wynika, iż:
1. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba zgłoszeń, jak i liczba osób nadużywających
alkoholu zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zwiększyła się dwykrotnie (2011 rok – 31 zgłoszeń, 2012 rok – 62
zgłoszenia);
2. Z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż zwiększyła się
również liczba rodzin, które otrzymywały pomoc finansową z OPS z tytułu
uzależnienia od alkoholu (2011 rok – 25 rodzin, 2012 rok – 35 rodzin), wzrost ten
podyktowany jest tym, iż jedną z głównych przesłanek udzielania pomocy w 2012
roku było bezrobocie, które często współwystępuje z nadużywaniem napojów
alkoholowych;
3. Z danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Kłodawie dotyczących interwencji
związanych ze spożyciem alkoholu wynika, iż nieznacznie zmalała ich liczba (2011
rok – 409 interwencji, 2012 rok – 395). W roku 2012 do wytrzeźwienia zatrzymano
31osób , z czego 16 w Izbie Wytrzeźwień w Koninie ,a 15 osób w Komendzie
Powiatowej Policji w Kole.
III. Zasoby;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby
posiadające wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki
alkoholowej, zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zgodnie z Rekomendacjami PARPA reprezentują one środowiska działające
na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i są one bezpośrednio
zaangażowane w realizację zadań stanowiących elementy GPPiRPA.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa posiedzenia i
wykonuje swe czynności w oparciu o „Regulamin organizacyjny GKRPA” przyjęty
Zarządzeniem Nr 27/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 maja 2007 r.
Za udział w jednym posiedzeniu Komisji przysługuje wynagrodzenie:
członkom Komisji w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
określanego odrębnymi przepisami,
Przewodniczącemu Komisji – przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 250
zł. brutto.
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Organizowaniem działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie w zakresie:
wynagradzania członków komisji;
szkolenia członków Komisji
Świetlica Socjoterapeutyczna w Kłodawie – działa od 18 lat z myślą o dzieciach z rodzin
z problemem alkoholowym, które żyją w atmosferze ciągłego niepokoju, leku i napięcia.
Celem nadrzędnym tej placówki jest szeroko rozumiana profilaktyka.
Świetlica czynna jest 30 godzin tygodniowo t.j. 5 godzin dziennie, od poniedziałku do soboty
włącznie oraz w dni wolne od nauki szkolnej.
Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kłodawa realizują
zadania prewencyjne dotyczące zapobiegania problemom społecznym w oparciu o szkolne
programy profilaktyki, co wynika z Ustawy o systemie oświaty.
Cele szkolnych programów profilaktyki koncentrują się na następujących zagadnieniach:
a) eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych,
b) rozwijanie postaw prozdrowotnych,
c) promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych,
d) prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego z wdrażaniem
nowoczesnych i adekwatnych technologii określania potrzeb profilaktycznych.
Działania profilaktyczne prowadzone w szkołach, wymagają wsparcia merytorycznego i
finansowego ze strony samorządu gminy (w ramach GPPiRPA), to w szczególności:
organizowanie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych
prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym i uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniu
szkolenia dla nauczycieli
pedagogizacja rodziców
organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze
edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli
teatralnych
organizowanie obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych.
W Kłodawie funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny oraz Gminny Punkt
Wspierania Rodziny w Domu Strażaka przy ulicy Włocławskiej 1, specjalizujący się w
bezpłatnej pomocy wszystkim osobom, które nie potrafią radzić sobie w sytuacji kryzysu,
stresu, często związanych z doznawaną przemocą.. Przy tych punktach funkcjonuje telefon
zaufania o numerze 603 860 509.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym do 31.10.2012 r. udzielono 77 porad.
W Gminnym Punkcie Wspierania Rodziny udzielono 128 porad
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Celem działalności GPWR jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych
funkcji, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jej członkom, przeciwdziałanie i
zapobieganie patologii rodziny.
W roku 2011 na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został Uchwałą
Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 40/2011 z dnia 29.03.2011r. Zespół Interdyscyplinarny.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kłodawie.
Na terenie miasta i gminy działa „Grupa Wparcia „Barbara” . Skupia ona
środowisko osób promujących abstynencję i zdrowy styl życia.
Grupa Wsparcia „Barbara” spotyka się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie w
czwartki o godz. 18.00. Pomoc dla członków tej grupy , to finansowanie udziału w „Dniach
Skupienia i Modlitwy„ w Zakroczymiu, gdzie realizowany jest program połączony z terapią
przynoszącą oczekiwane efekty w leczeniu choroby alkoholowej.
IV. Cel główny Programu.
Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych
i narkotykowych, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz
rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.
Cele szczegółowe:
1. ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach terapeutycznych,
2. organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i
współuzależnionych,
3. rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminnego Punktu Wspierania Rodziny
4. prowadzenie poradnictwa i organizowanie pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dla
ofiar przemocy i ich rodzin
5. wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych /alkoholu i narkotyków/
6. wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu
różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo –
wychowawczej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej i aktywizującej w szczególności
wśród dzieci i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach podwyższonego ryzyka,
7. rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z
używaniem środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholizmu i
narkomanii
8. Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w
realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów
uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej.
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V. Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa w 2013 roku

Rodzaj przedsięwzięcia

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych i współuzależnionych
Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
dla osób uzależnionych i rodzin w kryzysie przy ul. Włocławskiej w
Kłodawie (motywowanie do podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia
osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia
w przypadku przemocy domowej, informacja o istniejących
placówkach leczenia odwykowego)
Kontynuacja działalności Gminnego Punktu Wspierania Rodziny
przy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie
Wyjazdowe warsztaty zapobiegania nawrotom
choroby
alkoholowej dla osób utrzymujących abstynencję (członkowie grupy
wsparcia „Barbara”)
Udział w warsztatach terapeutycznych w Zakroczymiu na Dniach
Skupienia i Modlitwy członków
rodzin trzeźwych alkoholików
(uzdrowienie relacji interpersonalnych w obrębie rodziny,
odbudowanie więzi rodzinnych, porady i rozmowy indywidualne,
wspólne spędzanie czasu itp.)

Odpowiedzialny
za zadanie

Kierownik
Świetlicy
Socjoterapeutycznej

Koordynator
GPPiRPAoPN
Koordynator
GPPiRPAoPN
Koordynator
GPPiRPAoPN

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży
Zapewnienie warunków socjalnych do działalności Świetlicy
Socjoterapeutycznej Nr 13 w Kłodawie / utrzymanie, remont
lokalu, media, dożywianie wychowanków/,
Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci
w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 13 w Kłodawie

Kierownik
Świetlicy
Socjoterapeutycznej

Organizacja zawodów „STRONG-FIREMAN przy współudziale
dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej,

Opiekun MDP ,
Kierownik
Świetlicy
Socjoterapeutycznej

Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowowychowawczych programów profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi
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Koordynator
GPPiRPAoPN,
szkoły

Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych
realizowanych przez dzieci i młodzież.
Organizacja imprez promujących zdrowy styl życia bez
uzależnień i przemocy.

Koordynator
GPPiRPAoPN
Koordynator
GPPiRPAoPN

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży :
- organizacja obozu socjoterapeutyczno-wypoczynkowego dla
dzieci i młodzieży jako podsumowanie całorocznej pracy w
świetlicy socjoterapeutycznej,

Kierownik
Świetlicy
Socjoterapeutycznej

-dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na turnusy
profilaktyczne do Regionalnego Centrum Profilaktyki w Rogoźnie

Koordynator
GPPiRPAoPN

Udział w Ogólnopolskich Kampaniach : „Zachowaj trzeźwy
umysł” i innych.

Koordynator
GPPiRPAoPN

3. Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień
Szkolenie z zakresu realizacji ustawowych zadań członków
Przewodniczący GKRPA
Gminnej Komisji,
Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie
alkoholizmu narkomanii i przemocy, przeznaczonych dla
rodziców.

Koordynator
GPPiRPAoPN

Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie
pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie
umiejętności
prowadzenia
zajęć
profilaktycznych
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Koordynator
GPPiRPAoPN

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Koordynator
GPPiRPAoPN

Zakup materiałów do programów profilaktycznych i literatury
na temat uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem
materiałów dla kierowców (liczniki trzeźwości, broszury z
informacja o stężeniu różnego rodzaju alkoholi)
Druk materiałów informacyjnych o działalności instytucji
pomocowych działających na terenie gminy i okolic
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Koordynator
GPPiRPAoPN
Dyrektor Biblioteki
Publicznej
Koordynator
GPPiRPAoPN

4. Realizacja zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Posiedzenia członków zespołu motywacyjno-interwencyjnego
Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych
Kierowanie na badania biegłych dotyczące uzależnienia od
alkoholu
Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Motywowanie do leczenia i kierowanie na terapię osób
uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych
Udzielanie pomocy i wsparcia osobom po zakończeniu terapii
odwykowej
Prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym
dla dzieci , młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Przewodniczący GKRPA
Przewodniczący GKRPA
Przewodniczący GKRPA
Przewodniczący GKRPA
Przewodniczący GKRPA
Przewodniczący GKRPA
Przewodniczący GKRPA

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i
narkomanii.
Wsparcie realizacji programów profilaktycznych skierowanych
do osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień w Koninie,
będących mieszkańcami Gminy Kłodawa .
Prowadzenie edukacji kierowców z wykorzystaniem materiałów
informacyjnych i edukacyjnych
6.Zlecenie opracowania „Diagnozy lokalnych Zagrożeń Społecznych”
w Gminie Kłodawa.
7.Podejmowanie innych działań związanych z problematyką
rozwiązywania problemów alkoholowych nie ujętych w programie,
a ujawniających się w toku jego realizacji

Koordynator
GPPiRPAoPN
Koordynator
GPPiRPAoPN
Koordynator
GPPiRPAoPN
Koordynator
GPPiRPAoPN

Realizację działań określonych w GPPiRPAoPN koordynuje
Stanowisko pracy ds. wojskowo-obronnych. UMiG w Kłodawie
Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Programu przesuwa się jako
środki niewygasające na realizację zadań w roku następnym.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Miejskiej w Kłodawie.
Przewodniczący Rady
Jerzy Cichocki
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