
UCHWAŁA NR 407/XL/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 41 ust. 1, 2, 2a i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz .U. z 2020 r. 
poz. 2050 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały oraz Harmonogram 
działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii  w Gminie Kłobuck na rok 2022, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kłobucka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii na rok 2022

Kłobuck,  2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 407/XL/2022

Rady Miejskiej w Kłobucku
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GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  NA  ROK 2022

ROZDZIAŁ I

 Wprowadzenie

     

Gminny  Program  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania

Narkomanii  jest  wynikiem obowiązków nałożonych  na  jednostki  samorządu  terytorialnego  (JST)

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych

ustaw.  Program  stanowi  kontynuację  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywaniu  Problemów

Alkoholowych w gminie Kłobuck oraz  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii ( które tracą swoja

moc obowiązującą 31 marca 2022 roku) oraz analogicznych programów wcześniejszych.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz nie których

innych ustaw ( Dz..U. z 2021 r. poz 2469), która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, wprowadziła

kilka istotnych zmian dotyczących realizacji nowych, wspólnych gminnych programów profilaktyki i

rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii.  Elementem  nowych

gminnych  programów  staja  się  również  zadania  związane  z  przeciwdziałaniem  uzależnieniom

behawioralnym.  Ustawodawca  zdecydował  się  powierzyć  gminom,  poza  zadaniami  z  zakresu

uzależnień od substancji,  również te dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze

względu na ich rosnące rozpowszechnienie oraz wynikające z nich szkody zarówno zdrowotne, jak i

społeczne.  Termin „uzależnienia behawioralne”  którym posłużył się ustawodawca, określa takie

formy zachowań, które nie są związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z

wykonywaniem pewnych czynności  (  hazard,  zakupy,  granie  itp.),  a  ich  specyfiką jest  m.in.

utrata kontroli nad tymi zachowaniami czy czynnościami.  W polskiej literaturze nie uzyskano

zgody  co  do  tego,  jakie  określenie  będzie  najbardziej  adekwatne,  dlatego  stosowane  są

zamiennie takie określenia jak uzależnienia od czynności, zachowania kompulsywne / nałogowe/

problemowe czy zaburzenia zachowania. Żaden z terminów, którymi dotychczas próbowano się

posługiwać nie uzyskał powszechnej akceptacji w środowiskach: medycznych, psychologicznym

czy badawczym. Wciąż aktualna jest potrzeba weryfikacji aparatu pojęciowego.       
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Program zakłada realizację zadań, które są zgodne z kierunkami  zawartymi w ustawie z dnia

26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  jak  i  z

kierunkami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 19 lipca 2005 r. Ustawy te

nakładają na JST prowadzenie działań w obszarze profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz

integracji  społecznej  osób  uzależnionych  czyniąc  je  zadaniami  własnymi  gminy,  a  wspomniana

wcześniej  nowelizacja  określa  obowiązek  uchwalenia  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania

programów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Znaczenie przeciwdziałania uzależnieniom podkreśla fakt, że profilaktyka uzależnień ( w tym

uzależnienia  od  alkoholu,  narkotyków,  oraz  uzależnień  behawioralnych)  jest  jednym  z  celów

operacyjnych  Narodowego  Programu  Zdrowia  na  lata  2021-2025.  W  dokumencie  tym,  jako

realizatorów działań wskazano także JST – dotyczy to wszystkich działań w ramach zintegrowanego

przeciwdziałania uzależnieniom, w tym od alkoholu oraz zadań na rzecz „ ograniczania stosowania

środków  odurzających,  substancji  psychoaktywnych,  środków  zastępczych  w  ramach

przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków. 

 Postulowane  od  dawna  przez  specjalistów  połączenie  programów  przeciwdziałania

uzależnieniom nie prowadzi automatycznie do możliwości ujednolicenia opisu wszystkich zjawisk z

tego zakresu. Najważniejsze problemy w konstruowaniu spójnej diagnozy wynikają z podstawowych

różnic w tym zakresie:

● używanie  alkoholu  jako  substancji  legalnie  dostępnej  jest  znacznie  lepiej  opisane  i

zdiagnozowane w oficjalnych statystykach ;

● używanie narkotyków, jako substancji nielegalnych jest diagnozowane w sposób ograniczony-

poprzez  badania  naukowe,  obejmujące przede  wszystkim  deklaracje  oraz  informacje

pozyskiwane przez instytucje pomocowe i lecznicze; z oczywistych powodów pozyskane w

ten  sposób  dane  nie  mogą  zostać  zweryfikowane  choćby  w  oparciu  o  oficjalne  dane

sprzedażowe;

● brakuje  danych  pozwalających  zdiagnozować  skalę  i  specyfikę  zjawiska  uzależnień

behawioralnych na terenie gminy Kłobuck – tego rodzaju badania należy uznać za jedno z

wyzwań nowego,  scalonego Programu,  także ze względu na kwestie współwystępowania i

wzajemnego  wpływania rożnego rodzaju uzależnień.   
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    ROZDZIAŁ II 

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ   

Gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania

narkomanii określa lokalna strategia z zakresie profilaktyki oraz minimalizowanie szkód zdrowotnych

i społecznych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Elementem Gminnego programu w

2022 roku staja się również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. 

Dokonanie odpowiedniego wyboru kierunków, określenie celów oraz zaplanowanie i dostosowanie

właściwych  działań  profilaktycznych  do  lokalnych  problemów i  potrzeb  oraz  do  możliwości  ich

realizacji wymaga analizy, rozpoznania jakie aktualne problemy występują w gminie Kłobuck i jakie

są potrzeby mieszkańców, określenia skali problemów oraz dostosowanie realizacji działań o realnych

możliwościach.    Istotnym źródłem informacji  w tym zakresie  są  materiały  będące  w posiadaniu

Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku.  Diagnoza  /lokalnych  zagrożeń  społecznych  oraz  sprawozdania,

opracowania i  informacje pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania

problemu uzależnień i przemocy w rodzinie , m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej

Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  placówek

oświatowych  oraz  Policji,  stanowią  bardzo  ważny  punkt  odniesienia  dla  planowanych  działań

profilaktycznych. Podstawą do nakreślenia kierunków działań w niniejszym programie są również

informacje i materiały źródłowe zamieszczone na stronach internetowych m.in. Państwowej Agencji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które z dniem 1 stycznia 2022 roku zostało

utworzone  w  miejsce  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.  

Skala  zjawiska  oraz  tendencje  na  poziomie  kraju  –  alkohol,  narkotyki,  uzależnienia

behawioralne 

Spożywanie alkoholu, a zwłaszcza konsekwencje z tym związane są ważnym tematem europejskim i

światowym- żadne państwo nie jest wolne od tego problemu. Narodowy Program Zdrowia na lata

2021-2025 jako swój cel strategiczny definiuje „ zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowi oraz

zmniejszenia społecznych nierówności w zdrowiu” . Tak określony cel zakłada, że oprócz działań

państwa  na  rzecz  poprawy  systemu  ochrony  zdrowia  i  zapewnienia  adekwatnego  poziomu

finansowania, ważny jest styl życia społeczeństwa oraz fakt podejmowania przez poszczególne osoby

różnych zachowań ryzykownych mogących mieć wpływ na stan ich zdrowia.    Również w Polsce,
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wśród licznych problemów społecznych te związane a alkoholem maja szczególne znaczenie. Wynika

to  przede  wszystkim  z  rozmiarów  szkód  alkoholowych  i  kosztów  społecznych,  a  także

ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ

na zdrowie fizyczne i  psychiczne zarówno jednostek , jak i rodzin , a jego konsekwencje dotyczą nie

tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na cała populacje. Nadużywanie alkoholu powoduje

wiele szkód społecznych, takich jak zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki

samochodowe,  przemoc  w  rodzinie,  ubóstwo  i  niedostosowanie  społeczne,  brak  aktywności

zawodowej. 

Wśród najważniejszych konsekwencji życia w rodzinie z problemem alkoholowym wyróżnia

się szkody fizyczne,  psychosomatyczne,  psychologiczne,  emocjonalne i  psychospołeczne.  Życie w

rodzinie z problemem alkoholowym często jest związane z niższym statusem socjoekonomicznym,

chronicznym stresem, ograniczonymi możliwościami zdobywania wykształcenia i kariery zawodowej.

Dodatkowo członkowie rodzin z problemem alkoholowym są grupą ryzyka, która jest szczególnie

narażona na przemoc. Trzeba jednak pamiętać, że przemoc może mieć zarówno w tzw. rodzinach

dysfunkcyjnych  (gdzie  są  takie  zjawiska,  jak  uzależnienie,  bezrobocie  itp.),  jak  i  w  rodzinach  o

wysokim statusie społecznym, w których z pozoru problemy nie występują. 

Raport roczny Komendy Głównej Policji Biura Ruchu Drogowego – „Wypadki Drogowe w

Polsce w 2020 roku  /źródło/

Używanie alkoholu wiąże się z przestępczością. Pijani kierowcy każdego roku powodują w

Polsce  kilka  tysięcy  wypadków,  w  których  giną  setki  ludzi.  W  2020  roku  użytkownicy  dróg

(kierujący,  piesi,  pasażerowie)  będący pod  działaniem alkoholu  uczestniczyli  w 2540  wypadkach

drogowych (10,8 % ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 327 osób (13,1 % zabitych), a 2723

osoby odniosły obrażenia (10,3 % ogółu rannych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej

wypadków o 111( 6,5 %), mniej osób rannych o 358 (11,6 %)  oraz więcej osób zabitych o 1 (+03 %) .

Osoby będące pod działaniem alkoholu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach drogowych w

ostatnich dniach tygodnia: w soboty ( 20,3 %) i niedziele ( 19,5 %). W 2020 roku uczestnicy ruchu

drogowego będący pod działaniem alkoholu, spowodowali 2015 wypadków (8,6 % ogółu), w których

zginęło 271 osób ( 10,9 %), a rannych zostało 2167 osób ( 8,2 %). Najliczniejszą grupę sprawców

wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1656 wypadków, w których zginęły

216 osób, a rannych zostało 1847 osób.

W Polsce w roku 2019 w stanie po użyciu było 23 058 kierujących, a w stanie nietrzeźwości

87  913  kierujących,  natomiast  w  roku  2020  po  użyciu  było  17  420  kierujących  a  w  stanie

nietrzeźwości  było  81  521  kierujących.  Piesi  będący pod  działaniem alkoholu  spowodowali  341
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wypadków; w ich wyniku śmierć poniosły 52 osoby a 300 zostało rannych. 

Używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych 

Używanie  nielegalnych  substancji  psychoaktywnych,  a  zwłaszcza  konsekwencje  z  tym

związane są ważnym tematem europejskim i  światowym – żadne państwo nie jest wolne od tego

problemu. Konsekwencje te obejmują różne szkody zdrowotne ( w tym zwłaszcza choroby infekcyjne

związane z infekcjami – zakażenie HIV, żółtaczka, chorobami wenerycznymi), niekiedy prowadzące

do  zgonów,  ale  również  problemy  społeczne-  mogą  prowadzić  do  wykluczenia,  zaburzeń

funkcjonowania  w  społeczeństwie,  bezdomności,  bezrobocia,  prostytucji  czy  przestępczości.

Przeciwdziałanie narkomanii  jest zadaniem ogólnoeuropejskim, zajmuje się tym m.in.  Europejskie

Centrum  Monitorowania  Narkotyków  i  Narkomanii.   Najnowsze  raporty  wskazują  na  kilka

ogólnoeuropejskich tendencji, które dotyczą również Polski.

● Dostępność  narkotyków w Europie jest  wciąż duża,  pandemia COVID-19 miała

tylko chwilowy i niewielki wpływ na podaż substancji psychoaktywnych. Co więcej,

doświadczenia izolacji społecznej o przyjęte przez handlarzy narkotykami strategie

dostosowawcze  mogą  przyspieszyć  zmiany  w  sposobie  dystrybucji  substancji

psychoaktywnych.  Jeszcze kilka lat temu sprzedaż  narkotyków za pośrednictwem

Internetu  stanowiła  niewielki  (  choć  zwiększający  się  )  udział  w  całym  rynku

nielegalnych  substancji  psychoaktywnych.  Doświadczenia   pandemii  COVID-19

mogą ten udział  gwałtownie zwiększyć,  a  spodziewana coraz większa cyfryzacja

sprzedaży narkotyków nabierze zjawisko domowej konsumpcji psychoaktywnych;

● Konopia  indyjska  to  najczęściej  używana  substancja  psychoaktywna  w  Europie

( około pięć razy powszechniejsza niż inne).    

● Możliwy  jest  wzrost  znaczenia  problemów  związanych  z  używaniem kokainy  –

skala dokonanych w 2019 roku konfiskat wskazuje na rosnący popyt na kokainę na

rynku europejskim, jednocześnie po raz pierwszy od pięciu lat rośnie liczba osób

podejmujących leczenie z powodu uzależnienia od kokainy;

● stabilna  pozostaje  konsumpcja  produktów  MDMA (  Ecstasy),  ale  rośnie  średnia

zawartość substancji psychoaktywnych w sprzedawanych tabletkach do poziomów

groźnych dla użytkowników;

● wciąż  pojawiają  się  szczególnie  groźne  nowe  substancje,  zwłaszcza  silne

syntetyczne  kannabinoidy  i  syntetyczne  opioidy,  a  także  nowe  formy  użycia

substancji psychoaktywnych ( np. impregnowane bibułki);

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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● w  Europie  używa  się  znacznie  bardziej  zróżnicowanej  grupy  substancji

psychoaktywnych niż dawnej -”jednocześnie przyjmowanie wielu substancji wśród

osób  używających  narkotyków  jest  powszechne,  ale  trudne  do  zmierzenia,  przy

czym  indywidualne  modele  używania  obejmują  eksperymentowanie,  używanie

nałogowe i uzależnienie. Najbardziej szkodliwe formy używania ( w tym iniekcje)

wiążą  się  z  heroiną  i  innymi  opioidami  (  pomimo  faktu,  że  ich  konsumpcja

utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie) ;

● wszystkich  typów  substancji  psychoaktywnych  częściej  używają  mężczyźni  niż

kobiety, dotyczy to zwłaszcza intensywnej i regularnej konsumpcji. 

 

Powyższe  stwierdzenie  wskazuje na  dużą  dynamikę  zjawiska  narkomanii  w  Europie,

pojawiające się nowe trendy,  które mogą zapowiadać większe znaczenie niektórych zjawisk (  np.

sprzedaż  w  Internecie,  dynamika  rozwoju  nowych  substancji  psychoaktywnych,  nowe  wzory

konsumpcji  prowadzące  do  groźby przedawkowania,  zanieczyszczenie  lub  bardzo duże  nasycenie

narkotyków substancjami grążącymi śmiercią). Sprawia to, że szczególnie ważna jest aktualna wiedza

o zjawisku narkomanii, śledzenie sytuacji i elastyczne reagowanie na zachodzące zmiany.

Na podstawie dostępnych danych można sformułować pewne hipotezy, które wciąż pozostają

aktualne. Używanie narkotyków w Polsce ( zapewne również w gminie Kłobuck) jest zjawiskiem

w większym stopniu dotyczącym mężczyzn niż kobiet oraz domeną osób młodszych. 

Zbyt częste picie alkoholu, używanie narkotyków, nadużywanie leków czy hazard generuje różnego

rodzaju problemy rodzinne,  bardzo często wpływa na zdrowie fizyczne i  psychiczne zarówno dla

jednostki i członków rodziny. Używanie alkoholu i narkotyków, jak i uzależnienia przyczyniają się  do

przemocy w rodzinie, zakłócania porządku publicznego, bezrobocia, ubóstwa i przestępczości.  Coraz

częściej powszechne są również uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od czynności. Należą

do  nich  m.in.  granie  w  gry  komputerowe,  przebywanie  w  |Sieci,  zakupoholizm,  seksoholizm,

uczestnictwo w grach o charakterze losowym, zwane potocznie hazardem. Są to działania nałogowe,

które zaburzają wiele obszarów życia a człowiek nie jest w stanie nad nimi zapanować.     

Statystyki  pokazują,  że  Polacy  pija  coraz  więcej  alkoholu.  Posługując  się  wynikami  badań

społecznych, liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce można oszacować na około 860 tys.

Liczbę pijących nadmiernie i szkodliwie określa się na około trzy miliony.  

W  polskim  społeczeństwie  konsumpcja  napojów  alkoholowych  jest  o  wiele  bardziej

rozpowszechniona  niż  używanie  narkotyków.  W  przypadku  używania  narkotyków  w  populacji

generalnej najbardziej  popularna jest marihuana i haszysz. Ponadto skala używania narkotyków w

Polsce na tle innych krajów UE nie jest duża. Wyniki badań wśród osób dorosłych pokazują, że na tle

Europy poziom rozpowszechniania używania narkotyków, w tym najbardziej popularnej marihuany, w
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Polsce nie jest wysoki. Liczba problemów użytkowników narkotyków pozostaje na stałym poziomie z

jednym z najniższych wskaźników na 100 tysięcy mieszkańców w Europie. Polska ma również niskie

wskaźniki zgonów z powodu narkotyków, jak również zakażeń HIV z powodu używania narkotyków

w iniekcjach. Najnowsze dane z 2020 roku dotyczące zatruć pokazują wyraźny spadek ich liczby. W

Polsce  nie  odnotowujemy dużej  liczby zgonów spowodowanych  bezpośrednio  przedawkowaniem

narkotyków. Według ostatnich danych GUS z 2018 roku w Polsce zarejestrowano 199 zgonów, a w

2017 roku 202 zgony, których przyczyną były narkotyki.  Dane z 2018 roku pokazują, że ofiarami

śmiertelnych przedawkowań w naszym kraju są przede wszystkim mężczyźni ( 69 % przypadków)  

Uzależnienia behawioralne

/ źródło: „Wskazówki dla samorządów gminnych” – opracowanie KCPU /

Hazard – populacja 15 +

w 2019 roku osoby grające w czasie ostatnich 12 miesięcy na pieniądze stanowili 37,1 % populacji

osób w wieku powyżej 15 roku życia. Polacy najczęściej graja w gry Totalizatora Sportowego ( 27,4

% ) Na kolejnym miejscu plasują się zdrapki ( 16,3 %), dalej loterie lub konkursy SMS-owe (6,3 %)

oraz automaty do gier z tzw niskimi wygranymi ( 3,8 %) Liczbę Polków w wieku 15 + uprawiających

obecnie patologiczny hazard szacuje się na około 27 tys. osób. Najogólniej wnioskuje się, że częściej

grają na pieniądze mężczyźni, ludzie młodzi w wieku 18-34 lata, mieszkańcy miast, ludzie dobrze

wykształceni, zarabiający lepiej, ludzie oceniający swoją sytuację materialną jako dobrą. 

Postawy dorosłych mieszkańców wobec hazardu, zagrożeń internetowych

Badania ankietowe przeprowadzone w 2017 roku przez CBOS na temat hazardzistów, pokazują, że w

ciągu ostatniego roku przed badaniem niemal połowa Polaków przynajmniej raz uczestniczyła w grze

na pieniądze. Ponadto problem hazardu dużo częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Co więcej, jest on

najbardziej nasilony w grupie od 35 do 44 lat oraz 18 do 24 lat.

Wraz  ze  wzrostem  popularności  i  dostępności  nowych  technologii  wzrasta  także  lista  zagrożeń

związana  z  ich  użytkowaniem.  Za  pośrednictwem  Internetu,  tak  jak  w  świecie  rzeczywistym,

popełniana jest cała gama rożnego rodzaju przestępstw, jednak użytkownicy nie zawsze zdają sobie z

tego  sprawę,  jak  łatwo  można  stać  się  ofiarą  cyberprzestępczości.  Ofiary  cyberprzestępczości  to

najczęściej ofiary oszustw. Oszustwa internetowe stanowią przeważająca grupę przestępstw, która w

bardzo szybkim tempie się rozwija i ewoluuje w coraz bardziej złożone formy.      
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Zakupy – populacja 15 +

Symptomy kompulsywnego kupowania w 2019 roku wykazywało 3,7 populacji Polaków w wieku

powyżej  15  roku życia,  co  w liczbach  bezwzględnych  można  oszacować  na  ponad  milion  osób.

Najliczniejszą  grupę  stanowią  osoby  w  wieku  25-34  lata.  Zjawisko  kompulsywnego  kupowania

nasiliło  się  również  wśród  ludzi  młodych  tj.  w  wieku  15-17  lat.  Wyniki  badań  wskazują  na

współwystępowanie uzależnień behawioralnych. Więcej niż jedna piata z tej grupy, to osoby mające

jednocześnie problem z uzależnieniem od pracy, więcej niż co siódmy jest zagrożony uzależnieniem

od Internetu. 

Praca – populacja 15 +

W 2019  roku  prawie  jedna  dziesiąta  Polaków  powyżej  15  roku  życia  (  9,1  %)  miała  problem

uzależnieniem  od  pracy.  Zarówno  uzależnienie,  jak  i  zagrożenie  uzależnieniem  dotyka  przede

wszystkim osób poniżej 35 roku życia ( 25-34 lata ). Zagrożeniu pracoholizmem sprzyja praca na

własny rachunek lub pełnienie funkcji kierowniczych. Zagrożenie pracoholizmem wśród populacji

Polaków w wieku 15 + dotyka kobiet i mężczyzn w zbliżonym stopniu.   

Internet – populacja 15 +

Problem  z  uzależnieniem  od  Internetu  dotyczy  obecnie  0,3  %  badanej  populacji.  Zagrożonych

uzależnieniem od Internetu jest 1,4 ogółu badanych, co stanowi 1,9 % korzystających z Internetu. W

liczbach bezwzględnych jest to szacunkowo 465 000 osób. Najbardziej zagrożeni są niepełnoletni.

Hazard – młodzież szkolna

W gry hazardowe chociaż raz w życiu grało 18,2 % badanych 15-16 latków oraz  21,4 % 17-18

latków.

Internet – młodzież szkolna

Średnia  inicjacji  internetowej  w szkole podstawowej  wynosi  6  lat  i  8  miesięcy.  Uczniowie  szkół

średnich (17 l) deklarują, iż zaczęli samodzielnie używać Internetu w wieku 8 lat. Obserwuje się stały

wzrost liczby godzin przeznaczonych przez młodzież na korzystanie z Internetu. Obecnie nastolatki

spędzają w sieci średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten
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wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut. Co trzeci  nastolatek ( 33,6 %) ma objawy problemowego

użytkowania Internetu, a trzech na stu osiąga bardzo wysokie wskaźniki problemów ( 3,2 %).

Dzieci  coraz  wcześniej  otrzymują  własne  urządzenia  z  dostępem do  Internetu.  Prawie  co  trzeci

nastolatek (29,8 %) odczuwa potrzebę korzystania stale ze smartfonu, co trzeci nastolatek ( 31 %)

przyznaje,  że  nie  jest  w  stanie  funkcjonować  bez  smartfona,  co  czwarty  (  24,8  %)  odczuwa

zniecierpliwienie oraz zdenerwowanie, gdy nie może z niego korzystać. 26, 1 % młodych ludzi z

powodu używania telefonu zaniedbuje zaplanowane czynności lub obowiązki.    

 Rozmiary problemów alkoholowych w Gminie Kłobuck

Nie są dostępne dane wskazujące konkretną liczbę osób uzależnionych od alkoholu oraz innych grup

dotkniętych problemem alkoholowym w gminie Kłobuck.    

Problemy  związane  z  nadużywaniem  alkoholu  dotykają  znacznej  części  społeczeństwa,  dlatego

program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy w życiu prywatnym

lub zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencjami oraz do

wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności :

– dzieci  i  młodzieży zagrożonej  uzależnieniem od alkoholu  oraz  ich  rodziców,  opiekunów i

nauczycieli,                       

– osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (w tym osób pijących szkodliwie i

ryzykownie),

– osób uzależnionych od alkoholu,

– osób współuzależnionych Dorosłych Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy,

– osób zawodowo zajmujących się problematyką alkoholową,

– osób uzależnionych po ukończeniu terapii „trzeźwych alkoholików”,

– kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów i psychologów szkolnych,

–  instytucje kultury, GOPS w Kłobucku, organizacje pozarządowe,

–  pozostała społeczność lokalna promująca  zdrowy styl życia wolny od nałogów.

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w Gminie Kłobuck jest liczba wniosków

o  zobowiązanie  do  leczenia  odwykowego,  przyjętych  do  realizacji  przez  Gminną  Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku .  

Liczba wniosków, które wpłynęły do  GKRPA w Kłobucku o zastosowanie leczenia odwykowego

wobec osób nadużywających spożywanie alkoholu w latach 2018 – 2021 przedstawia się następująco:
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Rok 2018 2019 2020 2021

Liczba
wniosków

68
                   

62 51 50

Biorąc  pod uwagę powyższą  charakterystykę  problemów alkoholowych występujących  na  terenie

Gminy Kłobuck pomimo niewielkiego spadku spożycia alkoholu przez mieszkańców Gminy Kłobuck

w 2020 i 2021 r., w latach poprzednich wykazywała ona tendencje wzrostowe.

Alkohol  jest  najbardziej  rozpowszechnioną  substancją  psychoaktywną  wśród  młodzieży

szkolnej.  Najczęściej  spożywanym  przez  młodzież  napojem  alkoholowym  jest  piwo.  Nieletni

konsumenci  alkoholu  narażeni  są  na  wysokie  szkody  bieżące  takie  jak:  wypadki   ze  skutkiem

śmiertelnym (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przemoc, utonięcia ), a także niechciane i

ryzykowne kontakty seksualne.  Dlatego bardzo ważna jest  działalność profilaktyczna w kierunku

dzieci i młodzieży szkolnej. Weryfikowanie ryzykownych przekonań oraz trening konstruktywnych

sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami przyczynią się do zmniejszenia ryzyka sięgania po

alkohol  przez  osoby  niepełnoletnie.  Nie  bez  znaczenia  jest  także  niesienie  pomocy  osobom

zmagającym się z trudami leczenia i  pozostawania w stanie trzeźwości oraz wspieranie członków

rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Skuteczna profilaktyka i próba rozwiązywania problemów

alkoholowych  na  terenie  Gminy Kłobuck  jest  możliwa  tylko  dzięki  skoordynowanym i  spójnym

działaniom instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz społeczności lokalnej.

Rynek napojów alkoholowych w Gminie Kłobuck

W  roku  2021  w  Gminie  Kłobuck  wydano  ogółem  16 zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych,  w  tym  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  poza

miejscem sprzedaży – 9,  a w miejscu sprzedaży - 7.

Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w Gminie Kłobuck przedstawiają się 

następująco:

a) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w 

Gminie Kłobuck, wg zawartości alkoholu:

do 4,5 % od 4,5% do 18% powyżej 18%

54 49 50
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b) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w Gminie 

Kłobuck wg zawartości alkoholu:

do 4,5% od 4,5% do 18 % powyżej 18%

16 6 2

Statystyki  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Kłobucku  pokazują  poniżej  dane  na  temat

interwencji domowych w latach 2018 - 2021 na terenie Gminy Kłobuck związanych z problemem

alkoholowym.

Rok Ogółem:
Liczba

interwencji
domowych

Liczba
interwencji z

powodu
przemocy
domowej

wynikającej z
nadużycia
alkoholu

Liczba
nietrzeźwych

doprowadzony
ch do PDOZ

celem
wytrzeźwienia

Liczba nietrzeźwych
nieletnich

zatrzymanych w
policyjnych izbach

dziecka lub
odwiezionych do

domów rodzinnych

Liczba
nietrzeźwych

zatrzymanych za
kradzież

Liczba
zatrzymanych
nietrzeźwych
kierujących
pojazdami

mechanicznymi

2018 127 18 41 5 brak
informacji

39

2019 108 15 17 0 brak
informacji

29

2020 133 12 15 5 brak
informacji

16

2021 149 27 13 0 brak
informacji

21

Narkotyki

Liczba osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w gminie Kłobuck jest trudna do choćby

przybliżonego określenia. Z danych ogólnopolskich wynika że dominującą substancją przyjmowana

przez Polaków jest marihuana/ haszysz – zdecydowana większość tych, którzy kiedykolwiek w swoim

życiu używali jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej wskazywali właśnie na te środki.  Warto tutaj

wspomnieć,  że prawdopodobnie młodzież szkolna z terenu gminy Kłobuck nie odbiega w swoich

doświadczeniach z substancjami psychoaktywnymi od swoich rówieśników w całej Polsce, choć z

obserwacji  i  danych  policyjnych  eksperymentowanie  z  używkami  oraz  substancjami
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psychoaktywnymi  jest  umiarkowany.  Podobnie  jak  w  populacji  ogólnopolskiej  najpopularniejsze

wśród młodzieży substancje  psychoaktywne to  marihuana.  Na tak  szczególną  pozycje  marihuany

wpływ  ma  z  pewnością  sposób  ich  postrzegania  uważane  za  „miękkie”  narkotyki  o  niskiej

szkodliwości i łatwiej dostępne.  

Problem używania narkotyków jest złożony pod względem prawnym, gdyż są one nielegalne.

Używanie narkotyków jest bardzo często ukrywane, dlatego trudno jest ocenić rozmiar występowania

tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Narkotyki stały się

elementem towarzyszącym zabawom młodzieży,  czy wspomagają młodych ludzi w nauce.  Bardzo

trudna jest ocena rzeczywistego zasięgu zjawiska używania narkotyków przez młodzież .Zmieniły się

zarówno  wzory  używania,  jak  i  rodzaj  najczęściej  używanych  substancji.  Aby  zmniejszyć

rozpowszechnianie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i innych środków

zastępczych  wśród  młodych  ludzi,  konieczne  jest  wdrożenie  działań  ukierunkowanych  na

wzmacnianie  systemu  wartości  młodzieży  i  rodzin.  W  szczególności  wartości  zdrowia,  a  także

kształtowanie  przekonań  normatywnych  i  umiejętności  psychospołecznych  chroniących  przed

używaniem narkotyków. Konieczne są także kompleksowe działania profilaktyczne obejmujące całe

rodziny. Zintegrowane działania muszą być adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i rodziców

oraz  nauczycieli.  Jednakże  najważniejszym  elementem  procesu  przeciwdziałania  narkomanii  jest

profilaktyka  prowadzona  w  środowisku  lokalnym.  Z  informacji  uzyskanych  z  Komendy

Powiatowej  Policji  w  Kłobucku wynika,  iż  w  analizowanym okresie  tj.  w  latach  2020-2021

zagrożenie przestępczością narkotykową w gminie Kłobuck utrzymuje się na porównywalnym

poziomie,  z  tendencją  spadkowa.  Najbardziej  popularnymi  narkotykami  na  terenie  gminy

Kłobuck była marihuana i amfetamina. 

W dalszym ciągu istotną sprawą są wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zapobiegania narkomanii i

redukcji  szkód z  nią  związanych opierające  się  na  założeniu,  że  jedynym z  podstawowych praw

obywatela jest dostęp do opieki specjalistycznej. W przypadku osoby uzależnionej od narkotyków czy

innych substancji psychoaktywnych, jego prawem jest dostęp do odpowiedniej dla niego formy terapii

uzależnień. Ważną kwestią jest również prowadzenie właściwej profilaktyki kierowanej do młodzieży

szkolnej.    

ROZDZIAŁ III

Cele i założenia  programu

1. Głównym celem Gminnego Programu jest kontynuacja wielokierunkowych działań na rzecz

zapobiegania  i  ograniczania  szkód  zdrowotnych,  społecznych  i  zaburzeń  życia  rodzinnego,
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wynikającego z używania alkoholu i  innych substancji  psychoaktywnych oraz podejmowania

innych  zachowań  ryzykownych  przez  dzieci  i  młodzież,  przeciwdziałanie  uzależnieniom

behawioralnym.    

a) Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i dopalaczy,

b) Ograniczenie  używania  alkoholu  i  narkotyków  oraz  zmiana  struktury  spożycia  napojów

alkoholowych poprzez działanie wychowawcze i profilaktyczne,

c) Wdrożenie  nowoczesnych  form  profilaktyki  kierowanej  w  szczególności  do  dzieci  i

młodzieży, opartych o kształtowanie właściwych postaw i wartości, 

d) Wspieranie skutecznych procedur kontroli społecznej nad szkodliwymi formami postępowania

osób nadużywających alkoholu /przeciwdziałanie przemocy/,

e) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem

alkoholu, narkotyków  dopalaczy,  uzależnień behawioralnych oraz możliwości zapobiegania

zjawisku,

f) Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej ,

g) Wspieranie działań szkół,  instytucji  i  organizacji  pozarządowych,  środowisk abstynenckich

kreujących właściwe wzorce in popularyzacje zdrowego stylu życia, 

h) Promowanie  właściwych  postaw  społecznych  ważnych  dla  profilaktyki  i  rozwiązywania

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, innych substancji psychoaktywnych,

uzależnień behawioralnych,     

i) Upowszechnianie  wiedzy  dotyczącej  uzależnień  behawioralnych,  w  tym  wydawanie/

dystrybuowanie  materiałów  informacyjno-edukacyjnych  oraz  prowadzenie  kampanii

społecznych.  W tym zakresie w odniesieniu do zagrożeń behawioralnych przewidziane są

zajęcia  edukacyjne  dla  rodziców  na  temat  zasad  korzystania  przez  dzieci  w  wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym z Internetu i wskazywanie im, jak poprzez wprowadzanie

określonych zasad i monitorowanie, ograniczyć ryzyko problemowego użytkowania.  

2.  Wspomaganie  działalności  jednostek  i  instytucji   służących  w rozwiązywaniu problemów

alkoholowych  i problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych  w zakresie

poszerzenia i urozmaicenia działań o charakterze profilaktycznym, m.in.:
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a) dożywiania  dzieci  i  młodzieży  uczęszczającej  do  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w

środowisku gminnym oraz innych wydatków rzeczowych związanych  z funkcjonowaniem tej

jednostki;

b) prowadzenia działalności profilaktycznej oraz dożywiania  wśród osób niepełnosprawnych;

c) współorganizowania  turnieju Grand Prix w tenisie stołowym w Kłobucku;

d) ochrony zdrowia w zakresie  wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów

alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocji sportu oraz działalności w zakresie  kultury

fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego  w środowisku gminnym;

e) propagowania  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  aktywności  ruchowej  oraz  rozwijanie

dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych;

f) prowadzenia zajęć treningowych;

g) organizowania i udział w zawodach sportowych;

h) propagowania biegów wśród mieszkańców gminy jako promocja zdrowego trybu życia.

3.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  i  narkotykowe  pomocy

psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą  w  rodzinie  oraz

udzielanie  pomocy  dzieciom  i  młodzieży  z  rodzin  patologicznych  w  zakresie  ograniczenia

zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych poprzez:

a) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji ze społecznością lokalną poprzez:

- współpracę z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”

oraz wymiany informacji.

- współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłobucku,

- współpracę z Poradnią  Pedagogiczno – Psychologiczną w Kłobucku,

- współpracę z Punktem Interwencji Kryzysowej w Kłobucku,

- współpracę z Poradnią Odwykową w Kłobucku

- współpracę  z Zespołem Interdyscyplinarnym d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie

Gminy Kłobuck działającym w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

b) prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie wsparcia dla członków rodzin , w których występują

problemy alkoholowe i narkotykowe;

c) udzielanie wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego dzieciom z rodzin gdzie występują

problemy alkoholowe i narkotykowe;
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d) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez:

- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami,

- organizację półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Kłobuck

- organizacji czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami,

-organizowania  imprez  wychowawczych  dla  dzieci  i  młodzieży  w  środowisku  gminnym  przy

współudziale organizacji młodzieżowych.

4.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  oraz  działalności

szkoleniowej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania

narkomanii  oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w

pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-wychowawczych  i  socjoterapeutycznych  odbywa  się

poprzez  zwiększenie  świadomości  wśród  dzieci  i  młodzieży  nt.  zagrożeń  wynikających  z

używania alkoholu i innych substancji uzależniających, m.in.: 

1. Tworzenie  zintegrowanego  systemu  uniwersalnej,  selektywnej  i  wskazującej  profilaktyki

problemowej obejmującej dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz inne grupy społeczne mające

wpływ na kształtowanie polityki trzeźwościowej:

a) organizowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych

dotyczących problematyki uzależnień, prelekcji dla  dzieci i młodzieży;

b) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z

rodzin alkoholowych oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla pedagogów,

nauczycieli , psychologów oraz przedstawicieli innych zawodów;

c) prowadzenie w miarę potrzeb i środków finansowych pozalekcyjnych zajęć sportowych,  a także

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –

wychowawczych;

d) udział  w lokalnych kampaniach o charakterze profilaktycznym adresowanych do różnych grup

wiekowych;

e) współpraca z grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział w kreowaniu polityki

trzeźwościowej na terenie gminy Kłobuck;

f) działania edukacyjne i informacyjne skierowane do całej populacji gminy Kłobuck.

2.  Prowadzenie  działań  profilaktycznych  wspartych  różnymi  przedsięwzięciami  sportowo-

rekreacyjnymi i edukacyjnymi.
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3. Edukacja zdrowotna:

a) prowadzenie działań informacyjno-  edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze

spożywania alkoholu i narkotyków  dla konsumentów i ich otoczenia;

b) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu

i zażywania narkotyków oraz uzależnień behawioralnych przez dzieci i młodzież;

c) upowszechnianie  informacji  dotyczących  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  i  możliwości

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym;

d) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu i zażywania narkotyków

przez kobiety w ciąży.

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

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  poprzez:

a) podejmowanie  działań  interwencyjnych  wobec  prowadzących  promocję  i  reklamę  napojów

alkoholowych w szczególności skierowaną do młodzieży;  

b) podejmowanie  działań  interwencyjnych  wobec  przypadków  sprzedaży  i  podawania  napojów

alkoholowych nietrzeźwym, nieletnim , na kredyt i pod zastaw;

c) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania

naruszeń ustawy.

Wszystkie  opisane  zjawiska  powodują,  że  Program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii musi być elastyczny, zawierać w sobie mechanizmy

weryfikowania zapisów i wprowadzania nowych zadań/ działań dostosowanych do zmieniającej się

rzeczywistości.  Głównym  celem  musi  być  wdrażanie  oraz  poszerzanie  oferty  rekomendowanych

działań profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania. Realizacja i wspieranie

kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat szkód

wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Organizowanie i wspieranie

działań służących promocji zdrowego stylu życia,  utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku

dzieci  i  młodzieży.  Zwiększenie  kompetencji  rodziców,  edukacji  rodziców  oraz  szkolenia  osób

pracujących z dziećmi, aby mogli oni w efektywny sposób przekazać wiedzę na temat uzależnień ,

wskazać alternatywne wzorce spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem

problemów.    
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ROZDZIAŁ IV 

Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.  Do zadań  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  w Kłobucku  należy w

szczególności:                                                                                                

a) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 pkt od 1 do 7

ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

b) podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia   o  zastosowaniu  wobec  osób

uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

c) kierowanie  na  badanie  przez  biegłego  sądowego  w  celu  wydania  opinii  w  przedmiocie

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z

nadużywaniem  napojów  alkoholowych  powodują  rozpad  pożycia  rodzinnego,  demoralizację

małoletnich, albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

d) wydawanie opinii w związku z udzielanymi  zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,

zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

e) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego

oraz członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii współuzależnienia;

f) kierowanie  do  sądu wniosków o  wszczęcie  postępowania  w sprawie  zastosowania  obowiązku

poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku  do osób uzależnionych od alkoholu;

g) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad

i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych

do sprzedawców napojów alkoholowych;

h) Pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii dla mieszkańców gminy Kłobuck;

i) popularyzacja  nowoczesnej  wiedzy  z  zakresu   profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  oraz  uzależnieniom  behawioralnym,  w

szczególności dla dla dzieci i młodzieży.                                                                                   

j) opiniowanie  wniosków  dotyczących  przyjmowania  do  wykonania  szczegółowych  zadań

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki;

k) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz grupami roboczymi.                
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Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Wydatki na wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Kłobucku oraz wydatki biegłych sądowych  i opłat realizowane są ze środków

budżetu  gminy  przeznaczonych  na  realizację  zadań  własnych  wynikających  z  ustawy  o

wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  określonych  w  niniejszym

Programie.

2. Wynagrodzenie  dla  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

przysługuje  za  każdy udział  w posiedzeniu  Komisji.  Podstawą naliczenia  wynagrodzenia  jest

imienna lista obecności na posiedzeniu.

3. Wynagrodzenie  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w

Kłobucku  przysługuje  za  pełnienie  dyżurów  w  Punkcie  Konsultacyjnym  ds  Narkomanii.

Wynagrodzenie  to  przysługuje  za  każdy  pełniony  dyżur  w  Punkcie  Konsultacyjnym  ds.

Narkomanii.  Podstawą  naliczenia  wynagrodzenia  jest  imienna  lista  obecności  z  pełnionego

dyżuru.  Wydatki  na  wynagrodzenia  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych w Kłobucku za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii

realizowane  są  ze  środków  budżetu  gminy  przeznaczonych  na  realizacje  zadań  własnych

określonych w niniejszym programie.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.

Jednostką realizującą Program jest Urząd Miejski w Kłobucku.

Współrealizatorami i partnerami w zakresie działań Programu są:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy  

 Społecznej,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Komendy Powiatowej  

  Policji w Kłobucku, organizacji pozarządowych , kuratorzy sądowi.

- Jednostki oświatowe dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck, 

- Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku,

- Komenda |Powiatowa Policji w Kłobucku,

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,
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-  Organizacje  pozarządowe,  stowarzyszenia  i  inne  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  

  publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  i środowisku szkolnym.   
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Harmonogram
działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2022

Kierunki
działania

Zakres i formy realizacji zadania Jednostki
organizacyjne

biorące udział w
realizacji zadań

Termin Koszt ogólny
w zł.

I. Ochrona 
i promocja 
zdrowia poprzez 
przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym 
i uzależnieniom 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi

1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla 
osób uzależnionych od alkoholu poprzez 
wspieranie środowisk wzajemnej pomocy 
zrzeszonych w klubach abstynenckich:

a) zorganizowanie grupy terapeutycznej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych  
prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień

b) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach,
seminariach 

c) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz 
integracji społecznej osób uzależnionych i ich 
rodzin

d) organizowanie i rozwijanie różnych form 
pomocy wsparcia środowiskowego

e) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu 
życia poprzez organizowanie imprez sportowych
i kulturalnych

f) motywowanie do indywidualnego i 
grupowego samokształcenia w zakresie norm 
moralno – etycznych u osób dotkniętych 
chorobą alkoholową.
Realizacja zadania w drodze konkursu.

Stowarzyszenie
abstynenckie

cały rok 2022 13.500,00

II. Wspomaganie 
działalności 
jednostek i 
instytucji 
służących 
rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych

1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez 
przeciwdziałanie patologiom społecznym i 
uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży 
w środowisku gminnym. Realizacja zadania w 
drodze konkursu.

GKRPA
Stowarzyszenie

cały rok 2022 2.000,00

2. Współorganizacja Grand-Prix
Kłobucka w tenisie stołowym

GKRPA grudzień 2022 r. 3.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 407/XL/2022

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 29 marca 2022 r.
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3. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania 
działalności służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych poprzez 
dofinansowanie, promocję sportu oraz 
działalności w zakresie kultury fizycznej jako 
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w
mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno,
Kamyk, Nowa Wieś.

a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i  
dorosłych aktywności ruchowej oraz rozwijanie 
dyscyplin w zakresie sportowych gier 
zespołowych

b) prowadzenie zajęć treningowych

c) organizowanie i udział w zawodach 
sportowych

d) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, 
rekreacyjnej i sprzętowej.

e) propagowanie biegów wśród mieszkańców 
gminy jako promocja zdrowego stylu życia.

Realizacja zadania w drodze konkursu.

GKRPA
Burmistrz
Kłobucka

Kluby Sportowe

cały rok 2022 312.000,00

4. Ochrona i promocja zdrowia poprzez 
przeciwdziałanie patologiom społecznym i 
uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży 
w środowisku gminnym. Realizacja zadania w 
drodze konkursu.

GKRPA
Organizacja

młodzieżowa

cały rok 2022 12.000,00

III. Udzielenie 
rodzinom, w 
których 
występują 
problemy 
alkoholowe, 
pomocy 
psychospołecznej 
i  prawnej, a w 
szczególności 
ochrony przed 
przemocą w 
rodzinie oraz 
udzielanie 
pomocy dzieciom 
i młodzieży z 
rodzin 
patologicznych

1. Udzielanie pomocy w formie zasiłków 
celowych dla rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym i innymi patologiami.

2. Organizowanie półkolonii dla dzieci i 
młodzieży z Gminy Kłobuck

3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i 
innymi patologiami.

GKRPA
Dyrektor GOPS

GKRPA

GKRPA
Dyrektor GOPS

cały rok 2022

cały rok 2022

cały rok2022

20.000,00

1.500,00

8.000,00
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IV. Zwiększenie
dostępności
pomocy       
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej
dla osób
uzależnionych
od narkotyków
i osób 
zagrożonych
uzależnieniem

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w 
ramach którego udziela się informacji na temat 
możliwości uzyskania przez osoby uzależnione i
zagrożone uzależnieniem  pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej jak również 
pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, 
w których występują problemy narkomanii.

2. Stworzenie osobom uzależnionym i 
zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich 
rodzin możliwości korzystania z pomocy  
psychologicznej.

3. Wspieranie pozaszkolnych programów 
profilaktycznych adresowanych do dzieci i 
młodzieży zagrożonych .

4. Wspieranie programów profilaktycznych w 
zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, programów stanowiących 
alternatywę wobec używania narkotyków.

5. Współpraca z placówkami leczenia i terapii 
uzależnień w zakresie pozyskiwania informacji 
dotyczących możliwości uzyskania pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych  zagrożonych uzależnieniem.

6. Upowszechnienie wiedzy lokalnego 
społeczeństwa na temat  środków 
psychoaktywnych  oraz możliwości 
zapobiegania narkomanii.

7. Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w 
realizację Gminnego Programu.

Burmistrz
Kłobucka
GKRPA

na bieżąco
2022 r.

1.000,00

V. Prowadzenie
profilaktycznej 
działalności
informacyjnej
edukacyjnej
oraz
szkoleniowej
w zakresie
rozwiązywania 
problemów 
narkomanii i 
innych uzależnień
w szczególności    
dla  dzieci i 
młodzieży

1. Prowadzenie  zajęć pozalekcyjnych, 
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży.

2. Współpraca z Policją w zakresie interwencji 
w środowisko narkomanów oraz osób nią 
zagrożonych.

3. Wypełnianie czasu wolnego dzieciom i 
młodzieży w czasie ferii i wakacji.
4. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych 
dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią
i zasad zapobiegania.

5. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu 
życia w ramach profilaktyki uzależnień.

6. Informowanie, edukowanie
oraz szkolenie mieszkańców Gminy Kłobuck w 
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 
w odniesieniu do przedmiotowej problematyki w
ramach Punktu Konsultacyjnego.

7. Finansowanie realizacji przeznaczonych dla 
dzieci i młodzieży programów profilaktycznych 
mających na celu zapobieganie narkomanii 
poprzez organizowanie gminnych konkursów   

Burmistrz
Kłobucka
GKRPA

cały rok2022 2.760,00
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na temat uzależnień od narkotyków pt. 
”Narkotykom mówię Nie”

VI. Wspomaganie
działań
instytucji, 
organizacji 
pozarządowych 
i osób fizycznych 
służących 
rozwiązywaniu 
problemów 
narkomanii i 
innych uzależnień

1. Zwalczanie handlu narkotykami zwłaszcza w 
szkołach oraz miejscach spotkań młodzieży.

2. Współpraca z Policją i innymi służbami 
porządkowymi w zakresie rozwiązywania 
patologii społecznej.

3. Szkolenie osób realizujących zadania w 
zakresie narkomanii i innych uzależnień: 
członków GKRPA , pracowników szkół i 
placówek oświatowych, pracowników GOPS, 
funkcjonariuszy policji.

4. Udzielanie merytorycznego wsparcia 
instytucjom, organizacjom pozarządowym i 
osobom fizycznym podejmującym działania w 
kierunku zapobiegania narkomanii i innych 
uzależnień

Burmistrz
Kłobucka
GKRPA

na bieżąco
2022 r.

VII. Działalność 
Gminnej 
Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w
Kłobucku

Działalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu: Burmistrz
Kłobucka

cały rok 2022

1) wynagrodzenie członków Komisji 
 (60 zł dla jednego członka za 
 posiedzenie)

8.000,00

2) wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji
(80 zł za posiedzenie)

2.800,00

3) wynagrodzenie za dyżur w punkcie 
konsultacyjnym dla członków GKRPA:
a) 60 zł dla jednego członka za dyżur 
b) 80 zł dla przewodniczącego za dyżur

3.240,00

4) wydatki biegłych 7.500,00

5) podróże służbowe i krajowe 1.300,00

6) koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego

3.500,00

7) wywiady środowiskowe 4.000,00

VIII. Rezerwa do 
dyspozycji 
Burmistrza 
Kłobucka na 
działalność 
profilaktyczną

Burmistrz
Kłobucka

cały rok 2022 182.529,22

      Ogółem: 588.629,22
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