
UCHWAŁA NR XL/291/2021 
RADY GMINY LUBIEWO 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Lubiewo na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 41 ust.1 i 2 
oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2020r. poz. 2050) Rada Gminy Lubiewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiewie. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Zofia Reszka 
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Załącznik do uchwały Nr XL/291/2021 
Rady Gminy Lubiewo 
z dnia 25 listopada 2021 r. 

GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
dla gminy Lubiewo 

na rok 2022 

 
"Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, 

ale na tym, że potrafi się podnieść." 

Konfucjusz 
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I.   Wstęp 

We wszystkich krajach europejskich alkohol jest traktowany jako towar 
szczególny, który nie podlega regułom wolnego rynku i dlatego jego sprzedaż 
poddawana jest określonym restrykcjom prawnym. W tym celu stosuje się 
koncesjonowanie, ograniczenia w godzinach sprzedaży, zakazy sprzedaży 
osobom poniżej określonego wieku. Również marketing alkoholowy jest 
kontrolowany, a reklamy i promocja zwykle podlegają jakimś ograniczeniom 
prawnym. Wspólną cechą polityki europejskiej wobec alkoholu są podatki 
akcyzowe oraz przepisy regulujące prowadzenia pojazdów pod wpływem 
alkoholu. Chociaż rodzaje stosowanych środków reglamentacyjnych są odmienne 
w poszczególnych krajach, to wspomniana zasada, wyłączająca swobodę handlu 
alkoholem z innych dóbr konsumpcyjnych, jest realizowana w prawie każdym 
państwie europejskim. 

Obecnie strategie wpływające na spożycie alkoholu stanowią stały element 
systemów prawnych na całym świecie. Prohibicja oznaczała wyeliminowanie 
alkoholu z rynku i zbudowanie społeczeństwa abstynentów, natomiast regulacje 
reglamentacyjne dopuszczają spożycie alkoholu, jednak, po pierwsze, stawiają 
sobie za cel sterowanie dostępem do niego, a po drugie, biorą na siebie 
odpowiedzialność za niwelowanie następstw niewłaściwego używania alkoholu. 
Zasada wyłączenia alkoholu ze swobody działalności gospodarczej obowiązuje 
również w samorządzie gminnym, który realizując lokalną politykę wobec 
alkoholu, wdraża szereg strategii reglamentacyjnych, np. poprzez określanie 
w formie uchwał liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

W polityce wobec alkoholu widoczna jest tzw. podwójna natura alkoholu. 
Polega ona na tym, że z jednej strony alkohol jest towarem konsumpcyjnym, 
generuje zyski dla producentów i sprzedawców, daje możliwość zatrudnienia, 
przynosi dochody dla rządów i samorządów, ale z drugiej strony jest substancją 
toksyczną i psychoaktywną, tak więc wszelkie korzyści z handlu alkoholem idą 
w parze z kosztami związanymi z jego używaniem. To, dlatego z jednej strony 
handel alkoholem jest w Europie legalny i nikt rozsądny nie postuluje 
wprowadzenia prohibicji, z drugiej jednak strony kraje europejskie za 
pośrednictwem przepisów, zasad i innych regulacji starają się ograniczyć dostęp 
do alkoholu i biorą na siebie odpowiedzialność za ograniczenie negatywnych 
konsekwencji związanych z jego spożywaniem. Dobrym przykładem połączenia 
tych dwóch form działań są kompetencje należące do gminy. Samorząd wpływa 
na ograniczenie dostępności alkoholu przez swoje uchwały w sprawie liczby 
zezwoleń, zasad usytuowania punktów sprzedaży, godzin otwarcia sklepów 
z alkoholem, a z drugiej strony w ramach gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje inicjatywy profilaktyczne, 
edukacyjne i zwiększające dostęp do profesjonalnej pomocy dla konkretnych 
populacji. 
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Choć jeszcze i dziś można się spotkać, i to zarówno w prasie, jak i w części 
gminnych programów, z określeniem „walki z alkoholizmem”, to należy uznać to 
określenie za nieadekwatne wobec rodzaju problemów, a także do zakresu 
podejmowanych działań profilaktycznych i naprawczych. Określenie to pochodzi 
z czasów, kiedy w Polsce o problemie pijaństwa mówiono w języku „walki” 
i faktycznie prowadzono działania pod takim hasłem; mieliśmy więc ustawę z 10 
grudnia 1959 roku o zwalczaniu alkoholizmu, uchwałę Rady Ministrów z 5 maja 
1972 roku w sprawie zaostrzenia walki z pijaństwem i alkoholizmem, działała 
Komisja Rady Ministrów ds. Walki z Alkoholizmem oraz Społeczny Komitet 
Przeciwalkoholowy. Zgodnie ze współczesną terminologią pojęcie „walki 
z alkoholizmem” zostało zastąpione określeniem „rozwiązywanie problemów 
alkoholowych”. Problemy alkoholowe to nie tylko, często kojarzone z tym 
określeniem, uzależnienie od alkoholu, ale długa lista bardzo zróżnicowanych 
i konkretnych szkód, które mogą dotyczyć każdego mieszkańca gminy. 
Przykładem problemów związanych z alkoholem może być picie alkoholu przez 
kobietę w ciąży i szkody zdrowotne u dziecka, uczestniczenie w wypadku 
spowodowanym przez nietrzeźwego kierowcę czy zakłócenia ciszy nocnej przez 
pijanych i awanturujących się sąsiadów. Pozornie bezpieczna sytuacja związana 
z konsumpcją alkoholu podczas urodzinowego spotkania może się stać 
ryzykowna, gdy goście po wypiciu alkoholu staną się agresywni wobec siebie 
albo będą wracać do swoich domów samochodami pod wpływem alkoholu 
i spowodują wypadek. Jeżeli sprzedawca sprzeda alkohol nastolatkom, a ci po 
spożyciu alkoholu, wracając do swoich domów, zaczną demolować i niszczyć 
zaparkowane na osiedlowym parkingu samochody i poturbują przy tym 
interweniującego pracownika parkingu, to będziemy mieć do czynienia 
z problemami związanymi z alkoholem na różnych poziomach. Po pierwsze, 
sprzedawca złamał zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, popełniając 
przestępstwo i naraził swojego pracodawcę – właściciela sklepu – na utratę 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu i pozbawił go tym samym źródła dochodu. 
I prawdopodobnie sam stracił pracę. Po drugie, młodzi ludzie weszli w konflikt 
z prawem, polegający na zniszczeniu mienia i pobiciu człowieka, i z pewnością 
będą mieli do czynienia z sądem i policją. Być może zostanie ustanowiony wobec 
nich kurator albo zostaną skierowani do młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego. Wszystkie te działania wiążą się z konkretnymi kosztami 
finansowymi związanymi choćby z działaniem wymiaru sprawiedliwości. Po 
trzecie, szkodę ponieśli właściciele zniszczonych samochodów i zapewne będą 
uruchamiać procedurę uzyskania odszkodowania albo w ramach swoich 
ubezpieczeń, albo z tytułu roszczenia odszkodowawczego wobec sprawców. 
A ponieważ sprawcy byli nieletni, więc koszty te obciążą ich rodziców. No 
i wreszcie szkody zdrowotne poniósł pobity pracownik parkingu, a koszty jego 
leczenia obciążą system opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę psychoaktywne 
właściwości alkoholu, który zaburza mechanizmy samokontroli i ocenę 
poznawczą, można śmiało postawić hipotezę, że do tego przykrego w skutkach 
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zdarzenia mogłoby nie dojść, gdyby młodzi ludzie nie mieli z nim kontaktu. Czyli 
gdyby osoba dorosła – sprzedawca przestrzegał prawa i poprosił nastolatków 
o okazanie dowodów tożsamości. Z pewnością całe to zajście można zaliczyć do 
problemów związanych z alkoholem, a nie z uzależnieniem od niego. Czy 
samorząd gminny mógł coś zrobić, żeby zapobiec temu zdarzeniu? Samorząd 
mógł, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zorganizować szkolenie warsztatowe dla sprzedawców napojów 
alkoholowych, uczące, jak sprawdzać wiek nabywcy, w jaki sposób odmówić mu 
sprzedaży, jeżeli nie ma pewności, że jest pełnoletni, i budujące motywację do 
przestrzegania prawa w tym zakresie. Być może byłoby to skuteczne działanie 
profilaktyczne dla tej konkretnej sytuacji. 

Biorąc pod uwagę to, jak różne i uciążliwe są problemy związane z alkoholem, 
bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że działania, jakie podejmuje samorząd 
gminny w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych są adresowane 
nie tylko do grup wysokiego ryzyka, jaką są np. osoby uzależnione od alkoholu 
i ich rodziny, ale także do każdego mieszkańca gminy, ponieważ każdy z nich 
jest narażony na szkody związane z alkoholem, co zobrazował podany wyżej 
przykład. Dlatego obecnie nie przypisuje się szkód wyrządzanych przez alkohol 
tylko i wyłącznie osobom pijącym alkohol czy alkoholikom, ale całej populacji, 
niezależnie od tego, czy dany człowiek sięga po alkohol, czy nie. 

Problemy związane z alkoholem obejmują całokształt negatywnych, ale 
jednocześnie wielowymiarowych konsekwencji związanych z alkoholem, przy 
czym alkohol może nie być jedyną i wyłączną przyczyną danego problemu, ale 
na pewno zwiększa ryzyko wystąpienia określonych konsekwencji. Dla przykładu 
alkohol towarzyszy występowaniu przemocy w rodzinie, ale nie jest jego 
przyczyną. Jest wiele innych czynników współwystępujących ze stosowaniem 
przemocy, np. zmienne osobowościowe, takie jak np. niski poziom empatii 
i słaba samokontrola, i poza osobowościowe, np. trudna sytuacja materialno-
bytowa. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
„prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy 
do zadań własnych gmin” (art. 41 ust. 1), czyli takich, które samorząd realizuje 
względnie samodzielnie – względnie, ponieważ w ramach obowiązującego prawa 
– i ma na to zagwarantowane środki finansowe, czyli w tym przypadku dochody 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Ustawodawca w dalszej części doprecyzował, jakie konkretne obszary należą do 
właściwości gminy, dodając zapis: w szczególności zadania te obejmują: 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 
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- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych, 

- wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego, 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej. 

„Realizacja zadań, o których mowa w ust 1, jest prowadzona w postaci 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne 
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia” (art. 41 ust 2). 

Za najtrudniejsze problemy społeczne w Polsce w dalszym ciągu uznaje się 
alkoholizm oraz narkomanię. Wynika to głównie z rozmiarów, złożoności 
problemu, ale także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą 
nie tylko indywidualne osoby, ale też całe społeczeństwo. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lubiewo na rok 2022 określa 
lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. 

 Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym 
sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za 
niekorzystne i dolegliwe społecznie. 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii to program o charakterze długofalowym, którego 
założeniem jest stała partnerska współpraca różnych instytucji w celu 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszenia rozmiarów zjawisk już 
występujących. 
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Gmina Lubiewo prowadzi szereg działań, ukierunkowanych na aktywne 
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym oraz minimalizowanie 
tych, jakie już występują. Adresatem programu jest szerokie grono odbiorców, 
a w tym m.in. osoby uzależnione i zagrożone wykluczeniu społecznemu wraz ze 
swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, 
w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki oświatowe, 
instytucje kultury, pracownicy Gminy Lubiewo, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubiewie wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu 
życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku 
lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na rok 2022 uwzględniając 
zadania określone w art. 41 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn.zm.) i w 
art. 10 ust. 1 - 5, art. 2 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2019r. poz. 852 z późn. zm.) wskazuje zadania, które będą 
realizowane przez samorząd gminny w formach dostosowanych do aktualnych 
potrzeb lokalnych z wykorzystaniem istniejących zasobów służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

Głównym założeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubiewo jest: 

1) ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem 
nadużywania alkoholu z uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie, 

2) rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, 

3) wzrost społecznej świadomości dotyczącej tematyki uzależnień i przemocy, 

4) doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i osobami działającymi 
w powyższych obszarach. 

Realizacja ww. założeń odbywać się będzie poprzez działania skierowane do 
wszystkich mieszkańców naszej gminy, które opierać się będą o zintegrowane 
działania profilaktyczne oddziaływające na główne czynniki chroniące przed 
podejmowaniem czynów ryzykownych, minimalizujące szkody zdrowotne 
i ekonomiczne wynikające z używania alkoholu, używania środków 
psychoaktywnych, których realizacja powinna przyczynić się do poprawy zdrowia 
fizycznego i psychicznego mieszkańców, właściwego wychowania młodego 
pokolenia oraz zwiększenia porządku publicznego. 

Przy konstruowaniu Gminnego Programu Profilaktyki uwzględniono założenia 
polityki określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 - 2025 oraz 
rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.) 
niniejszy Program uchwalany jest corocznie przez radę gminy. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje działania zgodne zarówno z kierunkami 
zawartymi w ww. ustawach oraz odpowiada realnym potrzebom naszej gminy. 

Zgodnie ze znowelizowanym przez ustawę z dnia 11 września 2015 roku 
o zdrowiu publicznym, artykułem 4 1 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, gminne programy mają również uwzględniać cele operacyjne 
dotyczące profilaktyki problemów alkoholowych, problemów narkomanii 
określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2020r. poz. 2050) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 
własnych gminy, obejmujących: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych; 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

II.  Metryka Gminy 

2.1. Ogólna charakterystyka Gminy Lubiewo. 

Gmina Lubiewo położona jest w północno-zachodniej części województwa 
kujawsko-pomorskiego, w powiecie tucholskim, przy drodze wojewódzkiej Łódź – 
Świecie – Chojnice – Koszalin. Pod względem liczby mieszkańców i powierzchni 
zaliczana jest do grupy gmin średnich. Obecnie gmina Lubiewo obejmuje swym 
zasięgiem obszar 16280 ha, który zamieszkuje 5951 mieszkańców. 
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Gmina charakteryzuje się specyficznie rozwiniętą siecią osadniczą. Funkcje 
ośrodka gminnego 
w zakresie obsługi mieszkańców pełnią dwie wsie – Lubiewo oraz Bysław, 
należące do grupy dużych w skali województwa, miejscowości wiejskich. 

2.2. Mieszkańcy Gminy. 

Tabela nr 1. Liczba ludności wg wieku (stan na dzień 30.09.2021 r.). 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 98 93 191 
3 39 39 78 
4-5 75 69 144 
6 38 21 59 
7 42 42 84 
8-12 201 174 375 
13-15 119 114 233 
16-17 72 56 128 
18 31 28 59 
19-65 1926 0 1926 
19-60 0 1599 1599 
> 65 384 0 384 
> 60 0 691 691 
Ogółem 3025 2926 5951 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z rejestru mieszkańców 

2.3. Rynek alkoholowy 

Na terenie gminy Lubiewo (według stanu na dzień 14 października 2021r.) 
20 podmiotów gospodarczych prowadzi sprzedaż detaliczną i gastronomiczną 
napojów alkoholowych, z kolei ilość punktów sprzedaży wynosi 33 (19 punkty 
poza miejscem sprzedaży i 14 punktów w miejscu sprzedaży): 

Ogólna liczba wydanych zezwoleń wynosi – 69 

W tym: 

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży  - 50 w tym: 

- do 4,5% - 19 

- od 4,5% do 18% - 15 

- powyżej 18% - 16 

b) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 
sprzedaży  - 19 w tym: 

- do 4,5% - 14 

- od 4,5% do 18% - 3 

- powyżej 18% - 2 
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Średnio na jeden punkt sprzedaży przypada 180 mieszkańców gminy. Ilość 
zezwoleń w porównaniu do 2020 roku zmniejszyła się. 

2.4. Placówki oświatowe na terenie Gminy Lubiewo 

Tabela nr 2. Wykaz szkół na terenie Gminy Lubiewo. 

L.p. Nazwa szkoły/przedszkoli Liczba uczniów 
1. Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka 

Tęcza” (w tym filialne w Suchej) 
190 

2. Szkoła Podstawowa w Klonowie „Mała Szkoła” 43 
3. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie 255 
4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu 306 
 Razem 794 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy. 

W gminie Lubiewo znajdują się szkoły podstawowe, w których prowadzone są 
oddziaływania profilaktyczne dla młodzieży. W szkołach podstawowych uczy się 
794 uczniów. Zajęcia z zakresu uzależnień i zagrożeń społecznych prowadzone 
są nie tylko dla samych uczniów, ale też dla ich rodziców oraz grona 
pedagogicznego. W 2021  realizowane były programy „Spójrz Inaczej" oraz 
różne programy opracowane przez nauczycieli o tematyce profilaktycznej. 

Ponadto w gminie odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane 
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów. Oprócz 
tego regularnie w okresie wakacyjnym organizowane są kolonie i obozy 
z programem zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym. Niestety w tym roku nie odbyły się kolonie 
letnie w związku z pandemią koronowirusa, jednakże zrealizowano szereg 
wyjazdów szkolnych na zajęcia profilaktyczne. 

2.5. Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów społecznych 

W gminie Lubiewo działa system wspierania osób uzależnionych i ich rodzin 
oraz ofiar przemocy, a także innych osób dotkniętych problemami społecznymi. 
Mieszkańcy mogą się zwrócić do następujących instytucji: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 
Lubiewo, składa się z 6-ciu członków, którzy reprezentują różne środowiska 
społeczne. Komisja jest punktem, do którego najczęściej zgłaszają się po pomoc 
członkowie rodzin z problemem alkoholowym, gdyż komisja podejmuje czynności 
zmierzające do wydania orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
Do działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należą: 

- przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

- wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęły zgłoszenia, kierowanie 
osób na badania przez biegłych (psycholog i psychiatra), 
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- w przypadku, gdy wezwane osoby nie zgodzą się dobrowolnie poddać leczeniu, 
przygotowywanie dokumentacji związanych z postępowaniem sądowym oraz 
składanie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu, 

- Sąd Rejonowy wydaje postanowienie o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

Do zadań Komisji należy m.in. 

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- wykonywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania, Problemów 
Alkoholowych 
i składanie rocznego sprawozdania Wójtowi, 

- propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości, 

- aktywne reagowanie na łamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

- opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim 
i nietrzeźwym, 

- podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją 
osób uzależnionych od alkoholu, 

- udzielanie pomocy tym osobom i członkom ich rodzin oraz kierowanie na 
badanie dotyczące ustalenia uzależnienia od alkoholu, 

- udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami 
poddanymi leczeniu odwykowemu, 

- współdziałanie z Kościołem Katolickim w zakresie wychowywania w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- dokonywanie kontroli placówek handlowych pod kątem przestrzegania ustawy 
o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W roku 2021 odbyły się 4 ogólne posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, zostało skontrolowanych 6 punktów sprzedaży napoi 
alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Lubiewie, wysłano 13 wezwań w związku ze złożonymi wnioskami do 
przeprowadzenia rozmów. Komisja wydała 8 opinii w sprawie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Do komisji zostało złożonych 6 wniosków 
o skierowanie osób na leczenie w warunkach lecznictwa odwykowego. W związku 
z sytuacją pandemii nie wysłano do Sądu dokumentacji o leczenie. Z kolei 
wszystkie osoby z wezwanych w 2021r. korzystają z pomocy psychologa-
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terapeuty w Punkcie Pomocy Rodzinie. W związku z dużą liczbą złożonych 
wniosków w 2021r. konieczne jest dalsze monitorowanie i prowadzenie 
niedokończonych spraw. 

W Gminie działa Punkt Pomocy Rodzinie „KROKUS” w Lubiewie i w 
Bysławiu, w którym porad udziela psycholog - terapeuta. Dyżury pełnione są 
w pierwszą i trzecią sobotę od godziny 7.00 do 10.00 w Domu Strażaka 
w Bysławiu i od 10.15 do 13.00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie. 

W związku z pandemią zostały wstrzymane wizyty i terapeuta kontaktował się 
telefonicznie z osobami uzależnionymi i potrzebującymi wsparcia. Jednakże od 
września br. wznowiono przyjmowanie w punktach. 

Tabela Nr 3. Ilość osób przyjętych w Lubiewie i Bysławiu w Punkcie 
Pomocy Rodzinie przez terapeutę w 2021r.(stan na 31.10.2021r.) 

Osoby korzystające z porad terapeuty 
Mężczyźni uzależnieni 35 
Kobiety uzależnione 2 
Kobiety współuzależnione 7 

Łącznie 44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od terapeuty 

Tabela Nr 4. Liczba porad dla przyjętych osób 

Ilość porad dla przyjętych osób 
Ilość porad mężczyzn uzależnionych 148 
Ilość porad kobiet uzależnionych 12 
Ilość porad kobiet współuzależnionych 22 

Łączna ilość porad 182 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od terapeuty 

W punkcie przyjmuje również psycholog rodzinny. Dyżury pełnione są w każdą 
środę w Lubiewie od godziny 1015 -1215 w pomieszczeniach SP w Lubiewie (I 
piętro sala nr 21) oraz  w każdą środę w Bysławiu od godziny 800 - 1000 w  
pomieszczeniach SP w Bysławiu (sala nr 1 przy gabinecie pedagoga). 

Tabela Nr 5. Ilość przyjętych osób  i udzielonych porad przez 
psychologa rodzinnego 

Miejsce 
przyjęcia przez 

psychologa 

Ilość zgłoszonych osób Ilość udzielonych porad 

 2020 2021 2020 2021 
LUBIEWO 49 53 106 (w tym 24 

teleporady) 
107 (w tym 8 

teleporady) 
BYSŁAW 54 71 112 (w tym 21 

teleporady) 
132 (w tym 6 

teleporady) 
Razem 103 124 218 239 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od psychologa 
rodzinnego 

Problemy zgłaszane przez osoby korzystające z porad psychologa: 

- lęki i fobie po powrocie do szkoły, 

- trudności z budowaniem relacji interpersonalnych, 

- zaburzenia odżywiania, 

- przemoc psychiczna i fizyczna w wobec dzieci, 

- przemoc psychiczna wobec osób dorosłych, 

- rozpoznanie w kierunku zaburzeń: depresja, zaburzenia lękowe, mutyzm 
wybiórczy, spektrum autyzmu, 

- problemy emocjonalne, 

- problemy wychowawcze z dziećmi, 

- nieprawidłowe zachowania, agresja dziecka w domu lub szkole, 

- rozwód rodziców, problemy z komunikacją pomiędzy byłymi małżonkami, 

- brak akceptacji siebie, niska samoocena nastolatków, 

- brak motywacji do nauki i chodzenia do szkoły, 

- zaburzenia opozycyjno- buntownicze. 

Punkt Pomocy Rodzinie w gminie Lubiewo pełni następujące zadania: 

- motywuje zarówno osoby uzależnione, jak i osoby współuzależnione do 
podjęcia psychoterapii 
w placówkach lecznictwa odwykowego; 

- motywuje osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnione do zmiany 
szkodliwego wzoru picia; 

- udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez 
rozmowy podtrzymujące uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy 
wsparcia dla osób po leczeniu w placówce odwykowej); 

- rozpoznaje zjawiska przemocy domowej, udziela stosownego wsparcia 
i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

- inicjuje interwencje w przypadku diagnozy przemocy domowej; 

- diagnozuje problemy całej rodziny i planuje pomoc dla wszystkich jej 
członków; 

- gromadzi aktualne informację na temat dostępnych miejsc pomocy 
i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny 
być włączone w systemową pomoc dla rodziny. 
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W gminie Lubiewo jest 11 świetlic wiejskich. Z czego działających regularnie 
w: Bysławku, Suchej, Klonowie, Wełpinie, Lubiewicach, Minikowie, Trutnowie,  
Bysławiu i Lubiewie oraz w sezonie letnim w: Płazowie i Cierplewie. 

Wychowawca świetlicy służy wsparciem dla uczniów, którzy tego potrzebują. 
Wspólnie spędzany jest czas po lekcjach, są starania, aby każdy z wychowanków 
czuł się w świetlicy  dobrze, był zauważany, akceptowany oraz mile spędzał czas 
wśród kolegów. 

Zasób kadrowy związany z realizacją Gminnego Programu. 

- specjalista psychoterapii uzależnień i psycholog – 1 osoba; 

- psycholog rodzinny - 1 osoba; 

- pedagodzy szkolni – 2 osoby; 

- absolwenci studium socjoterapii posiadający pełne uprawnienia do 
prowadzenia grup socjoterapeutycznych – 2 osoby; 

- osoby posiadające uprawnienia do realizacji programów profilaktyczno-
wychowawczych: 

a) „Spójrz inaczej” – 26 osób, 

b) „Drugi elementarz” – 2 osoby, 

c) „Nasze spotkania” – 13 osób; 

- uczestnicy szkoleń Treningu Zastępowania Agresji – 6 osób; 

- zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  
6 osób. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to budżetowa jednostka organizacyjna 
gminy Lubiewo utworzona do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu 
pomocy społecznej. 

W ramach zadań zleconych i własnych gminy w okresie I-VI 2021 przyznano 
świadczenia 172 rodzinom. 

Na zadania zlecone wydatkowano: 

- 46.200,00 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze (Budżet Państwa). 

Na zadania własne wydatkowano: 

- zasiłki okresowe – 13.107,04 zł - budżet Państwa, 

- zasiłki stałe – 57.313,70 zł - budżet Państwa, 

- Wieloletni Program Rządowy - pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 
24.051,72 zł (zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności i posiłki w szkole) 
- budżet Państwa i budżet Gminy, 
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- odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 179.428,03 zł - 
budżet Gminy, 

- odpłatność Gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 28.643,04 zł - 
budżet Gminy. 

Osoby chore, niezdolne do pracy, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, 
kierowane były do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności w Tucholi celem ustalenia stopnia niepełnosprawności. 

Główne problemy występujące w rejonie działania GOPS to: ubóstwo, 
bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych, trudne warunki mieszkaniowe wielu rodzin, alkoholizm, 
długotrwała lub ciężka choroba. 

W 2021 r. (I-VI) pracą socjalną objęto 265 rodzin. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza co roku analizę potrzeb 
i problemów mieszkańców gminy. Poniżej przedstawiono dane: 

Tabela Nr 6. Problemy mieszkańców gminy 

Powody trudnej 
sytuacji życiowej 

rok 

 2019 2020 2021 (I-VI) 

 Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

UBÓSTWO 74 217 61 156 40 94 
SIEROCTWO 0 0 0 0 0 0 
BEZDOMNOŚĆ 1 1 1 1 1 1 
POTRZEBA OCHRONY 
MACIERZYŃSKIEJ 

44 237 34 180 22 115 

BEZROBOCIE 48 157 40 136 31 98 
DŁUGOTRWAŁA LUB 
CIĘŻKA CHOROBA 

40 117 37 101 24 61 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 73 218 54 154 36 91 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo- 
wychowawczych 
i prowadzeniu 
gospodarstwa 
domowego, w tym 

14 56 16 65 10 42 

·rodziny niepełne 8 27 9 31 5 16 
·rodziny wielodzietne 3 17 5 25 4 21 
PRZEMOC W RODZINIE 1 6 0 0 0 0 
ALKOHOLIZM 7 20 6 16 6 10 
NARKOMANIA 1 1 2 5 1 4 
TRUDNOŚCI 
W PRZYSTOSOWANIU 
DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU 

0 0 0 0 0 0 
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Z ZAKŁADU KARNEGO 
ZDARZENIE LOSOWE 2 7 3 13 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z GOPS 
w Lubiewie. 

Podczas wykonywania zadań pracownicy ośrodka wśród podopiecznych 
zauważają również takie problemy jak: niechęć do podjęcia pracy, ukryte 
bezrobocie, strach przed zmianami, trudności związane z dojazdem do pracy 
(brak prawo jazdy i niechęć do podjęcia kursu) a także rezygnowanie z siebie. 

Największy udział w strukturze udzielanej pomocy ma pomoc dla osób ubogich. 
Na drugim miejscu pod względem częstości udzielanej pomocy znajduje się 
pomoc z powodu niepełnosprawności. Duży udział w ostatnich latach ma również 
pomoc udzielana z powodu bezrobocia. W ocenie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych problem alkoholowy dotyka większej 
liczby osób i rodzin, które nie są podopiecznymi pomocy społecznej, stąd też 
nie znajdują się w statystyce GOPS. 

 Inne powody takie jak ubóstwo czy bezrobocie mogą w przyszłości 
powodować, że i w tych rodzinach sięgnie się po alkohol jako środek na 
odreagowanie złej sytuacji materialnej i poczucia braku celu i sensu życia. 

III.   Diagnoza stanu problemów alkoholowych 

1. Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy 
Lubiewo (na podstawie badań przeprowadzonych przez Studio Diagnozy 
i Profilaktyki w Krakowie) 

Za najważniejszy większość badanych uznała bezrobocie i związane z tym 
zubożenie społeczeństwa, kolejno alkoholizm, kryzys rodziny oraz kryzys norm 
moralnych, następnie przestępczość i problemy mieszkaniowe, natomiast na 
dalszych pozycjach znalazła się: narkomania, zanieczyszczenie środowiska, a na 
samych końcu HIV/AIDS. 

Kwestie te poruszono również w przeprowadzonych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych badaniach „Problemy alkoholowe na tle 
innych problemów społecznych.” W skali całego kraju na pierwsze miejsce 
wysuwa się problem bezrobocia, kolejno spadek stopy życiowej, przemoc 
i agresja na ulicach, picie alkoholu przez młodzież oraz alkoholizm, który przecież 
tak blisko powiązany jest z pierwszymi problemami. Zubożenie społeczeństwa 
pozytywnie koreluje ze wzrostem spożywania alkoholu. 

W gminie Lubiewo problem alkoholizmu pojawia się na wysokim trzecim 
miejscu ważnych problemów społecznych. Zjawisko to jest jednak dość 
powszechne w całej Polsce. 

Podczas badań zapytano o postawę względem dostępności alkoholu. 
Poproszono o określenie, czy uważają, że alkohol jest towarem szczególnym, 
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w związku z czym dostęp do niego powinien być ograniczony i kontrolowany, czy 
też alkohol jest towarem tak jak każdy inny, i zasady sprzedaży nie powinny być 
wyjątkowe. 

 Występuje duża rozbieżność co do odpowiedzi w tym pytaniu w zależności 
od płci. Aż 70%  kobiet (56 osób) jest za ograniczeniem sprzedaży alkoholu 
w stosunku do 65% mężczyzn (13 osób). Większość osób wskazuje na specyfikę 
tego towaru, i postuluje za ograniczeniami. 

Na podstawie badań stwierdzono, że mieszkańcy gminy Lubiewo piją 
umiarkowanie często. Preferencje uwarunkowane są płciowo. Wydaje się, że 
problem nadmiernego spożywania alkoholu jest umiarkowany. 

Zjawisko nadmiernego spożywania alkoholu może być powiązane 
z agresywnym zachowaniem i pojawiać się w życiu publicznym w postaci bójek, 
awantur, pobić czy wulgaryzmów. Zapytano badanych, czy w ostatnim czasie 
doświadczyli któryś z tym nieprzyjemnych przeżyć. Aż 23 osoby nie były 
świadkami ani uczestnikami takich wydarzeń. Natomiast prawie połowa (47 
osób) doświadczyła głośnego i nagannego zachowania młodzieży, kolejno 
14 osób awantury, 8 osób wandalizmu, 4 osoby bójki, i tylko 3 osoby 
bezpośredniej krzywdy w postaci kradzieży, pobicia czy wulgaryzmów. 

Przeprowadzono badania ankietowe wśród rodziców w związku z podjęciem 
przez szkołę działań związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim. Na podstawie 
badania rodzice zwrócili uwagę na : 

- konieczność kontroli przy zakupie alkoholu, 

- przeszkolenie sprzedawców w zakresie sprzedaży nieletnim. 

2. Spożywanie alkoholu wśród dzieci i młodzież. 

W październiku 2021 roku przeprowadzono ankietę wśród uczniów klas VII-VIII 
Szkół Podstawowych w Lubiewie i Bysławiu. Ankietę przeprowadzili pedagodzy 
tych szkół. Odpowiedzi przedstawiono procentowo. 
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1. Na pytanie czy Twoi rodzice mają dla Ciebie czas, udzielono odpowiedzi: 

 
2. Kiedy masz kłopoty zwracasz się do: 
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3. Jak często pijesz napoje energetyczne? 

 
4. Czy zdarzyło Ci się pić piwo bezalkoholowe? 
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5. Czy kiedykolwiek piłeś/piłaś alkohol? 

 
6. Gdzie po raz pierwszy piłeś/piłaś alkohol? 
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Wśród innych miejsc młodzież w Lubiewie wskazała: 1,9% na weselu, 5% na 

festynie, 7,9% nie zamierza pić. Natomiast młodzież w Bysławiu: 18,1% - 
nigdzie i nigdy nie zamierza pić. 

7. Jaki piłeś/piłaś alkohol? 

 
8. Kto poczęstował Cię alkoholem? 
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W odpowiedziach „INNI” młodzież napisała, że NIKT. 

9. Czy rodzice pozwalają Ci próbować alkohol? 

 
10. Czy zauważyłeś/łaś uczniów pijących alkohol na terenie szkoły? 
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W jakim miejscu? – toaleta. 

11. Czy kiedykolwiek paliłeś/łaś papierosy/papierosy elektroniczne, 
zażywałeś/łaś tabakę? 

 
Z osób które odpowiedziały tak są następujące odpowiedzi. 

12. Gdzie to miało miejsce? 
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W odpowiedziach inne młodzież wskazywała, że u kolegi, na koloniach. 

13. Skąd bierzesz papierosy? 

 
W odpowiedzi inne młodzież odpowiadała: NIE PALĘ. 

14. Czy zauważyłeś/łaś uczniów palących papierosy na terenie szkoły? 
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Na pytanie w jakim miejscu najczęściej odpowiadano, że w szatni, toalecie. 

15. Czy zauważyłeś/łaś aby w Twojej okolicy  właściciele sklepów sprzedawali 
alkohol oraz papierosy nieletnim? 

 
16. Czy kiedykolwiek próbowałeś narkotyków/dopalaczy? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EB53E959-F2AE-479F-9D7C-CD1DFA24C8CC. Podpisany Strona 25



 
17. Czy uważasz, że narkotyki są łatwo dostępne na terenie naszej gminy? 

 
18. Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem/telefonem? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EB53E959-F2AE-479F-9D7C-CD1DFA24C8CC. Podpisany Strona 26



 
19. W jakim celu korzystasz z komputera/telefonu? 

 
20. Czy możesz obyć się bez komputera/telefonu i Internetu? 
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21. Czy rodzice sprawdzają z jakich stron korzystasz? 

 
22. Czy rodzice kontrolują twój czas spędzany przed komputerem/telefonem? 
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23. Czy zawierasz znajomości w Internecie? 

 
24. Czy zdarzyło Ci się spotkać z osobą poznaną przez Internet? 
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25. Czy zdarzyło Ci się wysłać komuś poznanemu w Internecie? (możesz 

zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 
26. Czym dla Ciebie jest wirtualny świat Internetu? 
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27. Czy uważasz, że posiadasz dostateczną wiedzę na temat uzależnienia od 

alkoholu, papierosów narkotyków, komputera/telefonu/Internetu? 

 
28. Z kim chciałbyś/chciałabyś porozmawiać na poruszone w ankiecie tematy? 
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Niestety wśród badanej młodzieży duży odsetek młodych ludzi mają kontakt 

z alkoholem. Bardzo niepokojącym sygnałem są osoby, z którymi młodzież pije 
alkohol - rodzice! Niepokojący jest fakt poczęstowania alkoholem przez 
dorosłych. Otrzymane rezultaty mogą być alarmujące. Alkohol dostępny przede 
wszystkim w gronie rodzinnym - w domu! 

Piją, bo „jest to modne”, piją bo są ciekawi, w końcu piją bo pozwalają im na 
to rodzice. Najnowsze badania pokazują, że wiek inicjacji alkoholowej polskiej 
młodzieży znacznie się obniżył. 

Jak pokazują najnowsze badania CBOS-u przeprowadzone na zlecenie Związku 
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, to często właśnie 
dorośli pierwsi częstują młodzież alkoholem. Tylko co ósmy nastolatek pytany 
o sposób zdobycia pierwszego w życiu alkoholu zadeklarował, że zdobył go 
samodzielnie – kupując go w sklepie (5,1 proc.) lub biorąc z domu (7,3 proc.). 
Najczęściej alkohol pochodził od dorosłych znajomych, którzy kupili 
niepełnoletniemu napoje procentowe (34,2 proc.) albo od domowników, którzy 
poczęstowali nastolatka alkoholem np. podczas rodzinnej uroczystości (33,8 
proc.). - Rodzice dziecka mogą myśleć, że jeżeli inicjacja alkoholowa nastąpi pod 
ich nadzorem będzie mniej szkodliwa – mówi Anna Samborska, pedagog 
dziecięcy. - To pierwszy krok na drodze do nadużywania a następnie 
uzależnienia. 

Wakacje, brak opieki dorosłych sprzyja sięganiu po pierwsze piwo czy kieliszek 
wódki. Ostatnie badania przeprowadzone przez CBOS pokazały, że tylko 7 proc. 
nastolatków swój pierwszy w życiu alkohol zdobyło samodzielnie. 
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W większości przypadków trafił on w ich ręce za sprawą dorosłych: rodziców, 
opiekunów czy sprzedawców. Okazuje się, że to rodzice, a w dalszej kolejności 
przyjaciele, mają największy wpływ na decyzje nastolatka związane z alkoholem. 
Często jest tak, że najbliżsi częstują nastolatka kieliszkiem „czegoś 
mocniejszego” podczas rodzinnej uroczystości. 

Badania pokazują też, że sam fakt sięgania po alkohol przed ukończeniem 
18 lat wyraźnie zależy od stylu życia rodziców i stosunku do alkoholu w domu 
rodzinnym. 

W domach ten stosunek jest pobłażliwy. Okazało się, że w wielu rodzinach 
panuje przyzwolenie na picie napojów alkoholowych przez nieletnich. 

Podsumowując, pierwszym obszarem jaki został poruszony wśród uczniów był 
alkohol. Do jego spożywania ogólnie przyznało się 67% badanych uczniów. 

Pierwsza inicjacja alkoholowa badanej grupy uczniów miała miejsce 
u większości między 10 - 15 rokiem życia. Najczęściej pierwsze próby 
„zasmakowania” alkoholu odbywają się pod okiem rodziców, za ich 
przyzwoleniem, podczas uroczystości rodzinny. Alkoholem jaki dzieci i młodzież 
po raz pierwszy próbowały to głównie piwo i szampan. 

Do prób zażycia narkotyków przyznało się 3% badanych uczniów. Ciekawość 
jest główną przyczyną sięgania po te substancje psychoaktywne. 

60% badanych deklaruje, iż najczęściej na dyskotece można zaopatrzyć się 
w narkotyki. 

Łatwy dostęp do alkoholu dla osób niepełnoletnich jest sprzeczny z ustawą 
o wychowaniu 
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r., wyraźnie zabraniającej 
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 

 Uzyskane wyniki powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby 
poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, 
jaką za nie ponoszą. 

Młodzież pije, gdyż chce zaimponowania innym, czuje presję rówieśniczą, chce 
zapić problemy, obawia się odrzucenia oraz przy okazjach towarzyskich. Jest to 
zgodne z polską obyczajowością, według, której spotkania rodzinne i towarzyskie 
powinny odbywać się przy napojach alkoholowych. 

Podsumowując wyniki badań wśród uczniów szkół można wysunąć następujące 
wnioski: 

- Konieczne jest uświadamianie rodzicom szczególnego niebezpieczeństwa, jakie 
niesie za sobą przyzwyczajanie dzieci do okazjonalnego spożywania piwa, 
szampana. 
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- Kontynuacja działań promujących zdrowy styl życia, aktywne spędzanie czasu 
wolnego, rozwijanie zainteresowań i pasji. 

- Kontynuowanie realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych 
w szkołach i środowisku. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróciła się do 
pedagogów szkolnych z prośbą o określenie głównych obszarów problemowych 
występujących w poszczególnych placówkach szkolnych. 

Problemy wychowawcze przejawiające się  na terenie  Szkoły 
Podstawowej w Lubiewie w roku szkolnym 2020/2021. 

W minionym roku szkolnym dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pedagog oraz 
psycholog współpracujący ze szkołą pokonywali trudności, rozwiązywali konflikty 
i podejmowali działania interwencyjne wobec następujących problemów 
wychowawczych: 

- zaburzone relacje rodzinne (rozpad rodziny, niskie kompetencje 
wychowawcze), 

- konflikty rówieśnicze (agresja słowna i fizyczna – wyśmiewanie, obrażanie, 
dokuczanie), 

- problemy z koncentracją, 

- niska motywacja do nauki, 

- niewłaściwe zachowania na lekcjach, 

- trudności z panowaniem nad emocjami, 

- problemy z odżywianiem. 

W minionym roku szkolnym nauka w klasach IV – VIII SP od 26 października 
2020r. do  31 maja 2021r. odbywała się w formie zdalnej i hybrydowej. 
Uczniowie borykali się z trudnościami w dostępie do Internetu, co utrudniało 
systematyczny i punktualny udział w lekcjach. Nauczyciele obserwowali obniżoną 
motywację do nauki  i udziału z zajęciach online. Kilkumiesięczny pobyt 
w domach, ograniczona aktywność fizyczna przyczyniły się do problemów 
z odżywianiem, nadwagą. Trudności wychowawcze w młodszych klasach  
dotyczyły najczęściej sfery emocjonalnej i rozwojowej. Pedagodzy pracowali 
z uczniami przejawiającymi trudności w zakresie panowania nad emocjami, 
koncentracji uwagi, niskiej motywacji do nauki. 

Pedagog, wychowawcy klas rozwiązywali sytuacje problemowe związane 
z zaburzonymi, trudnymi relacjami rodzinnymi. 

Nauczyciele w szkole poświęcają uczniom wiele troski i uwagi. Prowadzą na 
bieżąco rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Są konsekwentni w stosunku do 
niewłaściwych zachowań. Stosują wzmocnienia pozytywne, dostrzegają  
i doceniają najmniejsze nawet postępy. 
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Problemy wychowawcze w Szkole Podstawowej w Bysławiu w roku 
2021. 

Rok szkolny 2020/21 należy do jednego z najtrudniejszych w pracy szkoły. 
Związane to jest z faktem wciąż obecnej w naszym życiu pandemii, która 
wymusiła na szkołach naukę w trybie zdalnym. W czasie minionego roku 
uczniowie przebywali w domach , ucząc się przy pomocy komputera. Nauka 
zdalna spowodowała wiele widocznych zmian w zachowaniu uczniów, są to 
jednak zmiany bardzo niekorzystne. Podczas zajęć zdalnych pojawiały się 
problemy z frekwencją uczniów. W każdej klasie było kilka osób, które 
straciły motywację do pracy, nie uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych, 
opuszczały bardzo dużo godzin, nie brały czynnego udziału (wywoływane do 
odpowiedzi - nie odzywały się, co skutkowało wpisem nieobecności). Rodzice 
nie potrafili sobie poradzić z odmową dziecka wzięcia udziału w lekcjach, 
potwierdzali przypuszczenia nauczycieli, że dzieci grają w gry podczas zajęć 
lekcyjnych). W szkole odbywały się rozmowy wspierające uczniów i rodziców. Po 
powrocie do szkoły na zajęcia stacjonarne, wzrosła gwałtownie fala agresji 
fizycznej i słownej (bójki, ciągłe dokuczanie sobie, wulgaryzmy, fala hejtu). 
Powody takich zatargów były przeniesione z portali społecznościowych, z których 
dzieci i młodzież korzysta bez ograniczeń. Wzrosła w szkole liczba dzieci, które 
zaczęły korzystać z pomocy psychologów (na terenie szkoły i w placówkach do 
tego przygotowanych). Bardzo widoczna w zachowaniu uczniów jest też 
pogarszająca się kondycja rodzin. Problemy w domu dzieci przenosiły do szkoły, 
dopiero indywidualne rozmowy z uczniami pokazywały z jakimi problemami 
muszą się one mierzyć (przemoc w domu, rozpady rodzin, alkohol, brak poczucia 
bezpieczeństwa). Od września sytuacja w szkole niewiele się zmieniła. Pojawiają 
się próby palenia e-papierosów na terenie szkoły, agresja słowna i fizyczna nadal 
się pojawia. Dlatego szkoła nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami, 
terapeutami i psychologami, aby sprostać rosnącym wciąż problemom. Dlatego 
ten rok należy zaliczyć do tak trudnych. Jednak dzięki funduszom pozyskanym 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoła może 
pomagać uczniom w przezwyciężaniu rosnących problemów, może zaproponować 
zajęcia, terapie i warsztaty. 

Jednym z problemów jest problem bezrobocia, który bardzo niekorzystnie 
wpływa na społeczeństwo. 

Bezrobocie ma ujemne skutki dla społeczeństwa. Są nimi: duże koszty 
świadczeń socjalnych, niewykorzystane zdolności do pracy i umiejętności osób 
bezrobotnych, poczucie zagrożenia utratą pracy ludzi zatrudnionych 
i niebezpieczeństwo zwiększenia się zasięgu zjawisk niepożądanych. 

Negatywne skutki bezrobocia dla samych bezrobotnych i ich rodzin - to kłopoty 
finansowe, a często ubóstwo; trudności z zagospodarowaniem wolnego czasu, 
izolacja społeczna, zależność od innych ludzi, upokorzenia, niepokój o przyszłość 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EB53E959-F2AE-479F-9D7C-CD1DFA24C8CC. Podpisany Strona 35



i poczucie napiętnowania. Wszystko to pogarsza stan psychiczny bezrobotnych, 
zwłaszcza, gdy pozostawanie bez pracy jest długotrwałe. 

W sytuacji masowego bezrobocia, recesji, zwolnień grupowych, już przed 
utratą pracy występuje poczucie zagrożenia związane także często 
z nieskutecznymi próbami poszukiwania nowej. Z badań wynika, że w tym 
okresie nasilają się dolegliwości psychiczne i fizyczne (np. wzrasta ciśnienie 
krwi), ale jednocześnie ludzie rezygnują ze zwolnień lekarskich i podjęcia 
odpowiednich kuracji. Nasilają się zachowania konkurencyjne, a więc pogarsza 
się atmosfera w miejscu pracy. Zagrożeni bezrobociem rezygnują z wymagań 
w zakresie warunków pracy i płacy, co wykorzystują pracodawcy. Bezrobocie jest 
w psychologii tzw. stresującym wydarzeniem życiowym, czyli doświadczeniem, 
które powoduje, że jednostka musi zmienić dotychczasowe wzory zachowania, 
aby przystosować się do nowej sytuacji. 

Zagrożenie materialne własne i rodziny łączy się z destabilizacją życia 
rodzinnego. Trzeba zmienić przyzwyczajenia konsumpcyjne, uporać się ze 
świadomością, że obciążeni są finansowo i psychicznie wszyscy członkowie 
rodziny, a bezrobocie rodziców przeszkadza w realizacji np. aspiracji 
edukacyjnych dzieci. 

Na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Gminie 
Lubiewo na koniec września 2021 r. zarejestrowanych było bezrobotnych 158 
osób w tym 100 kobiet, 26 osób z prawem do zasiłku, a 132 osób bez prawa do 
zasiłku. Z kolei na koniec września 2020 r. liczba bezrobotnych wynosiła 184 
osób w tym kobiet 114, z prawem do zasiłku 44 a bez prawa do zasiłku 140. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwróciła się do 
Policji o przestawienie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu: 

Tabela Nr 7. Zachowania patologiczne, które doprowadziły do konfliktu 
z prawem. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość w latach 

 2020 2021 

1. Przestępstwa popełnione 
pod wpływem alkoholu 
·kradzieże i włamania 0 3 – nieustalone działanie 

sprawcy 
·znęcanie się nad rodziną 2 2 
·groźby karalne 0 0 
·wypadki drogowe 0 0 
·uszkodzenia mienia 1 2 – nieustalone działanie 

sprawcy 
·kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości 

7 6 

·kierowanie pojazdem 0 3 
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innym niż mechaniczny 
w stanie nietrzeźwości 
·usiłowanie wręczenia 
korzyści majątkowych 

0 0 

2. Wykroczenia popełnione 
w stanie po spożyciu 
alkoholu 
·kierowanie pojazdem 
w stanie po spożyciu 
alkoholu 

3 0 

·podejmowanie czynności 
zawodowych w stanie 
nietrzeźwości 

0 0 

·uszkodzenie mienia 0 1 – nieustalone działanie 
sprawcy 

·bezpodstawne wezwanie 
interwencji 

4 0 

3. Inne w stanie 
nietrzeźwości 
·interwencje domowe 
(doprowadzenie do 
wytrzeźwienia) 

4 10 (1) 

·interwencje w miejscach 
publicznych 

8 6 

4. Przeciwdziałanie 
narkomanii 

0 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PP 
w Cekcynie. 

Bardzo niepokojąca jest liczba interwencji w domu oraz w miejscach 
publicznych. 

IV.   Cele i kierunki działań  

4.1. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

1. Zapobieganie powstawaniu problemów i ograniczenie szkód zdrowotnych 
i społecznych wynikających z używania alkoholu lub innych substancji 
zmieniających świadomość człowieka. 

2. Zapobieganie i ograniczanie używania alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych. 

3. Ograniczanie szkód zdrowotnych i rozwojowych u dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym. 

4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
z rodzin z problemem alkoholowym/narkotykowym. 

4.2. STOSOWANE STRATEGIE PROFILAKTYCZNE 
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1) strategia informacyjna, której celem jest dostarczanie adekwatnych 
informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym 
umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. 

2) strategia edukacyjna, której celem jest rozwijanie ważnych umiejętności 
psychologicznych i społecznych. 

3) strategia alternatyw, której celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych 
potrzeb (sukcesu, przynależności) oraz osiągnięcie satysfakcji życiowej przez 
stworzenie możliwości zaangażowania się w pozytywną działalność. 

4) strategia interwencyjna, której celem jest pomoc osobom mającym trudności 
w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wsparcie 
w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy specjalistycznej. 

5) strategia zmniejszania szkód, której celem jest zmniejszenie szkód 
indywidualnych i społecznych. 

6) strategia rozwoju zasobów środowiskowych. 

4.3. FORMY ODDZIAŁYWAŃ DO REALIZACJI: 

Cel strategiczny nr 1 : Zapobieganie powstawaniu problemów i ograniczenie 
szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu lub 
innych substancji zmieniających świadomość człowieka. 

Cele szczegółowe Planowane 
działania 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Zwiększanie 
świadomości oraz 
dostępności do 
oferty 
pomocowej 
w związku 
z problemem 
alkoholowym, 
narkotykowym. 

1. Prowadzenie 
edukacji społecznej 
poprzez np. 
konferencje, 
odczyty kampanie 
informacyjne, 
kolportaż ulotek, 
ogłoszenia na 
słupach 
informacyjnych 
i stronie 
internetowej. 
2. Upowszechnianie 
informacji 
o prowadzonych na 
terenie gminy 
oddziaływaniach. 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
GKRPA 

1.Rodzaj działań 
edukacyjnych. 
2.Liczba informacji 
(materiałów 
edukacyjnych). 

2. Prowadzenie 
poradnictwa ze 
wsparciem dla 
członków rodzin, 
w których 
występują 

1.Finasowanie 
zatrudnienia 
specjalistów 
w Punkcie 
Konsultacyjnym. 
2.Prowadzenie 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
GKRPA 

1.Liczba porad 
udzielonych osobom 
uzależnionym od 
alkoholu 
i współuzależnionym. 
2.Liczba Niebieskich 
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problemy 
narkotykowe, 
alkoholowe. 

przez 
GKRPA rozmów 
motywacyjnych 
z osobami 
nadużywającymi 
alkoholu 
i członkami ich 
rodzin oraz 
kierowanie do 
innych specjalistów 
zajmujących się 
pomocą 
psychospołeczną 
i prawną. 
3.Prowadzenie 
indywidualnych 
konsultacji dla 
współuzależnionych 
w rodzinie. 
4.Współpraca 
z instytucjami 
stosującymi 
procedury 
Niebieskiej Karty 
w zakresie jej 
realizacji. 
5.Finansowanie 
podnoszenia 
kwalifikacji 
i umiejętności 
przedstawicieli 
instytucji 
działających 
w zakresie 
przeciwdziała 
uzależnieniom. 

Kart założonych 
przez poszczególne 
instytucje. 
3.Liczba 
zorganizowanych 
szkoleń. 
4.Liczba 
osób/przedstawicieli 
instytucji 
uczestniczących 
w szkoleniach. 

3. Poprawa 
współpracy 
z instytucjami 
i organizacjami 
działającymi 
w obszarze 
zadań objętych 
niniejszym 
Programem. 

Organizowanie 
i finansowanie 
konferencji, 
szkoleń, superwizji 
dla przedstawicieli 
instytucji 
realizujących 
działania w tym 
obszarze. 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Liczba i rodzaj 
przeprowadzonych 
działań. 

4.Ograniczanie 
naruszania 
przepisów prawa 
w związku ze 

1. Organizowanie 
szkoleń/warsztatów 
dla sprzedawców 
napojów 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

1.Liczba i rodzaj 
przeprowadzonych 
działań. 
2.Liczba uczestników 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EB53E959-F2AE-479F-9D7C-CD1DFA24C8CC. Podpisany Strona 39



spożywaniem 
alkoholu. 

alkoholowych. 
2. Prowadzenie 
kontroli punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych 
w zakresie 
przestrzegania 
warunków 
sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
3.Opiniowanie 
wniosków 
przedsiębiorców 
o zezwolenie na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
4. Zakup 
i kolportaż 
materiałów 
informacyjno- 
edukacyjnych. 

GKRPA szkolenia. 
3.Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli, cofniętych 
zezwoleń. 
4.Liczba 
zaopiniowanych 
wniosków. 
5.Liczba 
wykorzystanych 
materiałów. 

5. Ograniczenie 
fizyczne 
dostępności 
alkoholu 

1 .Utrzymanie 
dotychczas 
ustalonych limitów 
punktów sprzedaży 
napojów 
alkoholowych 
(powyżej 4,5 % ) 
przeznaczonych do 
spożycia w miejscu 
sprzedaży i poza 
miejscem 
sprzedaży. 

Rada Gminy 
Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
GKRPA 

Liczba mieszkańców 
przypadających na 
jeden punkt 
sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

Cel strategiczny nr 2: Zapobieganie i ograniczanie używania alkoholu lub 
innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzież. 

Cele szczegółowe Planowane działania Realizatorzy Wskaźniki 
1. Zwiększanie 
świadomości dot. 
szkodliwości 
alkoholu i innych 
środków 
psychoaktywnych. 

1. Prowadzenie 
edukacji społecznej 
np. poprzez 
kampanie 
informacyjne, 
kolportaż ulotek, 
ogłoszenia na 
słupach 
informacyjnych 
i stronie 
internetowej. 
2. Organizowanie 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
GOPS 
Szkoły 

1 .Liczba działań 
edukacyjnych. 
2.Liczba 
odbiorców działań 
edukacyjnych. 
3.Liczba 
materiałów 
edukacyjnych. 
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szkoleń dla 
sprzedawców 
napojów 
alkoholowych dot. 
odpowiedzialnej 
sprzedaży alkoholu. 

2. Edukacja dzieci 
i młodzieży 
w szkołach oraz 
wzmacnianie 
umiejętności 
kształtujących 
u młodego 
człowieka postawy 
abstynenckie. 

1.Prowadzenie 
działań 
profilaktycznych  
(warsztaty 
profilaktyczne 
i rekomendowane 
programy). 
2.Podnoszenie 
standardów działań 
profilaktycznych 
poprzez realizację 
rekomendowanych 
programów 
profilaktyki 
zintegrowanej. 

Realizatorzy 
programów 
profilaktycznych 

1 .Liczba 
realizowanych 
programów. 
2.Liczba 
uczestników 
programów. 
3.Liczba 
nauczycieli 
realizujących 
programy 
profilaktyczne. 

3. Edukacja 
rodziców 
w zakresie 
profilaktyki 
uzależnień i 
zwiększanie 
kompetencji 
wychowawczych. 

1.Organizowanie 
szkoleń 
i wywiadówek 
profilaktycznych dla 
rodziców dot. 
profilaktyki 
uzależnień od 
środków 
psychoaktywnych. 
2.Prowadzenie 
warsztatów i szkoleń 
dla rodziców dzieci 
z trudnościami 
wychowawczymi, 
eksperymentującymi 
z używaniem 
alkoholu lub innych 
środków 
zmieniających 
świadomość. 
3.Udzielanie wsparcia 
psychologicznego 
rodzicom i dzieciom. 
4.Realizacja 
programów dla 
rodziców z zakresu 
zwiększania 
kompetencji 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
Szkoły 
Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna 
GOPS 

1.Liczba 
zorganizowanych 
szkoleń. 
2.Liczba 
uczestników 
warsztatów 
szkoleń. 
3.Liczba 
udzielonych 
porad. 
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rodzicielskich 
i wychowawczych 
służących poprawie 
relacji w rodzinie. 

Cel strategiczny nr 3: Ograniczanie szkód zdrowotnych i rozwojowych u dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym. 

Cele szczegółowe Planowane 
działania 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Zwiększanie 
dostępności pomocy 
socjoterapeutycznej 
dla dziecka 
z rodziny 
alkoholowej. 

1.Realizacja zajęć, 
projektów itp. 
z pomocą 
socjoterapeutyczną 
dla dziecka 
z rodziny 
alkoholowej. 
2.Wspieranie lub 
powierzanie 
prowadzenia 
placówek wsparcia 
dziennego np. 
świetlice 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
Szkoły 
GOPS 

1.Liczba działań 
edukacyjnych. 
2.Liczba 
odbiorców 
działań 
edukacyjnych. 
3.Liczba 
działających 
placówek 
wsparcia 
dziennego. 

2. Poprawa relacji 
między dzieckiem 
a jego rodzicami. 

1.Prowadzenie 
warsztatów 
profilaktycznych 
i programów 
z udziałem 
rodziców. 
2.Podnoszenie 
standardów działań 
profilaktycznych 
skierowanych do 
rodziców dzieci 
poprzez realizację 
rekomendowanych 
programów 
profilaktyki 
zintegrowanej. 

Realizatorzy 
programów 
profilaktycznych 

1.Liczba 
realizowanych 
programów. 
2.Liczba 
uczestników 
programów. 
3.Liczba rodziców 
uczestniczących 
w programach. 

Cel strategiczny nr 4: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym/narkotykowym. 

Cele szczegółowe Planowane działania Realizatorzy Wskaźniki 
1. Zwiększanie 
dostępności pomocy 
socjoterapeutycznej 
dla osób 
z problemem 
alkoholowym. 

1.Finansowaanie 
Punktu 
Konsultacyjnego 
2.Realizacja zajęć, 
projektów itp. 
z pomocą 

Pełnomocnik 
ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
GOPS 

1.Liczba działań 
edukacyjnych. 
2.Liczba odbiorców 
działań 
edukacyjnych. 
3.Liczba 
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socjoterapeutyczną 
dla dziecka 
z rodziny 
alkoholowej. 
3.Wspieranie 
poradni leczenia 
uzależnień. 
4.Wspieranie lub 
powierzanie 
prowadzenia 
placówek wsparcia 
dziennego np. 
świetlice 
socjoterapeutyczne. 

Szkoły działających 
placówek 
4.Liczba 
działających 
placówek wsparcia 
dziennego 
i objętych opieką 
dzieci. 

2. Motywowanie 
osób problemem 
alkoholowym. 

1. Prowadzenie 
rozmów 
motywacyjnych 
w stosunku 
z osobami 
z problemem 
alkoholowym. 

Pełnomocnik 
ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
GKRPA 

Liczba osób 
korzystających 
z konsultacji/ 
rozmów. 

3. Poprawa relacji 
między dzieckiem 
a jego rodzicami. 

1.Realizacja 
warsztatów 
profilaktycznych 
i programów 
z udziałem 
rodziców. 
2.Podnoszenie 
standardów działań 
profilaktycznych 
skierowanych do 
rodziców dzieci 
poprzez realizację 
rekomendowanych 
programów 
profilaktyki 
zintegrowanej. 

Pełnomocnik 
ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

1. Liczba 
zrealizowanych 
warsztatów, 
programów. 
2.Liczba 
uczestników 
programów(rodzice, 
dzieci). 
3.Liczba 
rekomendowanych 
programów i ich 
odbiorców. 

Cel strategiczny nr 5: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych. 

Cele szczegółowe Planowane 
działania 

Realizatorzy Wskaźniki 

1. Doskonalenie 
współpracy 
z instytucjami 
i organizacjami 
pozarządowymi 
zajmującymi się 
problematyką 

1. Organizowanie 
spotkań w celu 
wymiany 
doświadczeń oraz 
integracji 
środowiska 
zawodowego osób 

Pełnomocnik ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

1.Liczba 
zorganizowanych 
spotkań. 
2.Liczba i kwoty 
udzielonych 
dotacji. 
3.Liczba 
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uzależnień. zajmujących się 
profilaktyką 
uzależnień. 
2.Wsparcie 
finansowe 
organizacji 
pozarządowych 
w realizacji zadań 
wynikających 
z niniejszego 
Programu 
w oparciu 
o ustawę 
o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 
i Program 
Współpracy 
z organiz. pozarz. 
3.Wspieranie 
działalności 
organizacji 
pozarządowych 
realizujących 
swoje działania 
statutowe 
związane 
z profilaktyką 
i rozwiązywaniem 
problemów 
alkoholowych 
i narkomanii. 

udzielonych 
rekomendacji. 

4.4. ZADANIA 

Działania podejmowane przez samorząd gminy wynikają z zadań określonych 
w art. 41 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. W szczególności zadania te obejmują: 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
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- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych, 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego, 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej. 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie w Lubiewie i w Bysławiu 
dla osób uzależnionych i ich rodzin, w tym: 

a) Finansowanie specjalisty – psychologa - terapeuty; 

b) Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych; 

c) Finansowanie specjalisty psychologa świadczącego usługi zdiagnozowania 
problemów całej rodziny i zaplanowania pomocy dla wszystkich jej członków; 

d) Finansowanie kosztów badania osób w przedmiocie uzależnienia przez 
biegłego psychiatrę sądowego oraz psychologa na potrzeby wniosków 
kierowanych do Sądu Rejonowego 
o wszczęcie postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowego; 

e) Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych; 

f) Finansowanie specjalisty do prowadzenia grup wsparcia. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy   psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą: 

1) Wspieranie działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

2) Promocja ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy „Niebieska 
linia” poprzez współfinansowanie telefonu zaufania. 

3) Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w 
szczególności uruchamianie współpracy służb. 
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4) Udzielanie porad przez psychologa. 

5) Ścisła współpraca psychologa i terapeuty z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
zespołem interdyscyplinarnym ds przeciwdziałania przemocy. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

1) Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – 
wychowawczych programu profilaktycznego ,,Spójrz inaczej” dla dzieci 
i młodzieży oraz ich rodziców. 

2) Organizowanie i współfinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży w szkołach. 

3) Edukacja rodziców w zakresie utrzymania abstynencji: nikotynowej, 
alkoholowej i wszelkich używek zmieniających świadomość. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1) Dofinansowanie zadań ujętych w gminnym programie realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, posiadających w statucie zapis określający ich 
zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych czy narkomanii. 

2) Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych realizujących 
organizacje czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na zadania związane 
z profilaktyką alkoholową. 

3) Finansowanie szkoleń, narad dla realizatorów Gminnego Programu 
Profilaktyki oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych mające na celu zwiększenie kompetencji w/w osób. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Ww. zadanie realizowane jest przez Komisję ds. kontroli punktów sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Lubiewo poprzez: 

- dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod 
względem przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia, 

- wszczęcie (w uzasadnionych przypadkach) postępowania o odebranie 
przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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V.   Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. 

Organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może zlecić 
przeprowadzenie kontroli zasad obrotu napojami alkoholowymi instytucjom 
uprawnionym do przeprowadzenia tego rodzaju kontroli lub Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontrola przeprowadzana jest przez 
członków Gminnej Komisji zgodnie z zarządzeniem Wójta, które określa sposób 
przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza 
się protokół w dwóch wykonaniach. Wnioski z kontroli przekazywane są Wójtowi 
Gminy. 

VI.   Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji każdorazowo 
w wysokości 160 zł brutto. 

2. Członkowie zespołu powołanego do dokonywania kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, wynikającej z planu ustalonego przez 
komisję, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 160 zł brutto. 

3. Przewodniczący Komisji za wykonanie powierzonych mu funkcji otrzymuje 
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000,00 zł (brutto) miesięcznie 
i wypłacane jest na podstawie umowy zlecenia. 

4. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie umów – zlecenia, za 
rzeczywisty udział w pracach komisji lub za przeprowadzenie kontroli punktów 
sprzedaży, potwierdzone listą obecności, która zatwierdzona jest przez 
Pełnomocnika. 

VII.  Podział zadań i środków finansowych. 

Planowane dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych w 2022 roku powinny wynieść 105 000 zł. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki pochodzące 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem. Opłaty te stanowią dochód 
gminy, który w całości jest przekazywany na realizację zadań określonych w w/w 
Programie. 

Została wydzielona kwota 100 000,00 zł na realizację Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: 

KWOTA W 
ZŁ L.P ZADANIA 

 
1. Szkolenia 2800 
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2. 
Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców „Spójrz 
inaczej”, program realizowany jest przez 4 nauczycieli w SP w 
Lubiewie i 5 nauczycieli w SP w Bysławiu - stawka godz. 35zł 
(24x35x9) 

7560 

3. Prowadzenie integracji sensorycznej (Bysław- 100hx35zł, Lubiewo- 
30hx35zł) 4550 

Działalność punktów konsultacyjnych dla osób z problemami, rodziny 
w Lubiewie i Bysławiu, w tym:  

wynagrodzenie psychologa (65 zł za 1 godzinę) 156godz. SP i 
przedszkole 30godz.   12090 4. 

wynagrodzenie terapeuty (100 zł za 1 godzinę) - 160godz.  16000 

5. Dofinansowanie wypoczynku letniego 9000 

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19000 

7. Koszty sądowe w tym opłata za opinie biegłych 900 

8. Dofinansowanie stowarzyszeń 7000 

9. Dofinansowanie „Dnia Trzeźwości” 500 
10. Prowadzenie zajęć kółka szachowego w Bysławiu (120hx35zł) 4200 

11. Program profilaktyczny "Uzależnienia w życiu młodego człowieka" 850 

12. Program profilaktyczny "Biblioteczna apteczka" 1000 

13. Program profilaktyczny "Czy wiesz, że…?" 1200 

14. Prowadzenie terapii biofeedback (40hx35zł) 1400 

15. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych - szachy w Lubiewie 
(40hx35zł) 1400 

16. Działania profilaktyczne dla uczniów klasy V SP Lubiewo 1000 

17. Działania profilaktyczne dla uczniów klas 0-III SP w Lubiewie "Dbaj o 
zdrowie!" 1300 

18. Działania profilaktyczne dla drużyny harcerskiej przy SP Lubiewo 1000 

19. Program profilaktyczny "Ruch to zdrowie" 1200 

20. Warsztaty dla duszy "Przystań" 500 

21. Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży z parafii Bysław i 
Gminy Lubiewo na wypoczynek 1500 

22. 
Dofinansowanie zajęć (np. rękodzielniczych, kulinarnych) oraz 
konkursów w świetlicach wiejskich dla dorosłych obejmujących 
tematykę uzależnień 

3000 

23. Dofinansowanie szkolenia kuratorów zawodowych i społecznych 250 

24. Dofinansowanie "Biegu Trzech Wież nad Borami" 500 
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25. Telefon zaufania 300 
OGÓŁEM 100000 

Została wydzielona kwota 5 000,00 zł na realizację Przeciwdziałania 
Narkomanii: 

KWOTA 
W  L.P. ZADANIA 

ZŁ 
1. Cykl działań profilaktycznych "Masz moc - mów nie narkotykom" 2500 

2. Szkolny dzień profilaktyki dla uczniów klas IV-VIII SP w Lubiewie 
"Jestem wolny - nie uzależniam się" 2500 

OGÓŁEM 5000 

VIII.   Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

1) Rada Gminy Lubiewo. 

2) Wójt Gminy Lubiewo. 

3) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

6) Placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy. 

7) Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. 

8) Pełnomocnik Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9) Komisariat Policji oraz sąd i prokuratura. 

10) Podmioty gospodarcze. 

11) Środki masowego przekazu. 

12) Organizacje pozarządowe. 

13) Parafie na terenie Gminy Lubiewo. 

14) Służba Zdrowia. 

IX.   Postanowienia końcowe. 

1. Finansowanie realizacji niniejszego programu będzie dokonywane 
z rocznych opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę 
sprzedaż podmioty gospodarcze. 
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2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie 
promowany przez zamieszczenie informacji o istocie programu i jego założeniach 
w lokalnej prasie. 

3. Wójt Gminy składa każdego roku sprawozdanie Radzie Gminy z wykonania 
Gminnego Programu. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, 
Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025, ustawą z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii - 
organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są 
zobowiązane do podejmowania działań mających na celu profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych. Powyższe działania realizowane są w oparciu o program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, zwany dalej Programem. 

Istotą przedmiotowego Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom. 
Charakter podejmowanych działań  w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu 
uzależnień. Uzależnienia często występują równolegle, mają podobne podłoże 
i niosą zbliżone konsekwencje, integracja w/w programów pozwoli efektywniej 
zarządzać usługami oferowanymi w ramach obu obszarów. 

Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubiewo 
na rok 2022, zostały określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
środowiska, z uwzględnieniem zarówno potrzeb mieszkańców gminy, jak 
i zobowiązań wynikających z branżowych aktów prawnych. 

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych 
zjawisk będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych przez rozwój 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 
wzrost społecznej świadomości związanej z tą tematyką, przeciwdziałanie 
powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania substancji psychoaktywnych, 
integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie 
współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację 
przedmiotowego Programu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie w dniu 
29.10.2021 roku zaopiniowała pozytywnie do realizacji następujący program 
profilaktyczny. 

Wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców 
ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznaczone są na 
przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków. 

   
 Przewodnicząca Rady Gminy 

  
Zofia Reszka 
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