
UCHWAŁA NR 329/XLV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina  

na lata 2022 – 2025  

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 4
1 

ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia  

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie Gminy Miasta Gostynina, Miejski 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

 

§ 3. 

 Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

         Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 329/XLV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022 – 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. WPROWADZENIE 

 

Realizację zadań z zakresu zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio  

z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz art. 10 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, ze zm.).  

 

Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, należy 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

narkotykowych oraz profilaktyka i działania edukacyjne w zakresie uzależnień 

behawioralnych.  

 

W celu realizacji ww. zadań opracowany został Miejski Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 

Gostynina na lata 2022–2025, zwany dalej Programem, który określa lokalną strategię  

w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, 

wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.  

 

Program jest zgodny z założeniami „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025”, 

„Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina” sporządzoną 

w lutym 2022 r. oraz „Badaniem zagrożeń społecznych na terenie miasta Gostynina” 

wykonanym w październiku 2020 r. W Programie uwzględnione zostały również 

rekomendacje i priorytety dot. realizowania i finansowania gminnych programów wskazane 

przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zgodnie z rekomendacjami, 

Program powinien stanowić najlepiej dostosowaną do warunków lokalnych odpowiedź  

na problemy związane z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków i uzależnieniami 

behawioralnymi, z uwzględnieniem jego środowiskowej specyfiki. W związku z powyższym 

działania zawarte w Programie oraz sposoby ich realizacji są dostosowane do lokalnych 

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

instytucjonalne i osobowe. 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU  

 

Podstawą opracowania i realizacji Programu, są następujące akty prawne:  

1. ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), 

2. ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), 

3. ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1249), 

4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 

5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,  

z późn. zm), 

6. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956), 



7. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), 

8. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711  

z późn. zm). 

 

III. DIAGNOZA  
 

Dla potrzeb opracowania Programu, zostały uwzględnione: „Badanie zagrożeń społecznych 

na terenie miasta Gostynina”, przeprowadzone w październiku 2020 r. oraz „Gminna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gostynina” przeprowadzona  

w styczniu 2022 r.  

 

Jak wynika z Gminnej Strategii z 2022 r., największe zagrożenia społeczne, których osobiście 

doświadczają badani mieszkańcy Gostynina to: przede wszystkim alkohol, który spożywa 

84,6% osób. Następnie hazard, który dotyczy 45,4% mieszkańców. Kolejno, cyberprzemoc, 

której osobiście doświadcza 39,6% badanych, przemoc, której doświadcza 29,5% osób oraz 

narkotyki lub leki – zażywa je 28,2% badanych. 

Zagrożenia społeczne, które mieszkańcy Gostynina zauważają na terenie miasta to alkohol,  

a przede wszystkim: 

 spożywanie alkoholu na terenie miasta (91,6%),  

 kupowanie alkoholu przez osoby nietrzeźwe (zauważa to 89,5% badanych),  

 kupowanie alkoholu przez osoby nieletnie (73,2%), 

 jazda autem pod wpływem alkoholu (problem te widzi 87,6% osób).  

 

Kolejne zagrożenia społeczne to:  

 palenie papierosów przez osoby nieletnie (86,8%) i kupowanie przez nie papierosów, 

co zauważa 76,2% mieszkańców, 

 przemoc – 44,5% badanych zna osobiście kogoś, kto doświadcza przemocy, 

 narkotyki – 43,2% osób zna kogoś, kto zażywa narkotyki lub dopalacze, 35,2% zna 

osoby, które zażywają leki psychotropowe, 20,7% uważa, że na terenie Gostynina 

można kupić narkotyki.  
 

W badaniach z 2020 r., na początku bloku pytań o spożycie alkoholu na terenie 

Gostynina, mieszkańców poproszono o ustosunkowanie się do alkoholu jako zjawiska 

uzależnienia i wskazania swojego podejścia w tym zakresie.  

Odpowiedzi w tym zakresie, wskazały pewne mity na temat alkoholu funkcjonujące  

w świadomości mieszkańców.  

Większość badanych (56,4%) uważa, że alkohol należy zawsze pić z umiarem i nie można się 

z tym podejściem nie zgodzić. Jednak aż 38,3% badanych jest zdania, że okazjonalne picie 

alkoholu nie uzależnia, a 32,2% uważa, że osoba uzależniona od alkoholu pije codziennie.  

Kolejne mity w zakresie spożycia alkoholu to: alkoholizm jest dziedziczny (13,2%), alkohol 

pomaga w rozładowaniu napięcia i emocji (13,7%), alkohol to dobre lekarstwo na sen (7,0%), 

picie piwa nie uzależnia (5,7%) oraz alkohol zawarty w piwie jest mniej szkodliwy niż ten  



w wódce (5,3%). Spora grupa mieszkańców (30,8%) z kolei jest zdania, że należy ograniczyć 

dostęp do alkoholu. 

 

Jak wskazują mieszkańcy Gostynina, 15,4% ankietowanych w ogóle nie spożywa alkoholu. 

Alkohol pije 84,6% badanych, przy czym:  

 dla 32,6% zależnie od okazji;  

 23,8% pije kilka razy w miesiącu;  

 22,0% pije kilka razy w roku;  

 6,2% spożywa alkohol dość często – 4,4% kilka razy w tygodniu, 1,8% codziennie.  

 

Zdecydowana większość badanych mieszkańców Gostynina (74,9%) nigdy nie kierowała 

autem pod wpływem alkoholu. Do jazdy po spożyciu przyznaje się 14,9% badanych, wśród 

nich: 9,3% wskazało, że jazda po alkoholu zdarzyła się tylko jeden raz, 4,0% jeździ po 

alkoholu rzadko, sporadycznie, a 1,8% czasami. 

 

Jak wskazują badani mieszkańcy Gostynina, 26,4% nigdy nie widziało ani nie słyszało, 

aby osoby nieletnie kupowały na terenie miasta alkohol, ale tylko 10,1% nigdy nie widziało 

ani nie słyszało, aby alkohol kupowały osoby nietrzeźwe.  

Na zakup przez osoby nieletnie alkoholu wskazuje jednak większość badanych, bo aż 73,2%, 

w tym: 22,9% mówi, że ma to miejsce często lub bardzo często, 31,7% czasami, a 18,5% 

sporadycznie.  

Na zakup alkoholu przez osoby nietrzeźwe wskazuje 89,5% badanych, w tym: aż 21,6% 

widzi taką sytuację często, 10,6% bardzo często, 35,2% wskazuje, że ma to miejsce czasami, 

a 22,0% że rzadko, sporadycznie. 

Dość łatwa dostępność alkoholu dla nieletnich przekłada się na spore spożycie przez te osoby 

alkoholu na terenie miasta. Nieco ponad połowa mieszkańców (58,6%) widziała lub słyszała, 

że na terenie Gostynina osoby nieletnie piją alkohol.  

Oprócz nieletnich zdarza się, że w miejscu publicznym, na terenie miasta, alkohol spożywają 

również osoby dorosłe, rodzice z dziećmi, a nawet kobiety w ciąży.  

 

Jak wynika z odpowiedzi mieszkańców:  

 53,3% osób widziało lub słyszało, że na terenie miasta młode dorosłe osoby piją 

alkohol, 

 52,9% osób widziało lub słyszało, że na terenie Gostynina dorośli mieszkańcy piją 

alkohol, 

 11,0% widziało lub słyszało, że alkohol pili rodzice lub rodzic z małymi dziećmi 

przebywający np. na spacerze, 

 6,2% widziało lub słyszało, że alkohol piły kobiety w ciąży. 

 

Jedynie 8,4% nigdy nie widziało ani nie słyszało, aby na terenie Gostynina ktokolwiek 

spożywał alkohol.  



Należy przy tym pamiętać, że za spożycie alkoholu w kontekście tego badania uważane jest 

również np. wypicie jednego piwa. 

 

W badaniach przeprowadzonych w 2020 r. na początku bloku pytań o narkotyki  

i dopalacze obecne na terenie Gostynina, mieszkańców poproszono o ustosunkowanie się do 

środków odurzających jako zjawiska uzależnienia i wskazania swojego podejścia w tym 

zakresie.  

Odpowiedzi mieszkańców w zakresie różnych środków odurzających w większości 

przypadków wykazały bardzo prawidłowe podejście do zagrożenia, jakie niesie za sobą 

używanie badanych substancji:  

 aż 84,1% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że wszystkie substancje odurzające 

zagrażają bezpieczeństwu; 

 kolejno 40,1% zgodziło się ze stwierdzeniem, że leki nasenne i psychotropowe są tak 

samo groźne jak narkotyki.  

 

Jedynie 4,0% badanych uważa, że marihuana to nie narkotyk, tyle samo osób jest zdania, że 

posiadanie marihuany nie powinno być karalne.  

Również jedynie 2,6% osób jest zdania, że narkotyki, dopalacze i leki nie są groźne jak 

używa się ich z umiarem, 1,3% uważa, że dopalacze nie są groźne. 

Większość mieszkańców Gostynina (56,8%) nie zna osobiście nikogo, kto zażywa narkotyki, 

dopalacze, 64,8% nie zna nikogo kto zażywa leki psychotropowe czy leki nasenne.  

Aż 43,2% badanych zna osobiście osoby, które zażywają narkotyki lub dopalacze, w tym: 

20,3% zna kilka takich osób, 17,6% zna 1-2 takie osoby, a 5,3% zna wiele takich osób.  

Z kolei 35,2% badanych zna osobiście osoby, które biorą leki nasenne lub psychotropowe,  

w tym: 19,4% zna 1-2 takie osoby, 12,8% zna kilka takich osób, a 2,6% zna wiele takich 

osób. 

Jak deklarują mieszkańcy Gostynina, zdecydowana większość (71,4%) nie ma kontaktu  

z narkotykami, nie zażywa żadnych substancji narkotycznych ani leków nasennych czy 

psychotropowych.  

 

Zażywanie narkotyków/dopalaczy/leków deklaruje 28,2% badanych, w tym:  

 18,1% wskazuje, że zdarzyło się to jeden raz,  

 4,4% osób zażywa te substancje kilka razy w roku, 

 5,7% osób zażywa dość regularnie – 4,0% kilka razy w miesiącu, 1,3% kilka razy  

w tygodniu, 0,4% codziennie.  

 

Najczęściej stosowane substancje to: marihuana, którą zażywa 13,2% badanych, następnie 

9,3% zażywa leki nasenne lub psychotropowe, 7,5% dopalacze, 3,5% amfetaminę, 2,6% LSD, 

ekstazy, 2,2% heroinę, kokainę.  

 



Jako powody zażywanych substancji mieszkańcy wskazują: żeby spróbować (16,3%), dla 

zabawy (4,8%), bez konkretnego powodu (4,8%), dla towarzystwa (3,5%), żeby zapomnieć  

o problemach (2,2%), inni też brali (2,2%). 

 

Na pytanie, „Czy na terenie Gostynina można kupić narkotyki, dopalacze?”, 42,7% badanych 

odpowiedziało „nie wiem”. Następnie 35,7% wskazuje, że wydaje im się, że można na terenie 

miasta kupić narkotyki, 15,4% z kolei twierdzi, że ludzie kupują, ale oni osobiście nie wiedzą 

gdzie, 5,3% osób zna dokładnie takie miejsca. Jedynie 4,4% badanych wskazało, że na terenie 

miasta nie można kupić narkotyków czy dopalaczy, ale można je nabyć przez Internet, a tylko 

1,8% twierdzi, że na terenie miasta nie można kupić w ogóle takich substancji. 

 

Z badania z 2020 r. wynika, iż w opinii większości mieszkańców, na przestrzeni 

ostatnich 10 lat, w Gostyninie wzrosło uzależnienie od Internetu i gier komputerowych oraz 

związana z tym przemoc w Internecie tzw. „hejt” – wskazuje tak odpowiednio aż 65,6%  

i 58,1% badanych.  

 

Większość (54,6%) mieszkańców Gostynina nie podejmuje żadnych działań uznanych za 

hazardowe.  

Działania uznane za hazardowe podejmuje 45,4% badanych i są to:  

 zakłady bukmacherskie – 23,3%, 

 udział w konkursach TV i płatne SMS – 20,3%,  

 gra na automatach, w salonach gier – 17,2%, 

 gra na pieniądze w Internecie tzw. e-hazard – 7,0%.  

 

 

„Badanie zagrożeń społecznych na terenie miasta Gostynina” z 2020 r. wskazuje, że 

jednym z kluczowych elementów radzenia sobie z problemami społecznymi mieszkańców 

jest profilaktyka uzależnień, czyli ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania 

substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki) oraz 

zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane, 

takim jak: groźne choroby i infekcje, wypadki drogowe, zatrucia i przedawkowania, 

uzależnienia, niepełnosprawność, marginalizacja, konflikty z prawem, problemy młodych 

ludzi w uzyskaniu zatrudnienia, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, problemy  

w nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji 

psychoaktywnych oraz w związku z nimi.  

 

Z rekomendacji wykazanych w Badaniu zagrożeń społecznych, wynika że konstruowanie 

programów profilaktycznych powinno być oparte na wiedzy o czynnikach ryzyka  

i mechanizmach ich osłabiania lub kompensowania. Za najważniejsze czynniki chroniące  

i czynniki ryzyka uważa się te związane z sytuacją rodzinną, szkolną,  czynniki 

osobowościowe, czynniki związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz 

zaangażowanie religijne. Celem interwencji profilaktycznych jest eliminacja lub redukcja 

czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. 

 



Przykładami działań zmierzających do eliminowania lub redukowania czynników ryzyka jest 

opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej, ograniczanie dostępności do substancji 

psychoaktywnych, korygowanie nieprawidłowych przekonań normatywnych dotyczących 

używania substancji przez otoczenie społeczne, osłabianie pozytywnych oczekiwań wobec 

skutków działania substancji psychoaktywnych. Duża rola, w tym przypadku, przypada na 

rodziców i nauczycieli. Należy uwzględnić ich edukację (wzmacnianie umiejętności 

wychowawczych) sposób komunikacji z dziećmi i młodzieżą oraz pracę z nimi 

(organizowanie dodatkowych zajęć, tworzenie konstruktywnych grup młodzieżowych). 

Niezbędnym elementem oddziaływań powinno być wdrażanie programów profilaktycznych 

opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych. 

Wiedza na temat czynników ryzyka i czynników chroniących stanowi podstawę do 

opracowywania (i ewaluacji) skutecznych programów i strategii profilaktycznych. Dlatego do 

działań profilaktycznych nie można zaliczyć imprez np. festynów, pikników, przystanków, 

turniejów sportowych i innych tego typu jednorazowych akcji, a także objazdowych spektakli 

teatrów profilaktycznych, pogadanek, spotkań z osobami uzależnionymi, ponieważ nie ma 

dowodów, że eliminują, redukują lub kompensują one istotne czynniki ryzyka używania 

substancji psychoaktywnych, problemów behawioralnych lub problemów zdrowia 

psychicznego.  

 

Z badań wynika, że większość osób w razie problemów zwróciłoby się do najbliższej 

rodziny/ rodziców, dlatego przy opracowywaniu programów profilaktycznych należy 

uwzględnić programy adresowane do rodziców rozwijające m.in. umiejętności wspierania 

emocjonalnego dzieci, utrzymywania z nimi dobrych relacji, efektywnego monitorowania, 

rozwiązywania problemów związanych z edukacją szkolną, dyscyplinowania dzieci bez 

stosowania przemocy, komunikowania oczekiwań dotyczących zasad i wartości oraz 

zachowań problemowych.  

 

Raport wskazał, iż młodzi ludzie posiadają niezbędne informacje dot. szkodliwości 

środków uzależniających, dlatego przede wszystkim należy wdrażać do realizacji programy 

edukacji normatywnej i rozwijania umiejętności życiowych.  

Kluczową rolę w tych programach odgrywa rozwijanie u młodzieży umiejętności życiowych, 

które odpowiadają za poprawną realizację zadań rozwojowych okresu dorastania. Do tych 

umiejętności zalicza się m.in. adekwatną samoświadomość, panowanie na emocjami, 

określanie celów, umiejętność przyjmowania perspektywy innych ludzi, umiejętność 

podejmowania odpowiedzialnych decyzji i wyborów.  

 

Istotnym elementem edukacji profilaktycznej jest wzmacnianie u młodzieży 

odporności na negatywne wpływy społeczne. W tym stosowane są: techniki osłabiania 

subiektywnych norm akceptujących przyjmowanie substancji psychoaktywnych, korygowania 

nieprawdziwych przekonań na temat rozpowszechnienia używania substancji 

psychoaktywnych wśród rówieśników, a także prowadzone są treningi umiejętności 

asertywnego odmawiania w sytuacjach ryzykownych propozycji rówieśników.  

 



Ważnym elementem tych programów jest zwiększenie indywidualnych umiejętności  

w zakresie radzenia sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi (np. złością, agresją, nudą, 

beznadziejnością, przygnębieniem, poczuciem odrzucenia lub skrzywdzenia) oraz 

umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. 

 

Skuteczne formy wsparcia niezbędne do wdrożenia to:  

 programy profilaktyczne skierowane do szerokiego grona mieszkańców Gostynina  

w różnym wieku i o różnym statusie społecznym i zawodowym (szczególnie 

nakierowane na młode osoby wchodzące w dorosłość), skierowane również do dzieci  

i młodzieży szkolnej, rodziców, ale również sprzedawców art. alkoholowych  

i tytoniowych, nauczycieli i pedagogów, specjalistów ds. uzależnień i psychologów. 

Działania te powinny mieć charakter długofalowy i różnorodny. A ich główne 

działania nakierowane na edukację, wzrost świadomości występowania i niwelowania 

różnych zagrożeń społecznych ale również kształtowanie prawidłowych postaw  

i zachowań. Ze względu na fakt, iż – jak wynika z badania – młodzież w Gostyninie 

dość dobrze orientuje się w szkodliwości alkoholu i innych używek, programy 

profilaktyczne skierowane do młodzieży powinny być nakierowane na elementy 

asertywności, radzenia sobie z emocjami i stresem; 

 szerokie upowszechnienie programów profilaktycznych – działania promocyjne, 

skierowane do szerokiego grona odbiorców, akcje edukacyjne w szkołach, ulotki, 

plakaty, warsztaty i szkolenia, konkursy, filmy na Youtube, informacje na portalach 

społecznościowych. Ważne są działania edukacyjne, ale również informowanie 

społeczności o możliwych formach wsparcia dostępnych w różnych instytucjach 

dedykowanych problematyce uzależnień; 

 niezbędne są odpowiednie i skuteczne działania poradni i instytucji wsparcia, należy 

rozwijać kompetencje specjalistów, pedagogów szkolnych i psychologów oraz kadry 

pracującej w instytucjach pomocowych w zakresie nowoczesnych form wsparcia  

i pracy z osobami borykającymi się z różnymi problemami społecznymi – 

profesjonalna pomoc pomoże zmniejszyć skutki występowania zagrożeń społecznych 

i uzależnień, ważne jest również tworzenie grup wsparcia; 

 szerokie działania edukacyjne nakierowane na: większe zainteresowanie rodziców 

sprawami swoich dzieci, większe wsparcie ze strony rodziny dla osób uzależnionych, 

obalanie mitów w zakresie spożycia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy, 

przemocy w Internecie, wulgarności i agresji oraz uzależnienia od Internetu i gier 

komputerowych;  

 należy wdrażać w miarę możliwości atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu na 

terenie miasta rozwijające kreatywność, pasje, zainteresowania mieszkańców oraz 

dzieci i młodzieży, budujące poczucie własnej wartości, niwelujące depresję  

i rozwijające ogólną zaradność życiową. Każda z ww. form musi być ważnym 

elementem programu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. 

 

 

 



IV. CELE I ZADANIA  

 

Cele i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Celem głównym Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest 

prowadzenie działań profilaktycznych oraz ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania środków 

psychoaktywnych, w tym alkoholu, środków odurzających, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych 

 

Cele szczegółowe 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, poprzez: 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

1. działalność profilaktyczno-rehabilitacyjną Dziennego Punktu 

Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin w formie udzielenia 

pomocy osobom uzależnionym w procesie zdrowienia tj. dialog 

motywujący, programy aktywizacji zawodowej, treningi 

zapobiegania nawrotom, rehabilitacja i wsparcie osób 

uzależnionych i współuzależnionych po zakończonych programach 

psychoterapii,  redukcja szkód, ograniczenie picia; 

2. wspieranie placówek leczenia uzależnień w formie: 

a) doposażenia w pomoce i sprzęt niezbędny do diagnozy, leczenia  

i prowadzenia zajęć terapeutycznych i programów zdrowotnych, 

zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów, 

- ilość osób, którym udzielono 

specjalistycznej pomocy; 

- ilość przeszkolonych osób; 

- wydatki poniesione na 

doposażenie. 

 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- placówki lecznictwa; 

- firmy; 

- organizacje 

pozarządowe. 



b) dofinansowania kształcenia pracowników lecznictwa 

odwykowego – szkoleń, kursów specjalistycznych, staży, 

superwizji, itp.; 

3. prowadzenie i organizację Miejskiego Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób 

Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz finansowanie 

szkoleń pracowników Punktu. 

Zadania Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych  

od Alkoholu i Narkotyków: 

 

1) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia, porady prawnej i informacji o możliwości 

uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

2) motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia terapii w placówkach specjalistycznych i uczestnictwa  

w spotkaniach grup samopomocowych, 

3) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do podjęcia decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia, 

4) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz terapii w placówkach lecznictwa odwykowego, 

5) udzielanie pomocy prawnej osobom doznającym przemocy fizycznej i psychicznej, 

6) współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi sie rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie, 

7) prowadzenie dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 



2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej,  

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez: 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

 1. organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu 

Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” realizującego program 

profilaktyczno-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

w tym:  

a)  finansowanie zatrudnienia dwóch pracowników 

merytorycznych, 

b) realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, 

c)  dożywanie dzieci uczestniczących w programie 

profilaktyczno-wychowawczym w czasie ferii i wakacji,     

d) zakup materiałów i wyposażenia, 

e)  zakup energii elektrycznej i CO,  

f)    wywóz nieczystości, 

g) finansowanie bieżących remontów i napraw, 

h) organizacja i finansowanie zabawy choinkowej i zakup paczek 

świątecznych dla dzieci, 

i)   poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy 

psychologicznej, 

j)   finansowanie szkoleń pracowników Punktu; 

2. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w tym: 

a) wynagrodzenie członków Komisji, 

b) opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu – psychologa oraz psychiatry, 

- ilość osób objętych opieką/ 

uczestniczących w 

programach; 

- ilość przeszkolonych osób; 

- wysokość poniesionych 

wydatków 

 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- firmy; 

- organizacje 

pozarządowe. 



c) opłacenie kosztów sądowych związanych z kierowaniem 

wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 

d) szkolenie członków Komisji i zwrot kosztów za przejazdy na 

szkolenia; 

3. realizację programów skierowanych do ofiar i sprawców przemocy 

domowej jako zjawisko współistniejące z problemami uzależnienia, 

w formie długofalowej pomocy psychologicznej osobom 

doznającym przemocy w rodzinie (dorosłym i dzieciom) 

skierowanym przez Zespół Interdyscyplinarny; 

4. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących 

przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, w tym 

skierowanych również do osób stosujących przemoc w rodzinach  

z problemem uzależnień; 

5. szkolenia na temat problematyki FASD/ FAS/ – diagnoza, terapia, 

wsparcie dzieci i opiekunów, skierowane do kadry pedagogicznej; 

6. wsparcie psychologiczne dla uczniów gostynińskich szkół i ich 

rodziców; 

7. finansowanie programów psychoedukacyjnych dla rodziców, 

kształtujących odpowiednie umiejętności wychowawcze; 

8. podnoszenie kompetencji przedstawicieli Zespołu 

Interdyscyplinarnego działających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia. 

 

 



  

Zadania Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” 

 

Zaburzenia życia rodzinnego wynikające z choroby alkoholowej sprawiają, iż dzieci nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc bliskich. 

Pomoc musi nadejść z zewnątrz. W związku z tym udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest jednym  

z priorytetowych zadań miasta. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez działalność Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla 

Dzieci „Bartek”. 

Do zadań głównych Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Bartek” należy praca z dziećmi, a w szczególności: 

1) organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, 

2) dożywianie dzieci, 

3) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, 

4) pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami i kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, 

szkolnymi w tym indywidualna pomoc w nauce itp.), 

5) stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka, 

6) współpraca z innymi instytucjami (np. z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ze szkołami 

itp.), 

7) prowadzenie dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez: 

 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

 1. upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktycznych  

z uwzględnieniem nowych inicjatyw z zakresu zdrowia 

publicznego, w szczególności związanych z koniecznością 

zapewnienia wsparcia wynikającego ze skutków długotrwałej 

pandemii Covid-19 w obszarze zdrowia psychicznego i profilaktyki 

uzależnień, adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców  

i wychowawców; 

2. szkolenia i podnoszenie kompetencji pracowników jednostek 

organizacyjnych i oświatowych, współuczestniczących w realizacji 

Miejskiego Programu; 

3. działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów 

alkoholowych; 

4. upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień 

behawioralnych, uzależnień od narkotyków i alkoholu; 

5. szkolenie kandydatów na kierowców na temat wpływu używek na 

funkcje  percepcyjne kierujących pojazdami. 

 

 

- ilość osób biorących udział  

w programach 

profilaktycznych; 

- ilość przeszkolonych osób; 

- ilość wydanych/ 

zakupionych/ opublikowanych 

materiałów edukacyjnych. 

 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- firmy; 

- organizacje 

pozarządowe. 

  



4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień poprzez: 

 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

 1. współpracę finansową i pozafinansową ze stowarzyszeniami oraz 

ruchami abstynenckimi, mającą na celu rehabilitację osób 

uzależnionych po zakończeniu leczenia terapeutycznego, integrację 

osób uzależnionych ze społecznością lokalną i jej najbliższym 

otoczeniem oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych  

z zakresu profilaktyki uzależnień;  

2. współpracę z Komendą Powiatową Policji, Miejskim Centrum 

Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i in. przy 

realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci  

i młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ilość działań zrealizowanych 

przy współpracy z 

instytucjami, stowarzyszeniami 

itp. 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- firmy; 

- instytucje; 

- ruchy abstynenckie; 

- organizacje 

pozarządowe. 



5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez: 

 

 Zadanie 

 

Wskaźniki monitoringu Wykonawca 

 Prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych, w placówkach 

sprzedaży napojów alkoholowych, mających na celu ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

- ilość skontrolowanych 

placówek sprzedaży napojów 

alkoholowych 

- Wydział Promocji 

Miasta i Ochrony 

Zdrowia; 

- Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych; 

- Komenda Powiatowa 

Policji w Gostyninie 



V. FINANSOWANIE PROGRAMU I SPOSÓB REALIZACJI 

 

1. Źródłem finansowania zadań określonych w niniejszym Programie są środki 

finansowe pochodzące z:  

a) opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

b) części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach 

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. 

„małpki”. 

Wyżej wymienione środki finansowe określa uchwała budżetowa na rok 2022 oraz na 

kolejne lata. 

2. Realizacja Programu koordynowana jest przez Wydział Promocji Miasta i Ochrony 

Zdrowia. 

3. Program realizowany będzie w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Urzędu Miasta Gostynina m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim 

Centrum Kultury, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespołem Interdyscyplinarnym,  Miejskim Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, 

placówkami oświatowymi, a także Komendą Powiatową Policji, Wojewódzkim 

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. 

Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oddz. COTUA i OLAZA, organizacjami 

pozarządowymi, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu działań 

przewidzianych do realizacji w Programie. 

 

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę 

indywidualną i na posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie, wypłacane po 

trzech kolejnych posiedzeniach Komisji: 

a) 12% minimalnego wynagrodzenia za każdy udział w posiedzeniu dla 

Przewodniczącego Komisji, 

b)  8% minimalnego wynagrodzenia za każdy udział w posiedzeniu dla członka 

Komisji. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane po trzech kolejnych posiedzeniach Komisji, na 

podstawie zestawienia zbiorczego, sporządzonego wg list obecności na 

poszczególnych posiedzeniach. 

 

 



 

VII. EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU  

Ewaluacja Programu będzie prowadzona w cyklu rocznym poprzez wskaźniki przypisane do 

poszczególnych celów i zadań Programu. Nadzór nad dokonywaniem ewaluacji i zbieraniem 

danych sprawować będzie Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia, ale każdy realizator 

będzie odpowiedzialny za dostarczenie danych do ewaluacji w zakresie związanym  

z wykonywanym zadaniem. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie w sposób 

ciągły przez pracowników Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

W styczniu 2022 r. została znowelizowana Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1119), która wprowadziła obowiązek opracowania wspólnego programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym. Z mocy prawa obowiązujący 

dotychczas zarówno Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok jak i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

miasta Gostynina na lata 2020–2022 tracą swoją moc. W związku z powyższym podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomani mają na celu podejmowanie możliwie szerokiego zakresu 

inicjatyw służących ograniczeniu problemów związanych z alkoholem, narkotykami  

i uzależnieniami behawioralnymi. 

 

Działania prowadzone w ramach Programu będą, podobnie jak w latach ubiegłych, 

skorelowane z działaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 


