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PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA 

MIASTA I GMINY PROCHOWICE NA ROK 2022 

 

W 2017 roku na terenie  Gminy Prochowice przeprowadzono diagnozę problemów społecznych . Na 

podstawie  zebranego materiału badawczego, opracowano następujące wnioski: 

Problem alkoholowy - Istotnym aspektem problemu alkoholowego w mieście jest sięganie po tego 

rodzaju napoje przez osoby niepełnoletnie. 11% uczniów szkoły podstawowej oraz 47% gimnazjalistów 

wskazuje, iż spożywa alkohol. Dodatkowo również 31% uczniów przyznaje, iż zdarzyło im się upić 

alkoholem, a 3% zdarzyło się to w przeciągu ostatniego miesiąca 40 i więcej razy. Można tutaj podej-

rzewać, że te osoby zmagają się z problemem alkoholowym. Analizując wyniki w podziale na szkoły 

można zauważyć, iż im starsi uczniowie tym częściej sięgają po alkohol. Uczniowie sięgają po alkohol 

przede wszystkim dla towarzystwa, dla lepszej zabawy, z powodu smaku, nudy, a także by zapomnieć o 

problemach. Znaczna część uczniów uważa, że kupno alkoholu w gminie nie stanowi dla nich żadnego 

problemu. Świadczy to o przyzwoleniu społecznym na spożywanie alkoholu przez nieletnich oraz o 

niskiej świadomości sprzedawców. Uczniowie najczęściej jednak zdobywają alkohol dzięki starszym 

kolegom oraz kupując samodzielnie. Ankietowani deklarują również, że piją alkohol w domu oraz u 

koleżanek i kolegów. Spożywanie alkoholu według mieszkańców gminy stanowi dość poważne zagro-

żenie. Problem jest wyraźnie dostrzegalny, potwierdza to fakt, że 86% mieszkańców ocenia uzależnie-

nie od alkoholu oraz spożycie alkoholu przez dzieci i młodzież (81%) jako problem ważny. Co więcej, 

70% dorosłych mieszkańców deklaruje spożywanie alkoholu, wśród nich 9% robi to codziennie. Dość 

niepokojącym faktem jest, iż zdarzają się przypadki, w których mieszkańcy wykonują obowiązki zawo-

dowe oraz prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu. Co prawda, problem ten nie jest bardzo po-

wszechny, jednak występuje i warto poświęcić mu więcej uwagi. Ze zgromadzonego materiału ba-

dawczego wynika, iż dorośli mieszkańcy gminy nie są przeciwnikami spożywania alkoholu. Uważają 

jednak, iż powinno się zachować umiar. Ich zdaniem osoby z problemem alkoholowym to przede 

wszystkim osoby chore, którym należy pomóc. Poza tym, mają również świadomość, że picie alkoholu 

przez kobiety w ciąży jest szkodliwe dla rozwoju dziecka. Niestety, 22% mieszkańców widziało kobiety 

w ciąży spożywające alkohol. Jeśli chodzi o postawy mieszkańców względem alkoholu to można za-

uważyć niską świadomość związaną z niektórymi aspektami alkoholizmu. Mieszkańcy nie widzą także 

nic złego w okazjonalnym spożywaniu alkoholu, uważają, iż taka sytuacja nie uzależnia. Ponadto pra-

wie połowa mieszkańców uważa, że osoby uzależnione piją codziennie.  

 Problem narkotykowy  - 14% uczniów gimnazjum zadeklarowało spożywanie narkotyków. Co 

więcej, 4% osób przyznało, iż zaczęło zażywać narkotyki w wieku poniżej 7 lat. Uczniowie sięgają 

po substancje psychoaktywne głównie z ciekawości. Dodatkowo, zdaniem 5% uczniów  

młodszych i 22% uczniów starszych pozyskanie narkotyków w gminie jest łatwe, a według  

4% uczniów podstawówki i 17% gimnazjalistów pozyskanie dopalaczy jest łatwe. Z danych  

wynika, iż problem z substancjami psychoaktywnymi nie jest powszechny w gminie, jednak  

zdarzają się przypadki zażywania narkotyków i dopalaczy przez osoby nieletnie.  

Większość dorosłych mieszkańców zadeklarowała, iż nigdy nie korzystała  

z żadnych środków psychoaktywnych, takich jak narkotyki lub dopalacze (89%).  

11% przyznało jednak, że zdarzyło im się zażywać narkotyki i dopalacze.  

Za powody zażywania narkotyków wskazywano brak konkretnego powodu, chęć lepszej  

zabawy i towarzystwo. Dodatkowo 15% mieszkańców uważa, iż pozyskanie narkotyków na  

terenie miasta jest łatwe, zaś pozyskanie dopalaczy jest łatwe dla 8% osób. Większość osób  



jednak nie zna miejsc, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze. Można zaobserwować  

również niechęć mieszkańców do tego typu substancji – 63% osób jest przeciwko zażywaniu  

narkotyków i dopalaczy. Dla 48% osób osoba zażywająca narkotyki to osoba chora.  

 

 

 

Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym 

szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i 

podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez:  

 

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie,  

2) wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, 

dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności 

w życiu społecznym,  

 

3) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpracę z organizacjami poza-

rządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uza-

leżnień,  

4) udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecz-

nego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lo-

kalną,  

5) zapewnianie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Procho-

wicach,  

6) ograniczanie dostępu do alkoholu.  

 

 

 

I. Adresaci programu 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Prochowice w szczególności należący do na-

stępujących grup: 

1) konsumenci alkoholu, narkotyków 

2) osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków  ,  

3) rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholo-

wym i narkotykowym, 

4) dzieci i młodzież szkolna. 

 

 



II. Zadania programu 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 

REALI-

ZACJI 

ODPOWIE-

DZIALNI 

WSKAŻNIK 

1.Zwiększenie do-

stępności terapii 

osób uzależnianych i 

współuzależnionych 

od środków psycho-

aktywnych 

 

1. Działalność Punktu Konsul-

tacyjnego przy ul. Antoniego 

Rymszy 3 w Prochowicach 

dla uzależnionych, współuza-

leżnionych (alkohol 

,narkotyki) i osób doświadcza-

jących przemocy w rodzinie. 

Porad udzielają psycholog i 

prawnik prowadzona jest grup 

wsparcia dla osób uzależnio-

nych od środków psychotro-

powych. 

Cały rok Pełnomocnik -ilość osób korzystających z 

porad w Punkcie Konsultacyj-

nym w Prochowicach u poszcze-

gólnych specjalistów 

2. Oferowanie korzystania z 

usług terapeutycznych przez 

osoby uzależnione w Niepu-

blicznym Ośrodku Terapii 

Uzależnień w Legnicy i w 

Szpitalu w Złotoryi. 

Cały rok Pełnomocnik i 

Komisja 

- ilość osób poddanych terapii 

3.Oferowanie stacjonarnego 

leczenia odwykowego w Zło-

toryi – współpraca z lekarza-

mi. 

Cały rok Pełnomocnik i 

Komisja 

- ilość osób poddanych leczeniu 

4. Podejmowanie czynności 

zmierzających do objęcia 

leczeniem osób uzależnionych 

od alkoholu: 

1) prowadzenie rozmów 

zachęcających do podję-

cia dobrowolnego lecze-

nia, 

2) kierowanie na badania do 

biegłego sądowego, 

3) przygotowywanie doku-

mentacji związanej z po-

stępowaniem sądowym, 

4) kierowanie wniosków do 

sądu- zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwy-

kowego, 

5) prowadzenie dokumenta-

Cały rok Komisja - ilość osób wezwanych na po-

siedzenie KRPA 

- ilość osób z którymi przepro-

wadzono rozmowy motywujące 

- ilość spraw w sądzie 



cji osób uzależnionych 

6) proponowanie leczenia 

farmakologiczne-

go(antikol) 

5. Zbieranie informacji o 

uzależnionym (MGOPS, poli-

cja, szkoła) Kierowanie na 

badania w celu uzyskania 

opinii biegłego o uzależnieniu 

– zlecenie usługi biegłym lub 

opłata biegłego na wniosek 

sądu (badania psychiatry i 

psychologa) 

Cały rok Komisja - ilość sporządzonych wywia-

dów środowiskowych i opinii 

 

 

 

6.Tworzenie sieci punktów 

informacyjnych z da-

nymi o dostępnej po-

mocy na terenie gmi-

ny w zakresie pro-

blemów alkoholo-

wych, narkotykowych  

i przeciwdziałania 

przemocy: 

1) tablice informacyjne, 

2) ulotki, plakaty, 

3) ogłoszenia prasowe, 

4) strona internetowa. 

Cały rok Pełnomocnik - ilość zakupionych materiałów 

profilaktycznych, 

- ilość ogłoszeń w prasie, 

- ilość tablic informacyjnych, 

 

7.Dofinansowanie udziału 

w konferencjach , sympo-

zjach i innych formach 

spotkań związanych z 

podnoszeniem kwalifikacji 

osób pracujących na rzecz 

uzależnionych i ich rodzin; 

kierowanie osób realizują-

cych zadania Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narko-

manii  na szkolenia oraz 

dofinansowanie szkoleń z 

zakresu profilaktyki i roz-

wiązywania problemów 

uzależnień. 

Cały rok Pełnomocnik - ilość dofinansowanych szkoleń, 



2 Zapewnienie 

mieszkańcom gminy 

dostępu do progra-

mów profilaktycz-

nych promujących 

zdrowy styl życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Programy i zajęcia profilak-

tyczne i wychowawcze 

dla szkół podstawowych 

(wg. zapotrzebowania, na 

podstawie Szkolnych 

Programów Profilaktyki 

oraz środowiskowych 

programów profilaktycz-

nych ) 

Promocja imprez bezalkoho-

lowych , w tym sporto-

wych , kulturalnych , tu-

rystyczno – krajoznaw-

czych ; organizowanie , 

finansowanie i dofinan-

sowanie wypoczynku 

dzieci i młodzieży z reali-

zacją programów profi-

laktycznych. 

cały rok Pełnomocnik - ilość przeprowadzonych szko-

leń dla dzieci i młodzieży, 

- ilość dofinansowanych pro-

gramów szkolnych -ilość uczest-

ników programów 

2.Organizowanie szkoleń dla 

rodziców – wczesna profilak-

tyka (dot. alkoholizmu, prze-

ciwdziałania narkomanii ) 

cały rok  - ilość przeprowadzonych szko-

leń 

3.Utrzymanie i doposażenie, 

modernizacja świetlic środo-

wiskowych, organizowanie 

zajęć profilaktycznych i opie-

kuńczo wychowawczych w 

świetlicach środowiskowych 

cały rok  - ilość osób korzystających z 

zajęć w świetlicach 

 

3. Wspieranie inicja-

tyw i imprez kultu-

ralno – sportowych 

propagujących 

zdrowe spędzanie 

czasu wolnego. 

1.Finansowanie pozalekcyj-

nych zajęć sportowych jako 

części szerszych zajęć profi-

laktycznych. 

w przypadku 

zgłoszeń 
  

2.Zakup sprzętu sportowo- 

rekreacyjnego dla dzieci i 

młodzieży uczestniczących w 

zajęciach sportowych poza-

lekcyjnych, zorganizowanych 

w drużynach podwórkowych 

lub innych formalnych bądź 

nieformalnych grupach. Dofi-

nansowanie organizowanych 

turniejów sportowych. 

Wg potrzeb   



3. Udział w ogólnopolskiej 

kampaniach profilaktycznych 

cały rok   

4.Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

1.Korzystanie z usług świad-

czonych w punkcie konsulta-

cyjnym dla osób uzależnio-

nych i współuzależnionych: 

1) prowadzenie rozmów 

motywujących do lecze-

nia, 

2) udzielanie wsparcia rodzi-

nom, 

3) udzielanie informacji o 

możliwościach rozwiązy-

wania problemu, 

4) udzielanie porad praw-

nych. 

cały rok Pełnomocnik - ilość osób zgłaszających się z 

problemem 

- ilość prowadzonych Niebie-

skich Kart 

2.Konsultacje w Punkcie 

Konsultacyjnym dla osób 

doświadczających przemocy 

w rodzinie , pomoc terapeu-

tyczna dla sprawców przemo-

cy, kierowanie do poradni 

specjalistycznych. 

cały rok   

3.Współpraca z jednostkami i 

instytucjami lokalnymi na 

rzecz ujawnienia osób uzależ-

nionych (alkohol, narkotyki) 

w celu udzielenia pomocy 

uzależnionym, i ich rodzinom. 

cały rok   

4.Działania informacyjne w 

tym zakup materiałów propa-

gandowych: plakat, ulotki, 

broszury, czasopisma i litera-

tura fachowa, informowanie w 

gazetce lokalnej na temat 

choroby alkoholowej, prze-

mocy, narkomanii, leczenia 

uzależnień, działania eduka-

cyjne w zakresie procedury 

interwencji w sprawach prze-

mocy domowej – „Niebieskie 

Karty” 

 

w miarę 

potrzeb 
 - ilość zakupionych materia-

łów 



5.Uruchomienie działań edu-

kacyjnych dla młodzieży i 

rodziców, osób pracujących w 

obszarze przemocy w tym 

członków Zespołu Interdyscy-

plinarnego 

w miarę 

potrzeb 
  

5.Wspomaganie 

działalności instytu-

cji , organizacji po-

żytku publicznego i 

osób fizycznych słu-

żącej rozwiązywaniu 

problemów uzależ-

nień 

1. Stałą współpraca z placów-

kami gminnymi, powiatowy-

mi, wojewódzkimi i krajowy-

mi w celu propagowania 

zdrowego stylu życia (pla-

cówki kultury, MGOPS, 

przedszkole, szkoły policja, 

kluby sportowe, KCPU,  

Miejska Izba Wytrzeźwień w 

Legnicy) 

cały rok Pełnomocnik  

2. współpraca z Kościołem , 

prowadzenie wspólnych 

przedsięwzięć edukacyjno - 

wychowawczych 

cały rok  - ilość osób biorących udział w 

programach 

3.Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi 

na rzecz rozwiązywania pro-

blemów z alkoholem oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

cały rok  - ilość osób biorących udział w 

programach 

6. Podejmowanie 

interwencji w związ-

ku z naruszeniem 

ustawy o wychowa-

niu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

1. Występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela 

publicznego 

w miarę 

potrzeb 
 - ilość złożonych wniosków w 

sprawie zmuszenia do leczenia z 

uzależnienia 

2. Kontrola punktów w 

sprzedaży alkoholu 

3. Organizowanie szkoleń 

dla sprzedawców alkoholu 

zgodnie z 

harmono-

gramem 

Komisji 

 

 - ilość przeprowadzonych szko-

leń 

- ilość przeprowadzonych kon-

troli 

 

 

 



III WARUNKI REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIA-

ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKO-

MANII  NA 2022 ROK 

1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r. jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice. 

2. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zawartych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii prowadzi Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-

ciwdziałania Narkomanii. 

3. W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz jednostki organizacyjne gminy, instytucje, stowarzyszenia 

oraz inne podmioty mogące wykonywać zadania Programu. 

 

IV  DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w oparciu o własny regulamin 

pracy. 

     Wynagrodzenie Miejsko Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział 

w posiedzeniach : 

1) Przewodniczący Komisji   –  350,00 zł za posiedzenie. 

2) Sekretarz Komisji              –  448,60 zł za posiedzenie. 

3) Członkowie Komisji          –  253,00 zł za posiedzenie. 

 

V   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Powyższe zadania są realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie 

zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych(art.11
1
 ust.1). Na 

podstawie art.18
2
 dochody te wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być 

przeznaczone na inne cele.Wysokość środków finansowych na realizację poszczególnych zadań 

Programu określa Rada Miasta i Gminy  Prochowice w drodze uchwały w sprawie budżetu na 2022r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice składa Radzie Miasta i Gminy Prochowice  raport z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przygotowany przez 

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w 

terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.  


