
UCHWAŁA NR XLVI/381/21 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia na rok 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrespol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz art. 10 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), Rada Gminy Andrespol uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrespol na rok 2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Andrespolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/381/21 

Rady Gminy Andrespol 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE ANDRESPOL NA ROK 2022 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku 
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). 

2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 2050). 

3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 
1249). 

4. Ustawa z o samorządzie gminny z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2021- 2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642). 

Ilekroć w dokumencie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Programie – należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Andrespol na rok 2021. 

2. PARPA – należy przez to rozumieć Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. OPS – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu. 

4. GIS – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Sanitarny. 

5. Program – należy rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrespol. 

6. Komisja – należy rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Andrespol. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych 
gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych działań prowadzona jest 
w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Działania opisane w Programie można zaliczyć do profilaktyki 
uniwersalnej skierowanej do wszystkich mieszkańców gminy Andrespol oraz profilaktyki selektywnej 
i profilaktyki wskazującej skierowanej do określonej grupy odbiorców. 

Do działań szeroko rozumianej profilaktyki należą: 

a) wdrażanie programów profilaktycznych (szkolnych i środowiskowych) dotyczących zapobiegania 
problemom alkoholowym, narkotykowym, przemocy w rodzinie, 

b) organizowanie szkoleń dla osób stykających się z problemami uzależnień i przemocy tj. członkowie 
Komisji, dyrektorzy, nauczyciele wychowawcy placówek oświatowych, pracownicy OPS, policjanci, 
pracownicy służby zdrowia, 

c) uruchamianie lokalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, 

d) działania służące ograniczaniu dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

e) działania ukierunkowane na przestrzeganie zasad obrotu alkoholem w punktach legalnej sprzedaży tj; 
szkolenia sprzedawców i właścicieli koncesji na sprzedaż alkoholu, kontrole punktów sprzedaży, 

f) działania informacyjne i edukacyjne uwzględniające profilaktykę uzależnień, 
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g) wspieranie działalności służącej organizowaniu mieszkańcom wolnego czasu z uwzględnieniem działań 
profilaktycznych, 

h) uruchamianie punktów konsultacyjnych i informacyjnych dla osób dotkniętych problemem uzależnień lub 
przemocą, 

i) wspieranie instytucji, stowarzyszeń i organizacji w zakresie poza statutowej działalności profilaktycznej 
świadczonej na rzecz mieszkańców gminy, 

j) uruchamianie działalności świetlic środowiskowych oraz innych miejsc systematycznej i specjalistycznej 
pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

k) organizowanie i finansowanie wyjazdowych form wypoczynku połączonego z wąsko adresowaną 
profilaktyką np. kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, obozy profilaktyczno-terapeutyczne 
dla dzieci doświadczających przemocy, prowadzone przez specjalistów, 

l) promowanie trzeźwej zabawy i spotkań towarzyskich bez alkoholu i narkotyków, 

m) organizowanie masowych imprez bezalkoholowych połączonych z szeroką edukacją społeczną np. biegi 
trzeźwościowe, dni sportu, tematyczne festyny z wykazanymi celami profilaktycznymi, 

n) organizowanie konkursów, debat, spotkań o tematyce związanej z profilaktyką i uzależnieniami, 

o) wspieranie kultury propagującej zdrowy styl życia bez używek. 

Do zadań wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, należy powołanie Gminnych Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonujących zadania i cele określone w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.  

Komisje mają w szczególności inicjować i realizować zadania w zakresie określonym w art. 41 
ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności 
podejmować działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmować czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonują także czynności dotyczące 
zgodności legalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z odnośnymi uchwałami Rady Gminy 
oraz wydają opinie w drodze postanowień, stanowiące warunek wydania zezwolenia przez Wójta Gminy 
na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Zadaniem Komisji jest także podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem przepisów art. 13.1 i art. 15.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Podstawą do finansowania zadań i działań zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii w ramach gminnego Programu są zadania określone w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jako 
fundusz wydzielony w dziale 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie 
Alkoholizmowi” i rozdział 85153 „Przeciwdziałanie Narkomanii”. Zaplanowane wydatki ogółem na rok 
2022 wynoszą 320000,00 zł. 

Preliminarz kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Andrespol - stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszego załącznika. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022 jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach. Został on 
opracowany na podstawie analizy problemów i zagrożeń pojawiających się w wybranych i poddanych 
diagnozie obszarach funkcjonowania gminy. Analizą zostały objęte zadania ujęte w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2021. Wnioski i rekomendacje wynikające z diagnozy stały się ważnym elementem ewaluacji Programu. 
Pozwoli to na zajęcie się problematyką alkoholizmu i narkomanii w sposób bardziej zorganizowany 
i kompleksowy. 
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• 

DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ 

Wszystkie prezentowane dane stanowiące podstawę do ustalenia stanu wyjściowego koniecznego 
do przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zostały pozyskane w wyniku konsultacji 
z jednostkami, które są realizatorami Programu. 

Pomoc społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu przedstawił następujące informacje dotyczące bieżącej 
pracy, w tym  w obszarze rodzin z problemem alkoholowym oraz wnioski zmierzające do 
minimalizowania obecnych i zapobiegania pojawianiu się nowych problemów związanych 
z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz występowaniem przemocy w rodzinie: 

1) W okresie sprawozdawczym tj. styczeń – październik 2021 r. pracownicy socjalni OPS w Andrespolu 
realizowali następujące działania wynikające z Programu, a określone w ustawie z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie: 

a) pomocą objętych było 149, w tym 9 rodzin z dominującym problemem alkoholowym tj. osoby z tych 
rodzin przebywały na terapii odwykowej, odtruciu, 

b) udzielona została pomoc w formie zasiłku okresowego w 56 rodzinach, w tym w 9 rodzinach 
z dominującym problemem alkoholowym. 82 rodzinom przyznano pomoc w formie zasiłku celowego 
oraz 54 osobom zasiłek stały przyznany z OPS. U osób pobierających zasiłek stały, nie występuje 
problem alkoholowy, 

c) żadnego dziecka nie umieszczono w pieczy zastępczej, 

d) 149 rodzinom udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego z tytułu: bezrobocia, 
niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeby ochrony 
macierzyństwa, ubóstwa, bezdomności, ciężkiej choroby, 

e) w 30 rodzinach systematycznie organizowane było przyznanie pomocy w formie  dożywianie dzieci, 
w tym w 7 rodzinach gdzie występuje problem alkoholowy; 

f) OPS we współpracy z placówkami oświatowymi wytypował 80 dzieci do udziału w spotkaniu 
Świąteczno- Mikołajkowym organizowanym corocznie dla dzieci uczęszczających na zajęcia 
w świetlicach środowiskowych; 

g) oprócz realizacji zadań wymagających pomocy materialnej, pracownicy socjalni prowadzą bieżącą pracę 
socjalną tj. pomagają  w prowadzeniu spraw urzędowych, prowadzą rozmowy motywujące osoby do 
podjęcia czynności prowadzących do rozwiązania problemów, współpracują z pedagogami 
i psychologami szkolnymi. Są to działania obejmujące stałe monitorowanie osób i rodzin mające 
umożliwić szybkie reagowanie na pojawiające się sytuacje kryzysowe. W okresie rozliczeniowym tego 
typu długofalowych działań pracownicy socjalni prowadzili 28, 

h) pracownicy socjalni w toku bieżącej pracy socjalnej nie skierowali do Zespołu Interdyscyplinarnego 
osób, a także ich rodzin, u których występuje problem alkoholowy lub narkotykowy i przemoc, 

i) obowiązkiem alimentacyjnym objętych było 43 dłużników z terenu gminy Andrespol, 

j) OPS współpracuje z Zespołem Służby Kuratorskiej działającym przy Sądach Rejonowych, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Posterunkiem Policji w Andrespolu i asystentami rodziny, 

k) pomocą w formie udziału w zajęciach w świetlicach środowiskowych objętych zostało 80 dzieci ze szkół 
podstawowych w Bedoniu i Wiśniowej Górze, 

l) Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 asystenta rodziny, który pracował z 16 rodzinami. 

Wszystkie działania podejmowane przez pracowników socjalnych były na bieżąco 
monitorowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami OPS. 

Ośrodek zajmuje się także rozpoznawaniem problemu narkomanii i zażywania substancji 
psychoaktywnych w rodzinach objętych pomocą. 
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2) Wnioski wynikające z analizy danych oraz konsultacji: 

a) zachowana zostaje zasada udzielania pomocy na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień 
i przemocy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, oczekiwań i dostępności środków finansowych 
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

b) planuje się zwiększenie propozycji nowoczesnych form działań profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży szkolnej w tym realizowanych na zajęciach w świetlicach środowiskowych, 

c) planuje się poszerzenie oferty szkoleń skierowanych do pracowników socjalnych w zakresie 
systemowego podejścia w pracy z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym oraz najczęściej 
występującymi problemami proceduralnymi i trudnościami w planowaniu działań profilaktycznych 
w walce z uzależnieniami i przemocą. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Prezentowane poniżej dane dotyczą realizacji zadań i działań ujętych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 
2021, a dotyczą okresu styczeń – październik 2021 roku. Informacje zostały pozyskane z Posterunku 
Policji w Andrespolu. 

W okresie od stycznia do listopada 2021 roku policjanci z Posterunku Policji w Andrespolu 
realizowali następujące działania wynikające z Programu, a określone w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

a) zatrzymano łącznie 38 osób kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu, 

b) policjanci z Posterunku Policji w Andrespolu zatrzymali do wytrzeźwienia 31 osób mieszkańców gminy 
Andrespol, 

c) przeprowadzono 49 spraw przygotowawczych, w których osoby otrzymały zarzuty o popełnienie 
różnego rodzaju przestępstw, a następnie skierowano sprawę do Sady Rejonowego w Łodzi, 

d) nie zatrzymano osób kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem środków odurzających, 

e) zatrzymano i doprowadzono 20 osób z polecenia Sądu, 

f) zarejestrowano 1834 czynności wiążących się z interwencjami, czynnościami zleconymi dla Sądu, 
Prokuratora, Komorników i innych instytucji, 

g) wystawiono 400 mandatów karnych, 

h) wprowadzono 17 razy procedurę Niebieskiej Karty mającej za zadanie przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie, 

i) 1 osobę została objęte aktem oskarżenia z art 207 kk tj. Przemoc w rodzinie, 

j) miejsca publiczne, w których najczęściej zgłaszane było spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku 
publicznego to: skwer w Andrespolu ul. Tuszyńska 5, przystanki autobusowe obejmujące ul. Tuszyńską 
w Andrespolu, Wiśniowej Górze i Stróży, ul. Rokicińską w Andrespolu oraz teren Skatepark w Stróży, 

k) policjanci w ramach działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży rozdawali ulotki, 
materiały informacyjne, gadżety mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach oraz dotyczące 
bezpiecznych ferii i wakacji. Materiały te zostały przekazane z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz 
z Programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, 

l) we wszystkich placówkach oświatowych gminy Andrespol, policjanci przeprowadzili cykl spotkań 
z dziećmi i młodzieżą o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Swoimi działaniami informacyjnymi 
i profilaktycznymi, funkcjonariusze objęli także nauczycieli i rodziców. Policjanci wielokrotnie 
uczestniczyli w spotkaniach okazjonalnych organizowanych w placówkach oświatowych, 

m) działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży realizowane były zgodnie z planem Komendy 
Powiatowej Policji w Koluszkach „Młodzież wolna od uzależnień”, 

n) działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne realizowano także podczas imprez środowiskowych 
np. Dzień Dziecka na Marysinku, 
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o) działania informacyjne i edukacyjne kierowane były także do dorosłych mieszkańców gminy np. 
spotkanie w Domu Seniora w Andrespolu oraz z mieszkańcami Justynowa podczas spotkania w OSP, 

p) Posterunek Policji w Andrespolu ściśle współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego 
w ramach programu dla klas mundurowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach obejmujących  profil 
policyjny, organizowanych przez Komendę Powiatową w Koluszkach oraz Posterunek Policji 
w Andrespolu. 

Wnioski wynikające z analizy danych oraz konsultacji: 

a) planuje się kontynuację zadań i działań dotyczących prewencji , których efektem będzie zmniejszenie 
ilości zachowań patologicznych, 

b) planuje się realizację dotychczasowych form współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, która 
w ocenie stron przebiega w sposób zadowalający, 

c) planuje się nawiązanie ściślejszej współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami których celem jest 
przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, 

d) planuje się podjęcie dodatkowej współpracy gminy z policją w ramach projektu mającego na celu 
rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami, co w efekcie wpłynie na podniesienie stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie. 

Posterunek Policji w Andrespolu wnioskuje o dofinansowanie w zakresie zakupu ulotek 
i gadżetów, głównie w postaci elementów odblaskowych dla dzieci i uczniów placówek oświatowych 
znajdujących się na terenie gminy w ramach skierowanych do nich działań profilaktycznych. 

Poradnictwo i pomoc psychologiczna 

W gminie Andrespol w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Konsultacyjno- 
informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, który świadczy pomoc dwa razy 
w miesiącu podczas czterogodzinnych dyżurów w terminach ustalanych kwartalnie. 

Wsparcie psychologiczne jest skierowane do osób i rodzin przeżywających trudności wynikające 
między innymi z uzależnienia i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. Z pomocy mogą 
skorzystać także osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych. 

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. 

Poradnictwo w Punkcie ma przede wszystkim charakter informacyjny w zakresie choroby 
alkoholowej, jej fazach i rozwoju oraz skutkach psychicznych i fizycznych dla pijącego jak również 
jego rodziny. Prowadzi także rozmowy motywujące do podjęcia leczenia oraz podejmuje interwencje 
na rzecz zgłaszających się osób dotkniętych przemocą. 

Z informacji przekazanych przez pracownika Punktu wynika, że w okresie od stycznia do listopada 
2021 podejmowano działania w zakresie: 

a) odbudowy poczucia własnej wartości, poprawę umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrostu   
kompetencji społecznych i komunikacji interpersonalnej, 

b) wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą, rozwiązywania pojawiających się sytuacji kryzysowych, 

c) udzielania informacji na temat pomocy udzielanej osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionych od 
alkoholu lub innych używek oraz osobom i rodzinom, w których występuje problem przemocy. 

Z oferty skorzystało 9 osób podczas 53 wizyt; doraźnie z konsultacji z psychologiem w zakresie 
informacyjnym korzystali także członkowie GKRPA oraz pracownicy socjalni. 

Wnioski wynikające z analizy danych i konsultacji: 

1) zwiększenie oferty w zakresie edukacji i wsparcia psychologicznego skierowanej do osób korzystających 
z oferowanej pomocy, 

2) zwiększenie różnorodności dostępnych form edukacji i informacji w zakresie profilaktyki i leczenia 
uzależnień, 

3) poszerzenie oferty o porady prawne w zakresie przepisów wynikających z: Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; Ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
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4) zwiększenie dostępności usług pomocowych w punkcie konsultacyjnym. 

Profilaktyka ukierunkowana na dzieci i młodzież 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako jedno z zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego wskazuje 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 oraz udzielanie rodzinom, w których występują problem 
alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie. 

Jednym z elementów realizacji tego zadania jest udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom 
z rodzin z problemem alkoholowym. Realizowane jest ono między innymi poprzez prowadzenie 
placówek wsparcia dziennego oraz organizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym. 

PARPA rekomenduje następujące działania do realizacji w ramach Gminnych Programów 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które 
w gminie Andrespol realizowane są w następujący sposób: 

1) prowadzenie na terenie placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży np. „Bezpieczni dziś i jutro”, „Jestem bezpieczny i dbam 
o bezpieczeństwo innych”, Odblaski ratują życie”, „Trzymaj formę, żyj zdrowo”, „Przyjaciele Zippiego”, 
„Więzi”, „Jestem OK”, „Konflikt-mówię, słucham, akceptuję”, „Profilaktyka uzależnień od substancji 
psychoaktywnych-alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki”, Programy Profilaktyczne 
„Cukierki”; „Unplugged”. „Program Dobrego Wychowania”, spektakle profilaktyczne połączone 
z warsztatami w Teatrze Powszechnym „ONY” „OTAGOWANI” poświęcone uzależnieniom 
i konsekwencjom tych uzależnień oraz w jaki sposób walczyć z uzależnieniami, warsztaty edukacyjne 
„Uzależnienie od internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych, 
„Poczucie własnej wartości-wierzę, że potrafię”; 

2) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców to w szczególności 
dostarczenie aktualnych informacji rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia 
działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, alkoholu, nikotyny, nowych substancji 
psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy 
specjalistycznej w przypadku zauważenia niepokojących zachowań u swoich dzieci. Udostępnienie 
informacji o ofercie pomocy specjalistycznej w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych 
problemów psychologicznych i psychiatrycznych, przekazanie informacji na temat konsekwencji prawnych 
związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości. Informowanie o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców 
oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią Cykliczne 
spotkania dla rodziców z funkcjonariuszami policji z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich 
i Patologii KPP Łódź-Wschód na temat uzależnień i zagrożeń współczesnego świata, cykliczne pogadanki 
i prelekcje o charakterze informacyjnym i edukacyjnym zgodnie z zapotrzebowaniem szkół, na podstawie 
prowadzonej diagnozy problemów. Do rodziców we wszystkich szkołach kierowana jest oferta spotkań 
szkoleniowych obejmująca profilaktykę uzależnień oraz problematykę wynikająca z diagnozy prowadzonej 
wśród uczniów i rodziców; 

3) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez 
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. W ramach projektów zewnętrznych młodzież LO 
podejmuje działania skierowane do uczniów szkół podstawowych „Młodzieżowa Akademia Lokalnego 
Działania -Bezpieczeństwo” w ramach programu Równać Szanse. Zajęcia te zakończone wspólną Grą 
Terenową rozgrywaną w lokalnym, gminnym środowisku zostały pozytywnie ocenione przez realizatorów 
i uczestników. W ramach współpracy z klasami mundurowymi młodzież LO prowadzi zajęcia dotyczące 
bezpieczeństwa, możliwościach uzyskania pomocy dla siebie i kolegów, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, wzorców zachowań wobec znalezienia się w sytuacjach kryzysowych; 
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4) dofinansowywanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, 
młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla 
nauczycieli, wychowawców; 

5) realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży; 

6) przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia; podejmowanie działań 
edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych 
i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych; 

7) prowadzenie badań związanych zwłaszcza z diagnozą zachowań ryzykownych, spożywaniem alkoholu 
używaniem substancji psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież; 

8) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

9) prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych z programem 
opiekuńczo-wychowawczym. W gminie Andrespol działają dwie świetlice środowiskowe w Bedoniu 
i Wiśniowej Górze. 

•Programy wychowawczo-profilaktyczne realizowane są we wszystkich szkołach na terenie gminy, 
realizowane  przez wychowawcę, pedagoga i psychologa szkolnego podczas zajęć lekcyjnych 
i uwzględniające problematykę uzależnień: 

a) propagowanie zdrowego stylu życia, przestrzeganie zasad fair play nie tylko w sporcie, 

b) wzmacnianie kompetencji społecznych w zakresie sposobów skutecznego odmawiania, działania 
związane z profilaktyką agresji, uzależnień, cyberprzemocą oraz eliminowanie zachowań niepożądanych, 

c) przykładowa tematyka zajęć: Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w uzależnieniach, Zarażaj 
odpowiedzialnością, Jak troszczyć się o zdrowie, Pogorszenie nastroju-jak i gdzie szukać pomocy, Skąd 
się bierze agresja w sieci, Alfabet emocji-jak nazywać swoje emocje, Chcę powiedzieć Ci coś miłego-
dostrzegamy pozytywne cechy w innych, Prawdy i mity na temat alkoholu, Jak reaguje organizm 
człowieka na alkohol w różnym wieku, Rodzaje uzależnień od alkoholu: psychiczne, społeczne, Gdzie 
szukać pomocy ?, Alkohol to nie sposób na stres i problemy, Asertywność na co dzień-jak się bawić bez 
alkoholu .Tematyka i formy realizacji zostały dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci 
i młodzieży. 

Wnioski wynikające z analizy danych i konsultacji: 

1) opracowanie w szkołach rocznego planu działań wychowawczych, profilaktycznych edukacyjnych 
i informacyjnych przewidzianych do dofinansowania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, co umożliwi bardziej racjonalne i efektywne 
wykorzystanie funduszy przewidzianych w Programie na zaplanowane i realizowane działania; 

2) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki selektywnej kierowanej do młodzieży w formie zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

3) uwzględnienie w większym stopniu udziału specjalistów w propozycjach szkoleń kierowanych do dzieci 
i młodzieży, w tym zwiększenie liczby programów rekomendowanych przez PARPA; 

4) podejmowanie przez szkoły działań mających na celu zaktywizowanie rodziców do inicjowania 
i podejmowania wspólnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wskazywanie 
dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

5) zwiększenie propozycji inicjatyw podejmowanych przez dzieci i młodzież kierowanych do grup 
rówieśniczych, a obejmujących profilaktykę uzależnień od alkoholu i narkotyków; 

6) tworzenie środowiskowych programów profilaktycznych przeznaczonych dla całej społeczności lokalnej 
w celu większej integracji i budowania tożsamości wokół kultury trzeźwości. 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych 

Informacje dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021 r. zostały pozyskane 
z ewidencji prowadzonej przez Referat Komunalny Urzędu Gminy Andrespol. 

Maksymalna liczba zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy została określona 
Uchwałą nr LIX/555/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 sierpnia 2018 r. odrębnie dla poszczególnych 
napojów alkoholowych, dla sprzedaży z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w 
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miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Andrespol miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych. 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 45 zezwoleń; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 45 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 45 zezwoleń. 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 25 zezwoleń; 

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 10 zezwoleń. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w okresie 
rozliczeniowym (styczeń- październik 2021) wynosiła: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz  piwo – 33 zezwolenia w tym wydane w 2021 r. – 2 zezwolenia; 

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 33 zezwolenia w tym wydane w 2021r. 
– 2 zezwolenia; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 29 zezwoleń w tym wydane w 2021 r. – 2 zezwolenia. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w okresie 
rozliczeniowym (styczeń- październik 2021) wynosiła: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 12 zezwoleń w tym wydane w 2021r. – 5 zezwoleń; 

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5 zezwoleń w tym wydane w 2021r. – 
0 zezwoleń; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu - 4 zezwolenia w tym wydane w 2021 r.- 0 zezwoleń. 

•Wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa. 

•W związku z likwidacją placówki wygaszono 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

•Ogólna liczba placówek, w których sprzedawany jest alkohol – 44 placówki. 

Wnioski wynikające z analizy danych i konsultacji: 

1) kierowanie szkoleń do sprzedawców napojów alkoholowych dotyczące prawnych aspektów sprzedaży 
napojów alkoholowych oraz zasad odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych; 

2) zwiększenie liczby kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

CELE PROGRAMU 

Celem głównym Programu jest zmniejszenie rozmiarów aktualnie zdiagnozowanych  problemów 
w obszarze nadużywania alkoholu, używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  oraz  
zapobieganie powstawaniu nowych problemów w tym obszarze wśród mieszkańców Gminy Andrespol 
i związane z tym ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności 
w populacji dzieci i młodzieży. 

 Cel główny realizowany będzie w obszarach: 

1. Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Andrespol (dzieci, 
młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka wystąpienia problemów związanych 
z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

2. Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów 
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 
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3. Profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które wykazują symptomy problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia 
szkodliwego lub uzależnienia. 

4. Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem. 

5. Rehabilitacji – poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności 
środowisk abstynenckich. 

Podejmowane działania mają równoważyć,  redukować  lub uodparniać na działanie czynników 
szkodliwych, prowadzących do wystąpienia zachowań ryzykownych, a w efekcie doprowadzić do: 

- zmniejszenia roli czynników ryzyka (dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym, wykluczenie 
społeczne spowodowane ubóstwem, odrzucenie przez rówieśników, złe relacje w rodzinie), 

- wzrostu znaczenia czynników chroniących (akceptowany społecznie sposób spędzania wolnego czasu, 
wsparcie rówieśnicze, podwyższenie wyników w nauce poprzez uczestnictwo w zajęciach świetlicy 
środowiskowej, uprawianie sportu, atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, wsparcie emocjonalne 
i dostrzeganie problemów przez dorosłych). 

PRZEWIDYWANE FORMY REALIZACJI ZADAŃ SŁUŻĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW 
PROGRAMU 

Zadanie 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków 

1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. 

2. Podejmowanie i systematyczna kontynuacja działań kierowana do osób uzależnionych w celu kierowania 
na leczenie, w tym ponoszenie kosztów z tym związanych. 

3. Podejmowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu i innych używek czynności mających na celu ich 
świadomy udział w programach terapeutycznych. 

4. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przez osoby uzależnione. 

5. Udzielanie osobom wsparcia po zakończeniu leczenia odwykowego. 

6. Dostarczanie informacji na temat możliwości uczestnictwa w grupach samopomocowych AA oraz 
pomoc organizacyjna i finansowa grup wsparcia. 

7. Rozwijanie i wspieranie działalności Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w Andrespolu. 

Zadania Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego . 

1) Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych w następujących formach: 

a. konsultacje, pomoc i wsparcie psychologiczne, 

b. poradnictwo, 

c. wspieranie osób uzależnionych po ukończonych programach terapii podstawowej i pogłębionej; 

2) Pomoc udzielana osobom uzależnionych od narkotyków, nikotyny, hazardu, Internetu – uzależnień 
behawioralnych; 

3) Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i młodzieży oczekującej wsparcia; 

4) Przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych, publicznych ośrodków zamkniętych 
osobom uzależnionym i ich rodzinom; 

5) Przekazywanie informacji na temat ruchów samopomocowych, oraz o mitingach Wspólnoty Anonimowych 
Alkoholików; 

6) Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji 
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

7) Udostępnienie materiałów informacyjnych na tematy związane z uzależnieniami i przemocą; 
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8) Dopuszcza się możliwość modyfikacji działalności punktu konsultacyjnego także w formie pracy zdalnej, 
wsparcie udzielane będzie telefonicznie lub z wykorzystaniem innych dostępnych form komunikacji 
zdalnej. Jednak główną platformą współpracy jest bezpośredni kontakt w formie stacjonarnej. W/w 
modyfikacje będą wprowadzane zgodnie z zaleceniami rekomendowanymi przez PARPA, GIS. 

Rodzinny Punkt Konsultacyjny obsługiwany jest przez  OPS we współpracy z: 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

- Placówkami Lecznictwa Odwykowego w Łodzi, 

- Sądem, 

- placówkami oświatowymi. 

Działania wymagające środków finansowych: 

1) finansowanie kosztów powołania biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) orzekających w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu; 

2) finansowanie zatrudnienia psychologów i innych specjalistów w zakresie poradnictwa; 

3) odnowienie wyposażenia Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego w celu zapewnienia większego komfortu 
psychicznego i poczucia zaopiekowania dla osób korzystających z pomocy psychologicznej i prawnej oraz 
szukających wsparcia w postaci rozmów podnoszących poczucie własnej wartości w szczególności 
w grupach wykluczonych społecznie; 

4) zakup ulotek, broszur, informatorów adresowanych do mieszkańców gminy informujących o ofercie 
pomocy dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych narkomanią, doświadczających 
przemocy w rodzinie; 

5) zakup materiałów papierniczo-biurowych oraz niezbędnych artykułów do pracy w punkcie konsultacyjnym. 

Realizatorzy zadań: psycholodzy, inni specjaliści, OPS, Gminna Komisja  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Wskaźniki realizacji: 

1) liczba porad udzielonych w Punkcie; 

2) liczba osób systematycznie korzystających z proponowanej oferty; 

3) ilość prowadzonych spraw we współpracy z OPS, GKRPA, Zespołem Interdyscyplinarnym; 

4) liczba zakupionych materiałów informacyjnych i literatury fachowej. 

Zadanie 2 

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

1. Świadczenie pomocy w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków i innych używek oraz ofiar przemocy. 

2. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie w celu 
zmotywowania ich do podjęcia właściwego leczenia i terapii. 

3. Sprawne i szybkie reagowanie wobec pojawiających się sygnałów o zaburzeniach w funkcjonowaniu 
rodziny dotyczących przypadków przemocy poprzez uruchamianie procedury „Niebieska Karta”. 

4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wycieczek i innych form 
spędzania czasu wolnego uwzględniających w programie treści profilaktyki i terapii kierowane do dzieci 
młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych. 

5. Współdziałanie z mieszkańcami gminy w działaniach, które w ramach profilaktyki promują zdrowy styl 
życia, w tym różne formy spędzania wolnego czasu i właściwe relacje społeczne służące wzmocnieniu więzi 
sąsiedzkich, rodzinnych oraz rówieśniczych. 
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6. Wspieranie organizacyjne i finansowe spotkań i imprez dla Seniorów,, osób z innych grup społecznych 
żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych, niewydolnych finansowo, oraz samotnych. 

7. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych. 

Zadania świetlicy środowiskowej: 

a) stała i systematyczna współpraca z rodziną dziecka, 

b) rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji dziecka w kontekście sytuacji rodzinnej i szkolnej, 

c) realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na pomoc dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym, zagrożonych występowaniem wśród bliskich innych uzależnień oraz z rodzin niewydolnych 
wychowawczo, 

d) rozpoznawanie i niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka mające na celu zapobieganiu wykluczeniu 
rówieśniczemu, 

e) pomoc w przezwyciężeniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, 

f) organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, konkursów, imprez 
środowiskowych z uwzględnieniem aspektów edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych 
wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

g) współpraca z instytucjami i organizacjami statutowo zajmującymi się problematyką rodziny i dziecka 
mogącymi nieść pomoc dziecku i rodzinie, 

h) dożywianie dzieci w postaci podwieczorku. 

Działania wymagające środków finansowych: 

- finansowanie zatrudnienia osób pracujących z dziećmi w ramach realizowanych zadań, 

- finansowanie zadań i działań wynikających z realizowanego w świetlicach Programu Profilaktyczno, 

- Wychowawczego w formie dostosowanej do możliwości rozwojowych uczestników, 

- dożywianie dzieci w postaci podwieczorku (zakup artykułów żywnościowych), 

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz artykułów wyposażenia pozwalających na uatrakcyjnienie 
realizowanych zajęć pod kątem niwelowania różnic w dostępności do współczesnych osiągnięć 
technicznych celem pomocy w nauce i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci objętych pomocą, 

- organizowaniu imprez okolicznościowych (w tym zakup nagród i drobnych upominków) wynikających 
z planu pracy świetlicy w miarę posiadanych środków, 

- zakup literatury fachowej, 

- dofinansowanie działań podejmowanych przez mieszkańców gminy na rzecz promowania zdrowego, 
wolnego od używek stylu życia, wynikających z kalendarza imprez środowiskowych oraz 
podejmowanych okazjonalnie. 

Realizatorzy zadań: wychowawcy zatrudnieni w świetlicach, specjaliści w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, inni zatrudnieni na podstawie diagnozy potrzeb dzieci objętych 
pomocą i wsparciem, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, instytucje i organizacje podejmujące działania na rzecz profilaktyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Termin realizacji: I-XII 2022. 

Wskaźniki realizacji: 

1) liczba placówek wsparcia dziennego, w których realizowana jest działalność opiekuńczo - wychowawcza; 

2) liczba dzieci objętych pomocą i wsparciem w ramach działalności placówek; 

3) liczba zatrudnionych specjalistów; 

4) liczba programów edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych realizowanych w placówkach; 

5) różnorodność form pracy z dziećmi; 
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6) ilość interwencji i podejmowanych czynności w ramach procedury „Niebieska Karta„. 

Zadanie 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności 
w populacji dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych 

1) Kierowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych do całej populacji Gminy Andrespol, 
wdrażanie lokalnych programów środowiskowych oraz uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach na 
rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy; 

2) Podejmowanie zadań oraz prowadzenia działań profilaktycznych, kształtujących prawidłowe postawy 
młodych ludzi wobec używek, poprzez  różnorodne formy zajęć sportowych, sportowo- rekreacyjnych, 
sportowo-edukacyjnych, imprez sportowych i rekreacyjnych; 

3) Informowanie mieszkańców gminy o podejmowanych działaniach w zakresie profilaktyki i sposobach 
rozwiązywania występujących na terenie gminy problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków 
z wykorzystaniem różnorodnych form komunikacji; 

4) Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania 
alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia; 

5) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do dorosłych w zakresie szkód 
wynikających z picia alkoholu oraz zażywania narkotyków  przez dzieci i młodzież; 

6) Upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży; 

7) Propagowanie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwościach przeciwdziałania 
przemocy, w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym; 

8) Współpraca z placówkami oświatowymi, świetlicami środowiskowymi, instytucjami, stowarzyszeniami 
i grupami społecznymi mającymi wpływ na kształtowanie polityki trzeźwościowej w gminie oraz 
propagowanie pozytywnych rezultatów podejmowanych działań; 

9) Tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców z wykorzystaniem 
programów profilaktycznych kierowanych do grup społecznych w ramach profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej realizowane w szkołach, świetlicach środowiskowych, instytucjach 
i stowarzyszeniach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień; 

10) Przeprowadzenie diagnozy w zakresie profilaktyki uzależnień uwzględniającej występowanie 
w placówkach oświatowych czynników ryzyka i czynników chroniących oraz diagnozy dotyczącej 
problematyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych w Gminie 
Andrespol wraz z wnioskami wynikającymi  z przeprowadzonych badań. 

Działania wymagające środków finansowych: 

1) zakup ulotek, broszur, informatorów adresowanych do mieszkańców gminy informujących o działaniach 
i ofercie pomocy dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych narkomanią, 
doświadczających przemocy w rodzinie; 

2) finansowanie spersonalizowanych dla Gminy Andrespol materiałów informacyjnych i edukacyjnych, 
kierowanych do określonych grup odbiorców; 

3) finansowanie działań podejmowanych w ramach lokalnych programów środowiskowych oraz w ramach 
uczestniczenia w ogólnopolskich kampaniach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
na terenie gminy; 

4) finansowanie działań ujętych w zatwierdzonych do realizacji Programach profilaktyczno -edukacyjnych 
wnioskowanych przez: placówki oświatowe,  instytucje, stowarzyszenia i grupy działające na rzecz 
rozwiązywania problemów uzależnień w Gminie Andrespol; 

5) zakup i finansowanie badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki uzależnień uwzględniającej 
występowanie w placówkach oświatowych czynników ryzyka i czynników chroniących oraz diagnozy 
dotyczącej problematyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych 
w Gminie Andrespol. 
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Realizatorzy zadań: dyrektorzy placówek oświatowych, wychowawcy zatrudnieni w świetlicach, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucje 
i organizacje podejmujące działania na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

Termin realizacji: I-XII 2022. 

Wskaźniki realizacji: 

1) liczba realizatorów zaangażowanych w podejmowanie działań ujętych w Zadaniu 3; 

2) liczba osób objętych działaniami w stosunku do liczby osób, do których kierowane były działania; 

3) liczba przeprowadzonych diagnoz kierowanych do placówek oświatowych; 

4) przeprowadzenie diagnozy skierowanej do mieszkańców Gminy Andrespol; 

5) ilość zrealizowanych zadań obejmujących działania  profilaktyczne, kształtujące prawidłowe postawy 
młodych ludzi wobec używek w formie dodatkowych zajęć sportowych, sportowo- rekreacyjnych, 
sportowo-edukacyjnych, imprez sportowych i rekreacyjnych; 

6) wdrażanie lokalnych programów środowiskowych oraz uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach na 
rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy; 

7) ilość i różnorodność form działań informacyjnych kierowanych do mieszkańców Gminy Andrespol. 

Zadanie 4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

1) Współpraca ze stowarzyszeniami, grupami AA, organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi 
w działalność na rzecz społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień; 

2) Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień na 
terenie gminy; 

3) Współpraca z Parafiami Rzymsko-Katolickimi i innymi związkami wyznaniowymi; 

4) Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych poprzez koordynację i wspólną ich realizację, 
nieodpłatne udostępnianie lokalu będącego własnością lub w zarządzaniu gminy np. na mitingi, spotkania 
integracyjne zapobiegające wykluczenie społecznemu, zakup materiałów  informacyjnych; 

5) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Andrespol. 

Działania wymagające środków finansowych: 

Finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w ramach wspomagania działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
i uzależnień od narkotyków oraz zjawiska przemocy w rodzinie. 

Realizatorzy zadań: Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, 
stowarzyszenia, grupy AA, organizacje pozarządowe, inne instytucje zaangażowane w działalność na 
rzecz społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

Termin realizacji: I-XII 2022. 

Zadanie 5 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i uchwały Rady Gminy 

1) Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem; 

2) Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących handlu alkoholem; 

3) Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych; 

Działania wymagające środków finansowych: 
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Finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

Termin realizacji: I-XII-2021. 

Realizatorzy zadań: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Posterunek 
Policji w Andrespolu, wskazani pracownicy Urzędu Gminy w Andrespolu. 

Wskaźniki realizacji: 

1) liczba interwencji zgłoszonych przez mieszkańców; 

2) liczba zgłoszeń o naruszeniu zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przedstawionych przez Posterunek Policji w Andrespolu; 

3) liczba przeprowadzonych kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych; 

4) ilość szkoleń edukacyjnych kierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych; 

5) liczba uczestników w/w szkoleń. 

ZAMIERZONE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU 

Oczekiwanym efektem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie na terenie gminy Andrespol; 

2) zapewnienie wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców gminy Andrespol, w tym dzieci i młodzieży, 
w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym oraz placówkach oświatowych; 

3) podjęcie przez osoby uzależnione oferty poradnictwa, wsparcia i terapii; 

4) ograniczenie spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież poprzez włączenie się w działania edukacyjne 
sprzedawców napojów alkoholowych; 

5) mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia odpowiedzialności za zapobieganie problemom szeroko 
pojętej patologii w życiu publicznym; 

6) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz całej społeczności lokalnej w Gminie 
Andrespol. 

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

Monitoring jest koniecznym elementem pozwalającym na podejmowanie decyzji dotyczących 
ewaluacji Programu. Działania monitorujące będą poddawane systematycznej analizie, pozwalającej na 
ustalenie stanu wyjściowego i opisu diagnozy wstępnej dotyczącej występowania problemu 
alkoholowego oraz narkomanii wśród mieszkańców Gminy Andrespol. W ramach monitorowania 
uwzględnione będą informacje dotyczące osiągania wskaźników opisujących realizowane w Programie 
działania oraz dodatkowe dane pozyskane z różnych źródeł uwzględniające dane statystyczne 
i opisujące problematykę uzależnień wraz z uwarunkowaniami środowiskowymi w Gminie Andrespol. 
Zebrane dane będą uwzględniane w szczególności podczas planowania nowych przedsięwzięć, ale także 
przy weryfikacji skuteczności i efektywności stałych zadań i podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu bądź 
ograniczeniu podejmowanych działań programowych. Ewaluacja Programu dokonana zostanie na 
podstawie: analizy sprawozdań, analizy danych statystycznych i analizy badań ankietowych. 

Monitorowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii będzie uwzględniało następujące działania dotyczące zjawisk uzależnień: 

a) ocena stopnia spełniania wewnętrznych wskaźników ustalonych w Programie dla realizowanych działań, 

b) pozyskiwanie i analiza danych dotyczących uzależnień od podmiotów zajmujących się realizacją działań 
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

c) analiza danych statystycznych dotyczących problematyki uzależnień w gminie, na tle danych 
ogólnokrajowych, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany Strona 14



d) pozyskiwanie informacji o podmiotach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom, a funkcjonujących na terenie gminy Andrespol, 

e) prowadzenie badań ankietowych badających stopień akceptacji działań realizowanych w Programie, 

f) ustalanie stopnia zgodności pomiędzy danymi wynikającymi z diagnozy wstępnej, a podejmowanymi 
działaniami, 

g) prowadzenie cyklicznych badań na temat uzależnień prowadzone w podmiotach realizujących Program 
oraz ustalenie skali uzależnień w gminie Andrespol. 

Termin realizacji: I-XII-2022 z kwartalnym terminem rozliczeniowym. 

Realizatorzy zadań: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy 
placówek oświatowych, Posterunek Policji w Andrespolu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Andrespolu, instytucje i organizacje podejmujące działania na rzecz profilaktyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podmioty realizujące badania ankietowe. 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 120 złotych brutto za udział w posiedzeniu Komisji lub udział w Kontroli, jeżeli Kontrola 
odbywa się w innym dniu niż posiedzenie; 

2) Za wyjazd poza teren gminy w sprawach dotyczących problematyki związanej z działalnością Komisji 
oprócz wynagrodzenia określonego w pkt. 1 przysługuje członkowi Komisji zwrot kosztów podróży; 

3) Wynagrodzenie o którym mowa pkt. 1 nie przysługuje pracownikom Urzędu Gminy Andrespol i jednostek 
organizacyjnych Gminy Andrespol jeżeli posiedzenia Komisji i kontrole odbywają się w godzinach pracy 
tych jednostek. 

Nadzór nad realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sprawuje Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Andrespolu.   

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany Strona 15



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Preliminarz kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Andrespol w  roku 2022 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 300,00 zł 
4170 Wynagrodzenie bezosobowe 160 000,00 zł 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 000,00 zł 
4220 Zakup środków żywności 12 000,00 zł 
4260 Zakup energii, gazu, wody 2 000,00 zł 
4300 Zakup usług pozostałych 71 600,00 zł 
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł 
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i 

lokale 
2 500,00 zł 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 

85154 

4610 Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

2 000,00 zł 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 

851 

85153 
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 

Wydatki ogółem: 320 000,00 zł 
  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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