ZARZĄDZENIE NR KW.0050.136.2020
WÓJTA GMINY DARŁOWO
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/490/2010 Rady Gminy w Darłowie z dnia
26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić

konsultacje

z organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu
poznania ich opinii w sprawie projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rok.
2. Informacja o konsultacjach oraz przedmiotowy projekt uchwały, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Darłowie.
§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażenia opinii lub uwag dotyczących
przedmiotu konsultacji, o którym mowa w § 1.
2. Opinie lub uwagi należy składać na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie, ul. O.D.
Tynieckiego 2 lub drogą elektroniczną na adres gkrpa@ugdarlowo.pl.
3. Formularz konsultacji społecznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Określa się termin prowadzenia konsultacji od dnia 19. 11.2020 roku do dnia 11.12.2020 roku.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Darłowo
Elektronicznie podpisany
przez Radosław Głażewski

Radosław Głażewski
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr KW.0050.136.2020
Wójta Gminy Darłowo z dnia 19 listopada 2020r.

Formularz Konsultacji Społecznych
Projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na 2021 rok”

1. Dane uczestnika konsultacji społecznych:
1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa instytucji/
organizacji :
3. Telefon/ e-mail
2. Zgłaszane uwagi, opinie do przedstawionego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo
na 2021 rok.

Lp.

CZĘŚĆ DOKUMENTU,
KTÓREGO DOTYCZY
UWAGA (ROZDZIAŁ,
NUMER STRONY)
W przypadku zadania
programu prosimy o
określenie numeru zadania

obecne brzmienie
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Propozycje uzupełnień (innych niż wymienione powyżej), zmian przedstawionego
dokumentu wraz z uzasadnieniem:
TREŚĆ PROPOZYCJI

UZASADNIENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu konsultacji społecznych na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
Wiem, iż mam prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie tej zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

………………………...
(data i podpis wnioskodawcy)

UWAGA!
Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do dnia 11.12.2020 r. za pomocą poczty
elektronicznej na adres: gkrpa@gminadarlowo.pl lub złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Darłowie, ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo, pok. 16
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Klauzula informacyjna dot. konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Darłowo na lata 2021-2027.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Darłowo z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego
4, 76-150 Darłowo, reprezentowany przez Wójta Gminy. Z Administratorem można skontaktować się za
pośrednictwem poczty e-mail: poczta@ugdarlowo.pl, telefonicznie: (94) 3446 301 lub osobiście w siedzibie
Urzędu.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody - art. 6, ust.
1 lit. a RODO.

3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas
jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych.

5.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani / Pan prawo do wycofania tej
zgody w dowolnym momencie. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.

W

odniesieniu

do

Pani/Pana

danych

osobowych

decyzje

nie

będą

podejmowane

w

sposób

zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.
7.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8.

8.Posiada Pani/Pan:

a. prawo dostępu do danych (art. 15RODO),
b. prawo do sprostowania danych (art. 16RODO),
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18RODO),
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21RODO),
f.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77RODO).
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr KW.0050.136.2020
Wójta Gminy Darłowo z dnia 19 listopada 2020 r.

PROJEKT

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA
GMINY DARŁOWO
NA ROK 2021
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Darłowo na rok 2021
ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej „Programem”, jest zapisem działań, które będą w
roku 2021 realizowane w ramach zadań własnych Gminy Darłowo w obszarze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, behawioralnych, przemocy w rodzinie oraz
innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Ponadto odnosi się do
integracji społecznej osób uzależnionych i innych grup społecznych Gminy Darłowo stanowiąc część
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Darłowo. Program uwzględnia również
cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 oraz w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, Programie zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów
tytoniowych i wyrobów powiązanych, a także Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom
Behawioralnym.
Gminny
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo na rok 2021 jest kompleksowym planem, który
obejmuje system zintegrowanych działań prowadzonych równolegle w obszarach:
1) ochrony zdrowia,
2) polityki społecznej,
3) edukacji i wychowania,
4) kultury i sportu,
5) rozwoju aktywności i samorządności obywatelskiej,
6) bezpieczeństwa publicznego.
W programie ujęto zadania własne gminy wynikające z zapisów:
a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020,
b) art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
c) art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
d) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
e) art. 18 ust. z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
f) Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Darłowo na lata 2014-2020.
Dodatkowo Program opiera się na wynikach Diagnozy Problemów Społecznych
zrealizowanej w Gminie Darłowo w 2019 roku przez Ogólnopolską Grupę Szkoleniową sp. z o.o. z
Krakowa. Program jest otwarty i ma charakter ramowy. W trakcie realizacji może ulegać modyfikacji
i być wzbogacany o nowe treści w zależności od zaistniałych potrzeb. Opisane w nim cele i sposoby
ich realizacji mają charakter długofalowy.
Dla uzyskania pozytywnych efektów, model działań profilaktycznych i pomocowych
powinien być interdyscyplinarny oraz kompleksowy. Dlatego też podejmowane działania muszą być
kierowane równolegle do dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież
zagrożoną i niedostosowaną do ich środowiska rodzinnego oraz do społeczności lokalnej.
ROZDZIAŁ II Wybrane wskaźniki obrazujące skalę zjawiska uzależnień i przemocy w Gminie
Darłowo.
2.1. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Darłowo regulują:
1) Uchwała Nr L.508.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Darłowo,
2) Uchwała nr L.509.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie
gminy Darłowo.
2
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Na terenie Gminy Darłowo uchwalono w 2018 roku limit punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 180 oraz w miejscu sprzedaży
– 220. Powyższy limit uwzględnia zezwolenia na poszczególne rodzaje alkoholi: o zawartości do
4,5% alkoholu oraz na piwo – 180, o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa –
100, o zawartości powyżej 18% alkoholu – 120.
Poniżej zobrazowano limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 w
oparciu o sprawozdanie PARPA - G1 1.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie w 2019 r.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ważnych w 2019 r.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklepy)
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
Liczba zezwoleń wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na
organizacji przyjęć wydanych w 2019 r.
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.
Liczba interwencji podjętych przez gminę w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

33
34
91
63
0
22
0

2.2. Zasoby lokalne: instytucje i organizacje zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii
Lp.
1.

Podmiot
Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Zakres działania
1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów
narkomanii,
2. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o przypadkach
nadużywania alkoholu z jednoczesnym badaniem przesłanek
określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a obejmujących rozkład
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od
pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju i porządku
publicznego,
3. prowadzenie postępowania w stosunku do osób
nadużywających alkoholu:
a) prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia
terapii odwykowej oraz jej kontynuowania w
przypadku wydania przez sąd orzeczenia o
obowiązkowym poddaniu się leczeniu odwykowemu,
b) kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

1

Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych PARPA-G1, rok 2019, s.4
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

2.

Poradnie
Terapii
Uzależnień
od
Alkoholu
i
Współuzależnienia
NS ZOZ „NO”
s.c.
Bożena
Mariusz
Hrymniak, ul.
M.C.
Skłodowskiej

c) przygotowywanie dokumentacji i wnioskowanie do
sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
d) monitoring realizacji postanowień sądu przez osoby
uzależnione, w przypadku nie realizowania orzeczeń
występowanie do Sądu o zmianę sposobu leczenia,
udzielanie pomocy członkom rodzin uzależnionych od
alkoholu w podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej terapii w
zakresie współuzależnienia,
sporządzanie opinii (w formie postanowienia) do wniosków o
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
dokonywanie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
wskazanie założeń oraz opiniowanie projektów:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień,
b) preliminarza planowanych wydatków do projektu
budżetu na dany rok,
c) planu wydatków opracowanego na podstawie
uchwalonego budżetu na dany rok z podziałem na
zadania,
przyjęcie zadań w zakresie profilaktyki uzależnień
skierowanych do wspólnoty lokalnej wraz z przewidywanym
kosztem ich realizacji na poszczególne lata,
współdziałanie z Państwową Agencją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnikiem Wojewody
ds. profilaktyki uzależnień i popieranie działalności rządowej
oraz organizacji społecznych w zakresie krzewienia
trzeźwości i abstynencji i udzielania im pomocy,
współdziałanie z organami gminy, szkołami, instytucjami,
zakładami pracy, organizacjami pożytku publicznego,
organizacjami społecznymi oraz grupami samopomocowymi
w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości
abstynencji oraz rozwiązywania problemów uzależnień,
współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, organami
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy
społecznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się
profilaktyką w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
podejmowanie innych zadań, określonych przez organy gminy
lub nałożonych przepisami prawa.

1. diagnozowanie uzależnienia i współuzależnienia,
2. realizacja
programów
psychoterapii
i
programów
korekcyjnych,
3. prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla
członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania
alkoholu i narkotyków,
4. pełnienie funkcji terapeutycznej dla osób doświadczających
przemocy i stosujących przemoc oraz ich rodzin.

4
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3.

4.

32;
AMICUS,
ul.
Wieniawskiego
18 J
Pełnomocnik Wójta
ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii

Pełnienie funkcji koordynatora, który nadzoruje realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Darłowo, a w
szczególności:
1. prowadzenie i koordynacja realizacji zadań gminy
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii,
2. reprezentowanie przed sądem i organami administracji
publicznej we wszystkich postępowaniach związanych z
działaniami Programu,
3. nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych w ramach
przedmiotowego Programu,
4. współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Darłowie, organami gminy, instytucjami,
organizacjami
pożytku
publicznego,
organizacjami
społecznymi, grupami samopomocowymi, placówkami
lecznictwa odwykowego, organami ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej oraz innymi
podmiotami zajmującymi się profilaktyką w ramach realizacji
zadań wynikających z Programu,
5. przygotowanie i przedkładanie projektu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, projektu planu dochodów i
wydatków, sprawozdania merytorycznego i finansowego z
realizacji Programu,
6. przeprowadzanie
otwartych
konkursów
ofert
lub
organizowanie trybu tzw. małych zleceń na realizację zadań
określonych w Programie,
7. sprawowanie kontroli merytorycznej, w szczególności
dowodów księgowych przed wydaniem dyspozycji wypłat,
dokonywanych w ramach umów z podmiotami i osobami
realizującymi zadania Programu,
8. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i
osobami fizycznymi działającymi w sferze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów
narkomanii,
9. wdrażanie i przeprowadzanie na terenie Gminy Darłowo
ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno edukacyjnych w zakresie profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Zespół
Podejmowanie działań mających na celu ustanie przemocy w rodzinie,
Interdyscyplinarny
w tym kierowanie:
ds. Przeciwdziałania
1. do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Przemocy
Alkoholowych wniosków o nałożenie obowiązku leczenia
w
odwykowego na osoby uwikłane w przemoc, które
Rodzinie
oraz
Grupy Robocze
nadużywają alkoholu,
2. wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci z
5
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5.

Placówki oświatowe
na
wszystkich
szczeblach edukacji

6.

Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna
Darłowie

7.

Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Darłowie

8.

Dzienny
„Senior+”
Wiekowie

–
w

Dom
w

rodzin, w których dochodzi do przemocy,
3. zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przemocy.
Ponadto:
1. diagnozowanie sytuacji osoby lub rodziny dotkniętej
przemocą,
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w celach profilaktycznych,
3. podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą,
4. opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy,
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
domową,
6. zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie
posiada tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze
sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania,
7. zapewnienie ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez
uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze
wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny
mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się
do osoby pokrzywdzonej.
1. prowadzą profilaktyczną działalność informacyjną i
edukacyjną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla
dzieci i młodzieży oraz rodziców i wychowawców,
2. dokonują wczesnej diagnozy,
3. realizują projekty profilaktyczne obejmujące profilaktykę
uzależnień,
4. biorą udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych i
informacyjnych,
5. udzielają pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom,
6. organizują zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania
dzieci i młodzieży,
7. pomagają w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
1. wczesna diagnoza,
2. poprawa jakości życia członków rodzin osób uzależnionych,
3. terapia zaburzeń rozwojowych i dysfunkcyjnych,
4. psychoedukacja,
5. interwencje w środowisku.
1. wykonuje pracę socjalną z rodzinami z problemami,
2. prowadzi działania na rzecz dożywiania dzieci pochodzących
z rodzin dysfunkcyjnych,
3. prowadzi działania w zakresie pomocy osobom bezdomnym
uzależnionym od alkoholu,
4. motywuje do podjęcia leczenia odwykowego,
5. udziela pomocy finansowej i rzeczowej osobom, które podjęły
leczenie odwykowe,
6. uruchamia procedurę „Niebieska Karta” w sytuacji
występującej przemocy.
1. zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z
oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty
prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie
aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej,
6
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kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od
potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym,
2. zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania
samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego,
3. pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów
utrudniających funkcjonowanie,
4. stworzenie
warunków
sprzyjających
samorealizacji
uczestników przy wykorzystaniu ich zainteresowań, wiedzy i
umiejętności.
9.

Komisariat Policji
w Darłowie

10.

Sąd Rodzinny
Koszalinie

11.

Prokuratura
Rejonowa
Koszalinie

12.

Szpital Wojewódzki
w Koszalinie
Szpital Powiatowy
w Sławnie

13.

Niepubliczny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
„Przychodnia
Rodzinna”
w
Darłowie

14.

Straż Gminna

w

w

1. pełni funkcję ochrony przed przemocą w rodzinie,
2. kontroluje funkcjonowanie placówek prowadzących obrót
alkoholem,
3. egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach
publicznych,
4. kontroluje trzeźwość kierujących pojazdami,
5. uruchamia procedurę „Niebieska Karta” w sytuacji
występującej przemocy w rodzinie,
6. wykonuje inne obowiązki nałożone na organ ustawą o policji.
1. Wydział Rodzinny i Nieletnich: orzeka o obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu, ustanawia nadzór kuratorski,
podejmuje
działania
wobec
rodzin
niewydolnych
wychowawczo,
2. Wydział karny: orzeka w sprawach przemocy w rodzinie oraz
czynów zabronionych popełnianych przez sprawców pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
psychoaktywnych działających w podobny sposób,
3. Zespół Kuratorski Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w
Sprawach Rodzinnych i Nieletnich: wykonuje czynności i
orzeczenia wydane przez Sąd Rodzinny,
4. Zespół Kuratorski Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w
Sprawach Karnych: prowadzi działania wobec osób
stosujących przemoc oraz skazanych za inne przestępstwa
popełnione pod wpływem alkoholu.
Kieruje do sądu wnioski o objecie przymusowym leczeniem
odwykowym oraz prowadzi ustawowe działania zmierzające do
zebrania materiału dowodowego, sporządzenia aktu oskarżenia i
oskarżenia przed sądem sprawców stosujących przemoc.
1. udziela pomocy medycznej pacjentom pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających,
2. udziela wsparcia, prowadzi leczenie i rehabilitację pacjentów
uzależnionych,
3. uruchamia procedurę „Niebieska Karta’ w sytuacji
występującej przemocy w rodzinie.
1. wczesna diagnoza ryzykownego spożywania alkoholu i
zażywania środków odurzających,
2. podejmowanie interwencji w celu ograniczenia spożywania
alkoholu i środków odurzających,
3. przekazywanie informacji o różnych formach pomocy,
4. udzielanie podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
osobom potrzebującym pomocy.
1. współpracuje z Policją w zakresie jej działań ustawowych,
2. monitoruje obiekty handlu alkoholem,
7
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15.
16.

3. zwalcza miejsca sprzedaży środków odurzających,
4. prowadzi działania profilaktyczne,
5. egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach
publicznych.
Realizują zadania zlecone w zakresie profilaktyki uzależnień.

Organizacje
pozarządowe
Grupy
Podejmują działania w obszarze:
samopomocowe/
1. trzeźwościowym (w tym rehabilitacyjnym),
Wspólnoty AA
2. pomocowym na rzecz promowania abstynencji i zdrowego
Grupa
AA
stylu życia,
„Jutrzenka”,
3. integracyjnym promującym zdrowy i trzeźwy styl życia,
ul. I-go Maja 1
ukierunkowany na członków i ich rodzin m.in. poprzez
(świetlica),
spełnienie różnorodnych ról społecznych i aktywności bez
alkoholu,
Grupa
AA
4. współpracy, współdziałania na rzecz i ze społecznością
„Promyk”, ul.
lokalną,
Franciszkańska
5. współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
4
6. promocji realizowanych działań.

2.3. Placówka Wsparcia Dziennego w Drozdowie
Placówka Wsparcia Dziennego w Drozdowie prowadzona jest w formie opiekuńczej. Zapewnia
dzieciom: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, kulinarne, plastyczne oraz rozwój
zainteresowań i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież angażowane są w
działalność profilaktyczną poprzez twórczy rozwój. Promowana jest ponadto idea wolontariatu.
Placówka Wsparcia Dziennego w Drozdowie
Wysokość środków finansowych zaplanowanych na działalność
Placówki Wsparcia Dziennego
Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na
działalność Placówki Wsparcia Dziennego
Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach

2019
67.546,07
67.422,17
15

2.4. Adresaci Programu
Adresatami przedstawionego Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Darłowo w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku od 017 lat.
Liczba mieszkańców Gminy Darłowo
w wieku od 0-6 r.ż.
w wieku od 7 r.ż. – 17 r.ż.
kobiety w wieku od 18 r.ż. – 60 r.ż.
mężczyźni w wieku od 18 r.ż. – 65 r.ż.
kobiety powyżej 60 r.ż.
mężczyźni powyżej 65 r.ż.

2019
547
940
2310
2708
861
425

2.5. Czynniki sprzyjające uzależnieniu
1. Sytuacja materialna
Osoby uzależnione od alkoholu często charakteryzują się niezaradnością życiową, brakiem
umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego oraz brakiem sumienności w wykonywaniu
obowiązków zawodowych. Pozostając często poza rynkiem zatrudnienia większość posiadanych
8
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środków przeznaczają na alkohol przez co pozbawiają siebie i rodzinę dostępu do podstawowych
środków materialnych.
Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie wynika, że według stanu na
31.12.2019 rok z pomocy ośrodka korzystało 225 rodzin 2. Z powodu uzależnienia pomoc przyznano
12 z nich. 3
Udzielona pomoc przez GOPS w Darłowie
Liczba rodzin korzystających z pomocy
w tym z powodu alkoholizmu i narkomanii
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
pomoc rodzinom z problemem uzależnień

2017
329
15
8.560,55

2018
281
11
6.954,30

2019
225
12
2.464,21

2. Bezrobocie
Na terenie gminy Darłowo według stanu na 31.12.2019 roku zamieszkiwało 7791
mieszkańców, z czego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 289 osób, co stanowi
3,71% ogółu. Znaczącą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne tj.
pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Grupa ta stanowi około 1,72% ogółu ludności 4.
Długotrwałe bezrobocie stanowi jeden z głównych czynników ryzyka nasilenia się problemów
alkoholowych i zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego, co w konsekwencji może
prowadzić do nadużywania alkoholu, zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie. Związane z tym
osłabienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny w sposób szczególny naraża dzieci na
poszukiwanie alternatywnych, w tym destrukcyjnych form aktywności, związanych ze spożywaniem
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
3. Przemoc
Zjawisko przemocy jest w nierozłączny sposób związane z problemem alkoholowym
występującym w rodzinach. Według danych statystycznych policji większość sprawców fizycznego
lub psychicznego znęcania się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych. Systematyczne działania informacyjno – edukacyjne podejmowane w
skali całego kraju lub lokalnie, cykliczne kampanie „przeciw przemocy”, przyczyniają się do
zwiększenia wśród ofiar i świadków przemocy świadomości w zakresie swoich praw oraz miejsc i
instytucji, w których mogą uzyskać i uzyskują pomoc.
Z raportu o stanie problemów społecznych Gminy Darłowo w 2019 roku wynika, że spośród
479 mieszkańców Gminy Darłowo 31% zna osobę w swoim otoczeniu, która jest ofiarą przemocy
domowej. Ankietowani uważają, że przemoc ta jest związana głównie z piciem alkoholu- takiej
odpowiedzi udzieliło 75% badanych. Wśród respondentów 25% doświadczyło aktu przemocy w
formie psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej i zaniedbania. Dodatkowo 12% badanych
stosowało przemoc w stosunku do innych osób.
Procedura „Niebieska Karta” obejmująca ogół czynności podejmowanych i realizowanych
przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych dedykowanych do niesienia pomocy w związku z
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie została w 2019 roku prowadzona 20
razy.
Przemoc w rodzinie
Ilość Niebieskich kart, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego, w tym złożonych przez:
policja
pedagog szkolny
pracownik socjalny

2017
15

2018
15

2019
20

12
1
1

12
0
3

15
0
4

2

Zob. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Darłowo na rok 2019, s.28
Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych PARPA-G1, rok 2019, s.4
4
Tamże, s.3
3
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GKRPA
Ilość posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego
Ilość posiedzeń grup roboczych
Ilość osób skierowanych do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

1
4
190
2

0
4
113
1

1
4
140
2

2.6. Rozpoznanie problemu w ujęciu krajowym.
Pod względem ilości spożywanego alkoholu na osobę (od 15 roku życia) Polska znajduje się
na 7 miejscu UE. Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują, że
problem uzależnienia od alkoholu dotyczy bezpośrednio i pośrednio w sumie około 6,3 mln Polaków,
czyli 16% całej populacji. Samych uzależnionych od alkoholu jest w Polsce około 800 tys. osób (2%
populacji). Osoby pijące szkodliwie to populacja 2-2,5 miliona osób (5-7% społeczeństwa). W wyniku
uzależnienia członka rodziny od alkoholu około 3 miliony osób (małżonkowie, dzieci, rodzice,
krewni) ponosi konsekwencje tego zjawiska 5.
W Polsce problem picia alkoholu w bardzo istotnym zakresie dotyczy dzieci i młodzieży, a
napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną. Badania dzieci i
młodzieży z terenu gminy Darłowo przeprowadzone w 2019 roku przez Ogólnopolską Grupę
Szkoleniową z Krakowa na grupie 261 uczniów szkoły podstawowej wskazują, że do kontaktów z
alkoholem przyznało się 18% dziewcząt i 30% chłopców. Uczniowie najczęściej sięgnęli pierwszy raz
po alkohol w wieku 11 – 13 lat- taką odpowiedź wskazało 44% badanych. 32% uczniów pierwszy raz
piło alkohol w wieku 14-16 lat. Natomiast w wieku 8-10 lat pierwszy raz po alkohol sięgnęło kolejne
16%.
Uwagę zwraca poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się w ocenach
respondentów. 52% uczniów podaje, że alkoholem są częstowani, 22% dostaje go od starszych
kolegów, 19% podkrada go rodzicom, 16% prosi kogoś o kupno, 5% kupuje sobie samodzielnie, 13%
wskazało na inne sposoby. W ocenie dzieci 68% rodziców wiedziało o ich kontaktach z alkoholem.
33% z nich przeprowadziło rozmowę, natomiast 42% nie zareagowało mimo wiedzy.
Kolejnym z problemów poruszonym w ww. dokumencie było zbadanie jaki jest odsetek
narażenia uczniów szkoły podstawowej na kontakt z narkotykami i dopalaczami w najbliżej okolicy.
Zdecydowana większość w obu grupach wskazuje, że nie zażywa narkotyków – 3% badanych
przyznało się do kontaktów z nimi. Największy odsetek przypadł na wiek między 14 a 16 rokiem
życia. 57% eksperymentujących zażyło marihuanę i haszysz, 29% „kompot” i 29% ekstazy.
Uczniowie w większości przypadków nie potrafią wskazać miejsc, w których można kupić narkotyki
lub dopalacze – takiej odpowiedzi udzieliło 91% ankietowanych. Zdaniem uczniów dzieci sięgają po
substancje psychoaktywne głównie z ciekawości (48%), chęci zaimponowania innym (43%), chęci
lepszej zabawy (20%), poszukiwania wrażeń (18%). W dalszej części wskazano presję grupy (15%),
obawę przed odrzuceniem (13%), świętowanie okazji (10%) oraz inne powody (12%).
ROZDZIAŁ III CELE PROGRAMU
3.1. Cel strategiczny: wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia
ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
3.2. Szczegółowe cele Programu:
1. w obszarze uzależnienia od alkoholu m. in.:
1) prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych,
dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich
otoczenia,
5

„Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce” Instytut Organizacji Ochrony
Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013, s. 15
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2)

upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w
ciąży,
3) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów
profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci, młodzieży,
rodziców i wychowawców,
4) podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących
przemoc w rodzinie,
5) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problemów wynikających z
używania alkoholu, w tym przemocy w rodzinie.
2. w obszarze uzależnienia od narkotyków m.in.:
1) kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i
młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji
psychoaktywnych i ich negatywnych następstw,
2) prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego
wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, dopalaczy oraz umiejętności i podejmowania
interwencji profilaktycznej,
3) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów
profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
4) wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od środków
odurzających, substancji psychotropowych,
5) rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i
uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych.
Do zrealizowania powyższych celów wykorzystane zostaną działania skierowane do mieszkańców
Gminy Darłowo ujęte w czterech obszarach profilaktyki:
1) PROFILAKTYKA UNIWERSALNA – to działania profilaktyczne adresowane do całych
grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka wystąpienia uzależnienia. Ich celem
jest zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów
uzależnień w danej populacji. To poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie
programów profilaktyki o naukowych podstawach o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod
uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych
zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
2) PROFILAKTYKA SELEKTYWNA – to działania profilaktyczne adresowane do jednostek
lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania
biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów uzależnień lub
innych zaburzeń zdrowia psychicznego. Profilaktyka ta jest przede wszystkim działaniem
uprzedzającym, a nie naprawczym. To poszerzenie i udoskonalenie oferty i wspieranie realizacji
programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez
organizacje pozarządowe lub lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym
ryzyku używania środków odurzających i substancji psychotropowych.
3) PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA - to działania profilaktyczne adresowane do osób
(grup), które demonstrują wczesne symptomy problemów uzależnień lub innych zaburzeń zachowania
lub problemów psychicznych, ale nie spełniają jeszcze kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego,
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji
psychoaktywnych opisanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD- 10.
11
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4) TERAPIA I REHABILITACJA – pomoc osobom, które podjęły terapię w utrzymaniu
abstynencji.
ROZDZIAŁ IV ZADANIA PROGRAMU
4.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem
1. Ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu i innych używek z terenu gminy Darłowo
udziału w programach terapeutycznych poprzez współfinansowanie uczestnictwa w tych
programach.
2. Kierowanie na badania specjalistyczne pozwalające ustalić stopień uzależnienia od
alkoholu. Opłacanie kosztów opinii biegłych (psychologa i psychiatry) orzekających w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłacanie kosztów sądowych – opłaty stałej
dotyczącej osób uzależnionych z terenu gminy Darłowo, wobec których Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski do Sądu Rejonowego w
Koszalinie o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego.
4. Prowadzenie przez członków Komisji rozmów motywacyjnych z osobami wnioskowanymi
do leczenia odwykowego. Udzielanie informacji o możliwościach podjęcia terapii, leczenia
oraz miejscach uzyskania pomocy.
5. Prowadzenie przez członków Komisji rozmów motywacyjnych z osobami pijącymi w
sposób szkodliwy i ryzykowny do zmiany szkodliwego wzorca picia.
6. Finansowanie zabiegów i usług dla osób uzależnionych od alkoholu.
7. Finansowanie działalności informacyjno – edukacyjnej i interwencyjno – motywującej
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wszystkie koszty z tym
związane).
8. Stała współpraca z poradniami uzależnień, ośrodkami terapeutycznymi, stowarzyszeniami
abstynencyjnymi oraz innymi instytucjami działającymi w tymże zakresie.
9. Organizacja szkoleń, kursów i warsztatów służących podniesieniu kompetencji w zakresie
zagadnień związanych z uzależnieniami oraz ich finansowanie dla członków GKRPA oraz
innych grup społecznych pracujących na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.
10.Wsparcie finansowe placówek leczenia uzależnienia od alkoholu poprzez dofinansowanie
realizacji poradnictwa i psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych i ich rodzin z terenu
gminy Darłowo.
4.2.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii,
przemocy, DDA.
Organizacja i finansowanie bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Drozdowie
prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, w szczególności:
doposażenie w sprzęt, materiały pomocnicze do zajęć, materiały profilaktyczne, wzmocnienie
funkcji opiekuńczo – wychowawczej, bieżące utrzymanie i konserwacja pomieszczeń,
zatrudnienie pracownika i dożywianie dzieci.
Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –
doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Organizacja i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach na temat przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Finansowanie kosztów organizacyjnych kampanii oraz zakup materiałów
koniecznych do jej przeprowadzenia.
Zakup materiałów edukacyjnych o problematyce uzależnień.
Upowszechnianie wiedzy na temat procedury „Niebieskiej Karty” i „Niebieskiej Linii”.
Uruchomianie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie.
12

Id: 449A377A-2B9E-4CA3-AB8D-7834D3DA540E. podpisany

Strona 12

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Darłowo na rok 2021
8.

Dofinansowanie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka
oraz w ramach profilaktyki uniwersalnej, przebiegających z realizacją programów edukacyjno
– profilaktycznych.

4.3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych i sportowo - rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych.
1. Dofinansowanie lub finansowanie realizacji działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej szkół, placówek oświatowych i świetlic wiejskich w oparciu
o szkolne programy wychowawczo – profilaktyczne lub całoroczną pracę profilaktyczną z
dziećmi i młodzieżą.
2. Prowadzenie lokalnych i udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno –
edukacyjnych – organizacja np. festynów, happeningów, pikników, promujących zdrowy i
trzeźwy styl życia, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży
oraz całych rodzin, promocja rodziny, w tym zakup niezbędnych sprzętów sportowych,
nagród.
3. Zakup rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na naukowych
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, z uwzględnieniem programów
rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
4. Finansowanie programów w zakresie poszerzenia oferty pozalekcyjnych zajęć sportowych i
sportowo – rekreacyjnych w celu promowania alternatywnych form spędzania czasu
wolnego.
5. Finansowanie zajęć promujących aktywność kulturalną i fizyczną w celu modelowania
postaw moralno – społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Współorganizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć rekreacyjno – sportowych i
integracyjnych na terenie gminy Darłowo.
7. Organizacja profilaktycznych kampanii edukacyjnych, konferencji i debat dotyczących
promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
8. Organizowanie i finansowanie edukacji dorosłych, w tym rodziców, nauczycieli,
pedagogów, psychologów oraz osób zajmujących się pracą profilaktyczną z dziećmi i
młodzieżą.
9. Organizowanie i finansowanie edukacji sprzedawców w zakresie przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.
10. Organizowanie i finansowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.
11. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych (ulotki, plakaty) oraz prenumerata
specjalistycznych opracowań, czasopism i publikacji.
12. Organizacja badań i sondaży, pozwalających ocenić aktualny stan problemów
alkoholowych, zasobów i efektów podejmowanych działań.
13. Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w
ciąży.

4.4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii.
1. Wspieranie i udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej instytucjom, organizacjom
pozarządowym w realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania
problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej.
2. Współpraca z grupami wsparcia AA.
3. Finansowanie i prowadzenie obsługi kancelaryjnej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – 800,00 brutto miesięcznie.
13
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4. Wspieranie i dofinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
narkomanii i przemocy prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Darłowie (ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych uzależnieniami wskazanymi w
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Darłowo na lata 2014-2020), w
tym:
1. realizacja projektów socjalnych na rzecz wspierania dzieci i rodzin,
2. realizacja projektów socjalnych na rzecz wspierania innych grup osób zagrożonych
uzależnieniami tj. seniorów, niepełnosprawnych i bezdomnych.
4.5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Prowadzenie postępowania przygotowawczego i występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela posiłkowego.

4.6.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.

Wspieranie (finansowe i pozafinansowe) przedsięwzięć podejmowanych w szczególności przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich
rodzin.
ROZDZIAŁ
V
GMINNA
ALKOHOLOWYCH

KOMISJA

ROZWIAZYWANIA

PROBLEMÓW

Ustala się wynagrodzenie członków Komisji w wysokości:
1) 350,00 zł brutto dla Przewodniczącego Komisji – za przewodzenie pracami Komisji.
2) 150,00 zł brutto za udział w posiedzeniu Komisji - za udział w każdym posiedzeniu Komisji.
3) 350,00 zł brutto za pełnienie obowiązków przewodniczącego Komisji w przypadku jego
nieobecności.
4) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje na podstawie listy obecności
potwierdzającej udział w posiedzeniu, podpisanej przez przewodniczącego Komisji.
5) Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w związku z wyjazdami
na szkolenia, konferencje, kontrole oraz w związku z działaniami profilaktycznymi poza
terenem gminy Darłowo, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami szczególnymi
regulującymi warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.
W ramach Komisji funkcjonuje:
1. Zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
2. Zespół ds. motywacji,
3. Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży.
ROZDZIAŁ VI ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, wykorzystane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania
realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
14
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Opłatę w wysokości określonej przepisami ustawy wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem
zezwolenia. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są
obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży alkoholu na terenie gminy Darłowo oszacowana na podstawie złożonych
oświadczeń przedstawia poniższe zestawienie6.
Wartość sprzedaży alkoholu
2017
2018
2019
do 4,5 % (oraz piwa)
6.034.361,52
3.923.359,27 5.036.348,79
od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
1.088.237,27
659.969,31
783.175,48
powyżej 18%
3.914.549,52
2.709.526,52 3.515.832,44
razem
11.037.148,31
7.292.855,10 9.335.356,71
Wzrost wartości sprzedaży alkoholu wskazuje na rozwijającą się infrastrukturę turystyczną Gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem usług gastronomicznych.
Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy dotyczące działań profilaktycznych
wynikających z niniejszego Programu ujęte są w budżecie Gminy Darłowo w dziale 851 – ochrona
zdrowia, rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii i w rozdz. 85154 – zapobieganie
alkoholizmowi.
Środki uruchamiane są na podstawie miedzy innymi umów, porozumień, zleceń.
Finansowanie działań ujętych w Programie przedstawia poniższa tabela7.
Finansowanie działań
2017
2018
Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu 277.772,43 275.430,73
rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
Wysokość środków faktycznie wykorzystanych na 317.672,72 382.678,94
realizację
gminnego
programu
profilaktyki
i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Wysokość środków faktycznie wykorzystanych na
8.910,00
8.944,00
realizację gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii
Wysokość
środków
finansowych
przekazanych
21.000,00
20.000,00
organizacjom pozarządowym na realizację zadań
wynikających z gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
Wysokość
środków
finansowych
przekazanych
0,00
0,00
organizacjom pozarządowym na realizacje zadań
wynikających z gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii

2019
299.336,22
293.178,88
10.500,00
19.500,00

0,00

Środki nie wykorzystane zostaną przeniesione do budżetu na 2022 rok jako środki na kontynuację
zadań rozpoczętych w 2021 roku.
ROZDZIAŁ VII REALIZATORZY PROGRAMU

6

Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych typ: PARPA – G1, rok: 2016,2017,2018,2019
7
Tamże
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1. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
4. Komisariat Policji w Darłowie,
5. Straż Gminna,
6. Dyrektorzy szkół wraz z pedagogami i psychologami w gminie Darłowo,
7. Świetlice wiejskie,
8. Sołtysi i Radni,
9. Punkty Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Darłowie,
10. Organizacje pozarządowe.
ROZDZIAŁ VIII NADZÓR I WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADAŃ
Nadzór nad realizacją zadań własnych gminy powierzonych do realizacji wyznaczonych do
tego podmiotom, koordynowanie oraz kontrolę formalną i finansową tych zadań oraz realizację
całości Programu prowadzi pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii.
Podstawowymi wskaźnikami realizacji poszczególnych zadań będą:
1. Liczba osób korzystających ze zorganizowanej pomocy specjalistycznej,
2. Liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji etc. oraz ich uczestników,
3. Liczba realizowanych programów profilaktycznych i osób nimi objętych,
4. Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w świetlicach z programem
opiekuńczo – wychowawczym,
5. Liczba osób i rodzin objętych pomocą z powodu problemu przemocy w rodzinie,
6. Liczba punków podawania i sprzedaży napojów alkoholowych objętych kontrolami.
ROZDZIAŁ IX MONITORING I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
1. Monitoring i kontrola efektywności prowadzona będzie miedzy innymi poprzez sporządzenie
rocznego sprawozdania z działalności samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA G1 oraz sprawozdania z realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Dodatkowo do celów monitoringu posłużą sprawozdania organizacji pozarządowych z
realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki Gminy Darłowo.
3. Wójt Gminy Darłowo składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji Programu w
terminie do 31 marca 2022 r.
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