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I.

PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 2277, 1818)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020,
poz. 218)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020, poz. 2050)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz. 1876)
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2020,
poz. 295, 567, 1493, 2112)
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II.

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE

Program lub GPPiRPA – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GKRPA lub Komisja – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
GZI – Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
KPP – Komenda Powiatowa Policji
SR – Sąd Rejonowy
PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
NK – Niebieska Karta
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III.

WSTĘP
Obowiązek uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych corocznie wynika z art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277, 1818). Zadania określone w Programie na rok 2021 stanowią
rozwiniecie i kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich i będą realizowane w ramach
profilaktyki

uniwersalnej,

selektywnej

i

wskazującej

skierowanej

do różnych grup odbiorców. Realizatorzy niniejszego Programu będą również inicjować nowe działania
w zakresie profilaktyki uzależnień i podejmować działania wzmacniające poczucie własnej wartości i
kształtujące więzi rodzinne. Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
1) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i usuwanie tych następstw,
2) ograniczanie dostępności napojów alkoholowych,
3) działalność informacyjną i wychowawczą,
4) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,
5) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
do powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych.

IV.

PUNKT DORADZTWA I KONSULTACJI
Problemy dotyczące uzależnienia od napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych,

współuzależnienia czy przemocy w rodzinie zgłaszane są przez mieszkańców gminy Gryfino w Punkcie
Doradztwa i Konsultacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z udzielaniem wsparcia
i pomocy tym osobom Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dostęp do bezpłatnych porad
i konsultacji udzielanych w Punkcie w godzinach popołudniowych przez cztery dni w tygodniu.
Oferowana pomoc obejmuje wsparcie psychologa, konsultacje z zakresu terapii rodzinnej, konsultacje
w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich
rodzin oraz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto mieszkańcom Gminy
zapewniono pomoc prawną.
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Wykres nr 1 – Liczba udzielonych porad w Punkcie Doradztwa i Konsultacji

Dane Ośrodka Pomocy Społecznej

Powyższy wykres przedstawia liczbę porad udzielonych w 2020 roku. Z przedstawionych danych
wynika, iż 25 porad zostało udzielonych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc. Z terapii rodzinnej w ubiegłym roku skorzystało
47 osób, z pomocy prawnej 61 osób, natomiast z konsultacji udzielanych przez psychologa 15 osób. Na
konsultacje w zakresie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i członkom ich rodzin w 2020
roku zgłosiło się 10 osób.
V.

ZESPÓŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie w Sekcji Usług Społecznych funkcjonuje Zespół

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy. Zespół podejmuje działania mające na celu
rozpoznawanie i analizę problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i zjawiskiem
przemocy. Prowadzi również poradnictwo i w nagłych przypadkach podejmuje interwencje w stosunku
do osób będących w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z uzależnień lub przemocy w rodzinie. Do
zadań pracowników zespołu należy także współpraca w powyższym zakresie z jednostkami
organizacyjnymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami.

VI.

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W ramach współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ,,INTERMED” Ośrodek

Pomocy Społecznej zapewnia osobom uzależnionym od alkoholu oraz współuzależnionym możliwość
uczestnictwa w konsultacjach terapeutycznych prowadzonych w Poradni Leczenia Uzależnień. Zakres
konsultacji

dostosowany

jest

do

potrzeb

osób

dotkniętych

problemem

alkoholowym,

dlatego w ramach realizacji zadania w Poradni udzielane są konsultacje indywidualne i grupowe.
W 2020 roku łącznie z terapii skorzystało 75 osób.
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VII.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

odgrywa

istotną

rolę

w realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. GKRPA współpracuje w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie,
Poradnią Leczenia Uzależnień, Komendą Powiatową Policji, Sądem Rejonowym, Gryfińskim Domem
Kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi.
Zasadniczym zadaniem Komisji wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

jest

podejmowanie

czynności

zmierzających

do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 2020 roku do Sądu Rejonowego
złożono 47 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Na mocy w/w
ustawy skierowano 45 osób na badanie biegłych sądowych celem przeprowadzenia badania i wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
W skład GKRPA w Gryfinie wchodzą trzy podkomisje problemowe, odpowiedzialne
za określony zakres czynności, tj.:

PODKOMISJA DS. POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

- przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami zgłoszonymi do GKRPA zmierzających
do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,
- kierowanie osób uzależnionych na badania biegłych sądowych celem przeprowadzenia badania
i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- podejmowanie działań zmierzających do ustalenia, czy osoba uzależniona stosuje przemoc wobec
członków rodziny,
- w przypadku podejrzenia, iż w rodzinie dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie wszczęcie
procedury ,,Niebieskie Karty”.
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Wykres nr 2 - Praca Podkomisji ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej
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odwykowemu
Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z powyższego wykresu wynika, iż w 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

wpłynęło

46

wniosków

o

skierowanie

na

leczenie

odwykowe.

Na badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu skierowano 45 osób. W toku
prowadzonych czynności rozpoczętych

w latach poprzednich Komisja złożyła 47 wniosków

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego w Gryfinie.
Dotychczas Sąd Rejonowy zastosował obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu wobec 14 osób,
natomiast względem pozostałych w dalszym ciągu toczy się postępowanie.

PODKOMISJA DS. INFORMACJI, EDUKACJI I PROFILAKTYKI

- rozpatrywanie wniosków w sprawie finansowania działań profilaktycznych,
- współpraca ze szkołami w zakresie realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych,
- współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
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Wykres nr 3 - Praca Podkomisji ds. informacji, edukacji i profilaktyki

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dane zawarte w powyższym wykresie przedstawiają, iż w 2020 roku do GKRPA zwołano
4

posiedzenia

Podkomisji

ds.

informacji,

edukacji

i

profilaktyki,

podczas których zaopiniowano 9 wniosków o sfinansowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień.
Wszystkie

wnioski

zostały

pozytywnie

zaopiniowane

przez

w/w

Podkomisję.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19 członkowie Podkomisji inicjowali
działania opierając się o wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów. W celu
zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa zadania Gminnego Programu realizowano za pomocą
zdalnych środków komunikacji.

PODKOMISJA DS. PRZESTRZEGANIA PRAWA I KONTROLI

- opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- współpraca z Policją i Strażą Miejską polegająca na monitorowaniu poziomu przestrzegania
przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
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Wykres nr 4 - Praca Podkomisji ds. przestrzegania prawa i kontroli

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dane przedstawione na powyższym wykresie pokazują, iż w ubiegłym roku do Gminnej Komisji
wpłynęły 24 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano w powyższym
zakresie

16

pozytywnych

opinii

od

względem

lokalizacji

punktu

sprzedaży

i zgodności z uchwałami rady gminy. W 2020 roku negatywnie zaopiniowano jeden wniosek,
tym samym złożono jedno zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzją
ostateczną SKO po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy uchylono w całości postanowienie organu I
instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2020 roku członkowie Podkomisji
ds. przestrzegania prawa i kontroli przeprowadzili 26 kontroli w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VIII.

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Na terenie Miasta i Gminy Gryfino znajduje się 100 punktów sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/487/18 z dnia 26 lipca 2018 roku ustalono limit zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem
sprzedaży.
Tabela nr 1 - Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży
100 zezwoleń

Zawartość alkoholu do 4,5 % oraz piwo

90 zezwoleń

Zawartość alkoholu powyżej 4,5 % do 18 %
( z wyjątkiem piwa )

80 zezwoleń

Zawartość alkoholu powyżej 18 %
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W powyższej tabeli przedstawiono limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Gryfino. Na mocy w/w uchwały obowiązuje 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz na piwo, 90 zezwoleń na zawartość alkoholu powyżej 4,5 %
do 18 % z wyjątkiem piwa oraz limit 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości
powyżej 18 %.

Tabela nr 2 - Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży
50 zezwoleń

Zawartość alkoholu do 4,5 % oraz piwo

30 zezwoleń

Zawartość alkoholu powyżej 4,5 % do 18 %
( z wyjątkiem piwa )

40 zezwoleń

Zawartość alkoholu powyżej 18 %

W tabeli nr 2 przedstawiono z kolei obowiązujący limit zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w miejscu sprzedaży w tym 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa, 30 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości
powyżej 4,5 % do 18 % ( z wyjątkiem piwa), 40 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18 %.
Na terenie gminy Gryfino sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży prowadzona jest w 73 punktach. 27 punktów prowadzi sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Organem wydającym zezwolenie jest
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, natomiast do zadania Komisji należy zaopiniowanie wniosku
o wydanie zezwolenia pod względem lokalizacji punktu sprzedaży i jej zgodności z uchwałami rady
gminy.

IX.

GRUPY DOCELOWE
Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu skierowane są do wszystkich Mieszkańców

Miasta i Gminy Gryfino, w szczególności do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców,
pedagogów, konsumentów i sprzedawców napojów alkoholowych, rodzin osób uzależnionych
od alkoholu, osób uzależnionych, pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy, osób zatrudnionych
w jednostkach działających na terenie Miasta i Gminy Gryfino, zajmujących się profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
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X.

CELE PRIORYTETOWE PROGRAMU
Zasadniczym

Alkoholowych
do

celem

jest

podniesienia

Gminnego

realizowanie

poziomu

Programu

działań

wiedzy

w

Profilaktyki

edukacyjno

–

społeczeństwie

na

i

Rozwiązywania

profilaktycznych
temat

zagrożeń

Problemów

zmierzających
wynikających

ze spożywania alkoholu , poszerzanie oferty zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zwiększanie
dostępności i podnoszenie jakości pomocy skierowanej do osób uzależnionych, współuzależnionych
oraz doznających i stosujących przemoc.

XI.

ZADANIA PROGRAMU I WSKAŹNIKI ICH REALIZACJI

Cel operacyjny:
Zwiększanie dostępności

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu i członków ich rodzin, w szczególności :

ZADANIE

Finansowanie
i

WSKAŹNIKI

Punktu

Konsultacji,

w

Doradztwa - liczba zatrudnionych specjalistów,

tym

prowadzenie - liczba udzielonych porad,

specjalistycznych konsultacji w zakresie terapii
rodzinnej,

w

wspierających

działaniach
dla

osób

interwencyjno
uzależnionych

–
od

narkotyków i ich rodzin, osób doznających
przemocy,

zakup

i rozpowszechnianie materiałów informacyjno –
edukacyjnych dotyczących miejsc, w których
można uzyskać pomoc.
Działalność

Gminnej

Komisji

Problemów Alkoholowych.

Rozwiązywania - liczba osób zgłoszonych do GKRPA,
- liczba wniosków złożonych do Sądu
-liczba posiedzeń poszczególnych podkomisji.

Finansowanie terapii dla osób uzależnionych -

liczba

zatrudnionych

specjalistów

od alkoholu i członków ich rodzin, doposażanie uzależnień,
placówki lecznictwa odwykowego w sprzęt i - liczba osób uczęszczających na terapię,
materiały niezbędne do prowadzenia terapii, - liczba zakupionych materiałów i sprzętu,
dofinansowywanie programów rehabilitacji dla - liczba osób, które zakończyły leczenie.
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osób uzależnionych po zakończonych programach
psychoterapii uzależnienia,
Finansowanie superwizji pracy specjalistów terapii - liczba osób biorąca udział w superwizji.
uzależnień

oraz

osób

pozostających

w programie szkolenia.
Finansowanie
do
i

szkoleń

pracowników
Konsultacji

skierowanych - liczba osób zatrudnionych w Punkcie,

Punktu

w

Doradztwa - liczba zorganizowanych szkoleń.

zakresie

rozpoznawania

i przeciwdziałania uzależnieniom, występowania
lub podejrzenia stosowania przemocy.
Finansowanie

dodatkowych

terapeutycznej,
kuratorów

szkoleń

pracowników
sądowych

i

kadry - liczba zorganizowanych szkoleń,

socjalnych, - liczba osób uczestniczących w szkoleniach.
społecznych

oraz innych osób zajmujących się pomocą osobom
uzależnionym,

współuzależnionym

oraz

dotkniętym przemocą.
Wspieranie działań na rzecz rozwiązywania -

liczba

osób

–

mieszkańców

DPS

problemów alkoholowych w Domu Pomocy uczęszczających na terapię.
Społecznej.
Finansowanie badań przez biegłych z zakresu - liczba osób skierowanych na badania,
psychiatrii

i

psychologii

w

przedmiocie - liczba wydanych opinii.

uzależnienia od alkoholu.

Cel operacyjny:
Udzielanie rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe

pomocy

psychospołecznej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie:
ZADANIE

WSKAŹNIKI

Funkcjonowanie Zespołu Profilaktyki Uzależnień i - liczba osób zatrudnionych w Zespole.
Przeciwdziałaniu Przemocy.
Finansowanie półkolonii i kolonii dla dzieci - liczba zorganizowanych działań,
z programem profilaktyki uzależnień, obozów - liczba uczestników.
z programem socjoterapeutycznym.
Wspieranie
integracji

działań

edukacyjnych

rodzin

na

rzecz - liczba zrealizowanych działań,

dotkniętych - liczba uczestników.
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lub

zagrożonych

alkoholizmem

poprzez organizowanie wspólnych warsztatów,
zajęć mających na celu podnoszenie kompetencji
wychowawczych.
Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu - liczba zrealizowanych zadań,
Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie, - liczba uczestników.

wspieranie oferty szkoleń, warsztatów, zajęć dla
osób doznających przemocy oraz stosujących
przemoc.
Cel operacyjny:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów
alkoholowych,
a
w
szczególności
dla
dzieci
i
młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
–
wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
ZADANIE
Realizacja

WSKAŹNIKI

programów

profilaktycznych - liczba zrealizowanych programów,

dla dzieci i młodzieży na terenie szkół programów - liczba osób uczestniczących w programach.
rekomendowanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które
są oparte są o skuteczne strategie profilaktyczne
i podstawy naukowe.
Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki - liczba zrealizowanych działań,
uzależnień

mających

na

celu

promowanie - liczba uczestników.

zdrowego stylu życia, postawy wolnej od nałogów
a także działań zapewniających alternatywne
formy spędzania wolnego czasu.
Wspieranie

działalności

dziennego

Towarzystwa

realizujących
w

tym

placówek
Przyjaciół

program

finansowanie

wsparcia - liczba placówek wsparcia dziennego TPD,
Dzieci - liczba dzieci, którym udzielono wsparcie.

wychowawczy,
dożywiania

dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo–wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
Strona 13 z 19

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podejmowanie działań w zakresie problematyki - liczba zorganizowanych szkoleń,
alkoholowej
skierowanych - liczba uczestników.
do sprzedawców napojów alkoholowych.
Prowadzenie

szkolnych - liczba zrealizowanych działań,
szkół
biorąca
programów profilaktyki na terenie szkół -liczba
w organizowanych działaniach,
i innych placówek oświatowo – wychowawczych.
- liczba uczestników.
Wspieranie oferty szkoleń oraz warsztatów - liczba zrealizowanych działań,
skierowanych
w

zakresie

działań

z

do
FASD

Alkoholowego,

zakresu

młodzieży
–

szkolnej - liczba uczestników.

Płodowego

finansowanie

Zespołu
diagnozy

i terapii dzieci z FASD.
Monitorowanie skali problemów alkoholowych w - liczba przeprowadzonych badań/sondaży.
lokalnym środowisku poprzez przeprowadzanie
badań, sondaży, tworzenie lokalnych diagnoz i
ekspertyz umożliwiających ocenę aktualnego
stanu problemów alkoholowych na różnych
płaszczyznach.
Inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych w - liczba podejmowanych działań.
ramach

współpracy

z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską,
związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na
drogach i w miejscach publicznych.
Finansowanie szkoleń dla personelu medycznego - liczba zorganizowanych szkoleń,
w obszarze WRKI (wczesnej Diagnozy i Krótkiej - liczba uczestników.
Interwencji).

Zakup

i

edukacyjnych

rozpowszechnianie
dla

personelu

materiałów - ilość zakupionych materiałów.
medycznego

i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
Prowadzenie

działań

informacyjno

– - liczba przeprowadzonych działań,

edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych - liczba uczestników.
dotyczących

ryzyka

szkód

wynikających
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ze

spożywania

alkoholu

dla

konsumentów

i ich otoczenia.
Prowadzenie

działań

edukacyjnych - liczba zrealizowanych działań,

dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z - liczba uczestników.
picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

Cel operacyjny:
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
ZADANIE

WSKAŹNIKI

Finansowe i edukacyjne wspieranie podmiotów - liczba zrealizowanych działań,
zajmujących

się

statutowo

rozwiązywaniem - liczba uczestników,

problemów

alkoholowych - liczba osób korzystających z klubu,

i działających na rzecz Mieszkańców Gminy - liczba przeprowadzonych mitingów.
Gryfino, wspieranie działań na rzecz aktywizacji
zawodowej

osób

objętych

działaniami

stowarzyszenia, pomocy psychologicznej dla
klubów abstynenta.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zorganizowanych działań w ramach współpracy,
w

obszarze

profilaktyki

i

rozwiązywania - liczba uczestników organizowanych

problemów alkoholowych.

przedsięwzięć.

Cel operacyjny:
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
w szczególności :
ZADANIE
Prowadzenie

kontroli

punktów

WSKAŹNIKI
sprzedaży - liczba przeprowadzonych kontroli,

w zakresie przestrzegania zasad i warunków - liczba stwierdzonych nieprawidłowości.
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korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przez upoważnionych członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Opiniowanie wniosków przedsiębiorców, którzy - liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie,
ubiegają się o wydanie zezwolenia na sprzedaż - liczba wniosków zaopiniowanych negatywnie.
napojów alkoholowych.
Występowanie

w

uzasadnionychprzypadkach -

przed

w

charakterze

sądem

liczba

zgłoszeń

dotyczących

reklamy

oskarżyciela i promocji napojów alkoholowych,

publicznego.

- liczba zgłoszeń dotyczących sprzedaży napojów
alkoholowych

osobom

niepełnoletnim,

nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw.
XII.

SPODZIEWANE EFEKTY

1. Zahamowanie tempa wzrostu inicjacji alkoholowej.
2.Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z nadużywania napojów
alkoholowych.
3. Poszerzanie wiedzy na temat form pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
4. Rozwijanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania w zakresie profilaktyki uzależnień.

XIII. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W GRYFINIE
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pełni Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gryfinie oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
XIV. SPOSOBY FINANSOWANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu finansowana jest ze środków
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się dla Przewodniczącego GKRPA dietę miesięczną w wysokości 1/2 diety sołtysa.
3. Ustala

się

za

udział

w

posiedzeniach

Podkomisji
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w wysokości 1/3 diety sołtysa.
4. Podstawą

rozliczenia

pracy

członków

Komisji

jest

lista

obecności

potwierdzona

przez Sekretarza Komisji.

XV.

MONITORING I EWALUACJA
Ewaluacja Programu nastąpi poprzez sukcesywne zbieranie danych odnośnie realizacji

określonych zadań oraz ich analizę. Wyniki realizacji działań określonych w Gminnym Programie
zostaną przedłożone w formie sprawozdania.
XVI. PODSUMOWANIE
Niniejszy dokument został opracowany we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w oparciu o doświadczenia zdobyte przy realizacji wcześniejszych edycji
Programu oraz o materiały uzyskane w drodze konsultacji społecznych.
Określa on lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień. Założenia Programu mają na
celu redukcję szkód związanych ze szkodliwym spożywaniem napojów alkoholowych i zapobieganie
powstawaniu nowych. Zadania ujęte w Programie skierowane są do wszystkich grup społecznych i
stanowią systematyczny cykl działań terapeutycznych i profilaktycznych. Gminny Program Profilaktyki
i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

na

rok

2021

jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia. Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały
również wytyczne wynikające z rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

do

realizowania

i

finansowania

i rozwiązywania problemów alkoholowych.
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XVII.

SPIS WYKRESÓW:

Wykres 1.
Liczba porad udzielonych w Punkcie Doradztwa i Konsultacji…………………………………………..……………5
Wykres 2.
Praca Podkomisji ds. pomocy terapeutycznej i interwencji kryzysowej……………………………………………7
Wykres 3.
Praca Podkomisji ds. informacji, edukacji i profilaktyki…………………………………………………………………8
Wykres 4.
Praca Podkomisji ds. przestrzegania prawa i kontroli………………………………………………………..…………9
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XVIII.

SPIS TABEL:

Tabela nr 1.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży………………………9
Tabela nr 2.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży…………………………….10
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