
UCHWAŁA NR XXVI/197/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i poz. 437) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Górecki
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Rozdział I Wprowadzenie. 

 

Rozdział II Diagnoza sytuacji w gminie Łobez (stan na dzień 30 listopada 2016 r.). 

 

Rozdział III Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Łobez. 

 

Rozdział IV Podstawowe cele i zakres działania. 

 

Rozdział V Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 

Rozdział VI Instytucje i organizacje zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii na terenie 

Gminy Łobez. 

 

Rozdział VII Preliminarz kosztów realizacji programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii 

i przemocy w rodzinie na rok 2017. 

 

Rozdział VII  Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy  

w rodzinie w roku 2016. 
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ROZDZIAŁ I 

Wprowadzenie 

Spośród problemów społecznych te związane z alkoholizmem, narkomanią  

i środkami psychoaktywnymi są jednym z trudniejszych do rozwiązania. Wynika  

to z kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby uzależnione,  

ale i całe społeczeństwo. Nadużywanie alkoholu i zażywanie środków psychoaktywnych 

powoduje wiele szkód społecznych takich jak: zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, 

przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu  

i zażywaniem środków psychoaktywnych należą do zadań własnych gminy. Zadanie  

to realizowane jest poprzez coroczny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizacja zadań prowadzona w postaci 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

oraz przeciwdziałania narkomanii uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii powinna przyczyniać się do ograniczania dostępności  

i spożycia napojów alkoholowych, zażywania substancji psychoaktywnych, działania na rzecz 

trzeźwości, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu  

i zażywania narkotyków.  

 

"Organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane  

do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych 

oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających  

na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 

trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania 

alkoholu, a także wspierania w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy." 

 

Zadania te powinny być wykonywane poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 

w szczególności: 

1. tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

do powstrzymania się od spożywania alkoholu, 

2. działalność wychowawczą i informacyjną,  
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3. ustalenie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w kraju, 

4. ograniczenie dostępności alkoholu, 

5. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 

6. zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie, 

7. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

8. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. 

 

1. Zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) nakłada szereg obowiązków  

na instytucje i organizacje, a przede wszystkim na organy administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

Do zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych ( art. 41 ust 1 ustawy) należy: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

a 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, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

 i 15 ustawy (dot. reklamy i promocji oraz sprzedaży napojów alkoholowych) oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 
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2. Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

 

Zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania i uprawnienia 

organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także innych 

podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, 

przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić  

do narkomanii określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.). 

 

 Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmują (art.10 ustawy):  

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2. udzielenie 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 terapeutycznych, 

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. pomoc społeczna 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. 

 

Zadania własne gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,  

a także w zakresie przeciwdziałania narkomanii będą realizowane z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, 

określoną w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) 

oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami określone w Narodowym Programie 

Zdrowia. 
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II. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łobzie w zakresie: 

a) inicjowania i koordynowania polityki Gminy Łobez wobec problemów 

alkoholowych, 

b) motywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, 

c) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 131 i 15 ustawy (dot. reklamy i promocji oraz sprzedaży napojów 

alkoholowych) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

2. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień w zakresie merytorycznego wykonania 

zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani. 

3. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii (Komenda Powiatowa Policji, Centrum Integracji Społecznej, Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, organizacje  

i stowarzyszenia sportowe, kulturalne i społeczne). 

 

III. Źródła finansowania kosztów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

1. Źródłem finansowania zadań programu są dochody gminy pochodzące z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków własnych 

gminy. 

2. Koszty realizacji programu określa preliminarz będący częścią programu. 

 

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

1. Ustala się wynagrodzenie członków komisji w następującej wysokości: 

a) za udział w posiedzeniu komisji - w wysokości 100 zł brutto za każde posiedzenie 

komisji, 

b) za udział w rozmowach wyjaśniająco-motywujących - 100 zł brutto za każde 

posiedzenie komisji, 

Id: 1A864B04-178B-4D4A-A386-C50253C54257. Podpisany Strona 6



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

Strona 7 z 72 

 

c) za udział w kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych 100 zł brutto, 

d) za udział w pogadance informacyjnej z przedsiębiorcami o normach przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

w punktach sprzedaży 100 zł brutto, 

2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest potwierdzenie udziału w zebraniach komisji 

wymienionych w pkt. 1 własnoręcznym podpisem na liście obecności. 
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ROZDZIAŁ II 

 

Diagnoza sytuacji w gminie Łobez (stan na dzień 30 listopada 2016 r.). 

 

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Łobzie wynika, że na terenie gminy Łobez  

w 2016 roku w związku z nadużywaniem alkoholu:  

- 29 osób zostało zatrzymanych do wytrzeźwienia,  

- zatrzymano 65 kierujących (przestępstwo) oraz 13 kierujących (wykroczenie),  

pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,  

- odebrano 17 praw jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, 

- przeprowadzono 42 postępowania przygotowawcze w sprawach o znęcanie,  

- przeprowadzono 7 interwencji w szkołach, 

- skierowano 15 wniosków w związku z zakłóceniem porządku publicznego  

pod wpływem alkoholu, 

- 8 nieletnich popełniło czyn karalny, 

- nie ujawniono nielegalnej produkcji napojów alkoholowych. 

 

Z danych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie wynika,  

że w 2016 roku: 

Liczba rodzin korzystających z pomocy głównie z powodu nadużywania alkoholu  

w rodzinie - 98, które otrzymały pomoc finansową na łączną kwotę 276 164,00 zł. w formie 

pieniężnej i w naturze.  

 

Punkt Konsultacyjny ul. Niepodległości 50 działa w każdy wtorek od godz. 1800 – 2000. 

W bieżącym roku w punkcie udzielono 48 porad i konsultacji w tym: 34 w sprawie osób 

dorosłych oraz 6 w sprawie osób nieletnich.  

Z pomocy skorzystało 36 kobiet, w następujących przedziałach wiekowych: 

- 26-35 lat – 19 

- 36-45 lat – 6 

- 46-55 lat – 11 

oraz 12 mężczyzn w wieku: 

- 36-45 lat – 4 

- 46-55 lat – 6 
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- 56-65 lat – 2 

Liczba osób korzystających z porad Punktu Konsultacyjnego: 

- mieszkających w mieście wyniosła 32 osoby, 

- mieszkających na wsi wyniosła 16 osób.  

Działalność punktu polegała na: udzielaniu informacji o możliwości leczenia odwykowego,  

na motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, udzielaniu wsparcia po zakończeniu 

leczenia oraz współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, z kuratorami, pedagogami 

szkolnymi i terapeutą uzależnień. 

 

Punkt terapii rodzin oraz mediacji rodzinnej ul. Niepodległości 50 działa w każdy czwartek 

 w godz. 1600 - 2000 

Od 7 stycznia do 24 listopada 2016 r.: 

- z konsultacji skorzystało 67 osób w tym 19 rodzin, w tym w przedziałach wiekowych: 

 - do 15 lat - 4 

- 16-25 lat - 11 

- 26-35 lat - 26 

- 36-45 lat - 13 

- 46-55 lat - 7 

- 56-65 lat - 6 

- łącznie odbyło się 45 spotkań konsultacyjnych w tym 35 terapeutycznych. 

 

Terapeuta / mediator współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Łobzie, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie, kuratorami 

sądowymi, Policją oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.  

Istotne z punktu widzenia trwałości i jakości życia rodziny min. z problemem alkoholowym 

jest objęcie pomocą terapeutyczną całej rodziny. Punkt konsultacji terapii rodzin świadczy 

usługi w zakresie komunikacji w rodzinie, terapii dzieci i młodzieży, terapii zaburzeń 

odżywiania, przemocy i uzależnienia, rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej a także 

straty i żałoby w rodzinie. Celem terapii rodzin jest ustanowienie równowagi pomiędzy 

nadmiernie sztywnym lub zbyt płynnym wypełnianiem ról, która pozwoli na pewną 

kontynuację starych zachowań i równocześnie otwartość na nowe doświadczenia. Terapeuta 

jest nastawiony na rozwiązanie patologicznego konfliktu, redukcję lęku oraz wspieranie 

funkcjonujących w rodzinie sił, działających w kierunku uzyskania zdrowia emocjonalnego 
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(nie wystarczy tu tylko zmiana sposobu porozumiewania się, niezbędna jest zmiana 

wzajemnych postaw, niekiedy wartości). Terapia powinna trwać aż do momentu, w którym 

członkowie rodziny zaczną się odnosić do siebie w nowy sposób. Symptomy zaburzenia 

pochodzą z nieświadomości konfliktów wewnętrznych i lęku (próba poradzenia sobie), bazą 

patologii jest nieprawidłowy charakter wczesnych relacji z obiektem i zahamowany rozwój ego 

poszczególnych osób. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym 

poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie 

oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system 

rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. 

Rodziny, podobnie jak jednostki, przechodzą stadia rozwoju, a także mogą podlegać fiksacji  

i regresji. Gdy nie podlegają szczególnym naciskom, na ogół funkcjonują sprawnie. Wielkość 

stresu, jaki może znieść rodzina, zależy od stopnia jej rozwoju i typu fiksacji jej członków.  

Punkt mediacji pełni rolę konsultacyjno - doradczą dla mieszkańców Gminy Łobez – 

dorosłych, dzieci i młodzieży – w celu świadczenia profesjonalnej pomocy w pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów i konfliktów z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, postępowania 

w sprawach nieletnich, rodzinnych i oświatowych.  

Swoje działania punkt kieruje do wszystkich osób zgłaszających się po pomoc, które same  

nie potrafią rozwiązać konfliktów rodzinnych, opiekuńczych, sąsiedzkich na skutek zbyt 

silnych emocji, złej komunikacji, braku zaufania czy złożoności problemu. Mediacja jest 

procedurą poufną, dobrowolną, pozwalającą na uniknięcie publicznego roztrząsania kwestii 

osobistych w sytuacjach trudnych – uczy efektywnych, konstruktywnych metod rozwiązywania 

sytuacji spornych. Mediator to osoba, która pomaga stronom będącym w konflikcie  

w wypracowaniu realistycznego i satysfakcjonującego porozumienia. Pozwala przyjrzeć się 

problemowi z nowej perspektywy, dba, aby wszystkie racje zostały wypowiedziane  

i wysłuchane, wspiera w przedyskutowaniu sytuacji i znalezieniu wyjścia z impasu,  

dba by rozwiązanie dla każdego z uczestników będzie zadowalające i uczciwe. Zastosowanie 

mediacji przyczynia się do rozwiązania wielu problemów, a w konsekwencji do poprawy 

sytuacji w naszej gminie w odniesieniu, do jakości życia jej mieszkańców. Punkt konsultacyjny 

również rozpowszechnia mediację wśród dzieci i młodzieży. Sprawia, by wielu młodych ludzi  

w społecznie w akceptowalny sposób potrafiło rozwiązać swoje problemy, poprzez 

umiejętności efektywnego komunikowania się, a w konsekwencji wykształca postawę 

prospołeczną. 
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Terapia uzależnień  

- terapeuci - przyjmują we wtorki w godz. 1300 – 1730 oraz soboty w godz. 800 - 1400,  

ul. Niepodległości 50, 

1. łączna liczba osób przyjętych – 75 w tym: 

a) zgłaszających się dobrowolnie – 39 

b) zobowiązanych przez sąd i kierowanych przez GKRPA – 36 

2. wśród przyjętych: 

a) w wieku: 

- do 15 lat – 0 

- 16 – 25 lat – 1 

- 26 – 35 lat – 12 

- 36 – 45 lat – 14 

- 46 – 55 lat – 26 

- 56 – 65 lat – 20 

- 66 i powyżej – 2 

b) mężczyzn – 54  

c) kobiet – 21 

d) z miasta – 51 

e) ze wsi – 24 

3. Ogółem liczba porad dla osób uzależnionych – 245 

4. Liczba zgłaszających się osób współuzależnionych – 6; liczba porad – 49. 

 

- psycholog - przyjmuje w każdy piątek w godz. 1500 – 1730; ul. Niepodległości 50 

z porad psychologa skorzystało – 38, w tym: 

- osoby uzależnione  - 18 

- osoby współuzależnione - 13 

- osoby z problemami wykraczającymi poza alkoholowe - 7 

Ogólna liczba udzielonych porad - 72 

Poza działaniami terapeutycznymi psycholog skierował 5 osób do Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Łobzie oraz 4 osoby do prawnika i pracownika socjalnego w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie. 

Ponadto w ramach konsultacji z psychologiem prowadzone były zajęcia o charakterze  

psycho – edukacyjnym dla grupy AA oraz Al-Anon. Średnia ilość osób na każdym grupowym 
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spotkaniu wynosiła od 3 do 7 osób. Każda z osób wniosła swój aktualny problem w tematy 

grupy i jednocześnie aktywnie brała udział w zajęciach. Skład grupy w dużej mierze nie jest 

stały. Często dołączają do grupy osoby kierowane przez uczestników spotkań. Na spotkaniach 

dominują mężczyźni. 

Zakres tematyczny zajęć zawierał m.in. treści związane z: 

- poznawaniem swoich mocnych i słabych stron, praca nad wzmacnianiem mocnych 

stron, 

- nauką rozpoznawania własnego systemu wartości w życiu człowieka i odnoszenie  

go do obecnie wybieranych celów, 

- rolą odpowiedzialności w radzeniu sobie z utrzymaniem abstynencji, poszukiwanie 

nowych rozwiązań w abstynencji, 

- rola pozytywnego myślenia, kształtowanie optymizmu życiowego, 

- rozpoznawaniem celów i potrzeb oraz praca nad stawianiem wyzwań, 

- świadomością współczesnych wydarzeń światowych i ich wpływ na indywidualne życie 

uczestników, 

- analizą potrzeb i ponowna integracja nowych celów z potrzebami, 

- rozpoznawaniem destrukcyjnych schematów i wzorców życiowych, 

- poszukiwaniem nowych i konstruktywnych wzorów funkcjonowania. 

 

Łobeskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta FRAL (AA – Anonimowi Alkoholicy) 

Działalność klubu w roku 2016 nie odbiegała od założeń ustalonych w latach poprzednich. 

Klub tworzy około dziesięcioosobowa grupa osób zmotywowanych do trzeźwości  

i uczęszczających regularnie na zajęcia klubowe. Poza tym klub w roku sprawozdawczym 

„okazyjnie” odwiedziło ponad 30 osób uzależnionych od alkoholu lub członków ich rodzin. 

Klub odwiedzają również członkowie grup samopomocowych spoza powiatu łobeskiego. 

Grupa samopomocowa ściśle współpracuje z terapeutami uzależnień oraz korzysta z innych 

form pomocy oferowanych przez łobeskie przychodnie. Wsparcie ze strony gminy Łobez 

członkowie klubu uważają za wystarczające. 

Reasumując, w roku 2016 Klub trwał przy swoich „zadaniach”, co należy rozumieć, że potrafi 

określić zakres swoich potrzeb i wcielać w życie zakres zadań określonych jego ramami 

zadaniami grupy samopomocowej.  
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Z informacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

GKRPA spotkała się 14 razy, członkowie Komisji zgodnie z Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 

- przeprowadzili 11 spotkań z osobami podejrzewanymi o nadużywanie alkoholu (każda 

ostatnia środa miesiąca), 

- zwizytowali pięć punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w tym: w Poradzu,  

w Bełcznej, oraz 3 w Łobzie), 

- w maju spotkali się w celu omówienia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

za okres styczeń – maj 2016 roku oraz omówienia programu „Dnia Dziecka – Postaw  

na Rodzinę”, 

- w listopadzie spotkali się w celu omówienia realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii za rok 2016, omówiono również propozycje do Programu na rok 2017. 

Członkowie GKRPA zorganizowali podczas festynu rodzinnego „Dzień Dziecka – Postaw  

na Rodzinę” punkt konsultacyjno – informacyjny, którego podstawowym elementem była 

realizacja środowiskowego programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, 

- zaopiniowali 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Poza tym: 

1) do GKRPA wpłynęło 26 nowych wniosków w sprawie objęcia leczeniem odwykowym, 

2) zaproszono na rozmowy wyjaśniająco-motywujące 121 osób podejrzewanych  

o nadużywanie alkoholu oraz 16 osób, jako w charakterze świadka w sprawie (w tym 30  

to zaproszenia ponowne), 

3) skierowano na badania lekarzy specjalistów w zakresie uzależnień – 15 osób, 

4) zlecono przeprowadzenie 48 wywiadów w środowisku osób podejrzewanych  

o nadużywanie alkoholu, 

5) skierowano 11 wniosków do sądu o wydanie postanowienia o doprowadzenie na badania  

w kierunku uzależnień, 

6) skierowano 7 wniosków do sądu o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do leczenia 

odwykowego, 

7) skontrolowano 97 osób uzależnionych od alkoholu, w zakresie uczestnictwa w zajęciach 

terapeutycznych. 
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Placówki Wsparcia Dziennego działające przy SP 1 i SP 2 

W Gminie Łobez prowadzone są dwie placówki wsparcia dziennego, które działają przy 

szkołach podstawowych w Łobzie. Każda z Placówek prowadzona jest przez jedną 

wychowawczynię, Panie są zatrudnione na ¾ etatu na podstawie umowy o pracę. Naboru dzieci 

do udziału w zajęciach Placówek dokonują: wychowawcy klas, pedagog szkolny i nauczyciele 

w oparciu o informacje o sytuacji rodzinnej lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Podstawowym kryterium przyjęcia dziecka jest: jego sytuacja rodzinna, dysfunkcyjność 

rodziny, potrzeba wsparcia i opieki, zaburzenia zachowania, zaniedbania wychowawcze  

i dydaktyczne. Każda z Placówek obejmuje opieką 15 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

Zajęcia w placówkach odbywają się cały rok przez 5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie  

i są nieodpłatne. Każdy z uczniów ma możliwość higienicznego spożycia jednego posiłku 

dziennie tzw. podwieczorku. Zajęcia odbywają się również w dni wolne od nauki tj. w okresie 

ferii świątecznych, zimowych, rekolekcji, wakacji. 

Celem placówek jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień wychowanków, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez 

bezpośrednie oddziaływanie na nie, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dziecka  

oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń 

zachowania. Działalność placówek polega na organizacji opieki pozalekcyjnej i terapii  

dla każdego z dzieci. 

Kierunki pracy na dany rok szkolny wytycza Program wychowawczy zgodnie z potrzebami 

wychowanków. Realizacja poszczególnych zadań przebiega zgodnie z ww. Programem  

i Ramowym planem. 

Placówki Wsparcia Dziennego wyposażone są w: komputery z dostępem do Internetu, 

telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, stół do ping - ponga. W pomieszczeniach 

Placówek znajduje się również wiele pomocy dydaktycznych do zajęć plastyczno - 

technicznych.     

Jednym z założeń programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom 

agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna  

do wyrobienia właściwych postaw i zachowań. Działania profilaktyczne podejmowane  

w obszarach profilaktyki antyalkoholowej mają za zadanie przeciwdziałanie występowaniu 

wśród uczniów zachowań ryzykownych - związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

prowadzących do nieprzestrzegania norm społecznych oraz niosących ryzyko negatywnych 
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konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych. 

Uczniowie pod opieką wychowawcy: 

 odrabiają zadania domowe, 

 uczą się różnych piosenek, 

 wykonują prace plastyczne, 

 grają w gry planszowe, 

 korzystają z sali komputerowej – Internetu, 

 uczestniczą w zajęciach sportowych (gry i zabawy ogólnorozwojowe, koszykówka, 

piłka nożna, gimnastyka korekcyjna), 

 wspólnie oglądają filmy i bajki, 

 uczestniczą w konkursach, 

 uczestniczą w dyskusjach i pogadankach, 

 uczestniczą w zajęciach profilaktycznych Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, 

 biorą udział w imprezach organizowanych przez łobeskie placówki oświatowe. 

 

W 2016 r. w Placówkach Wsparcia dziennego zorganizowane były następujące imprezy: 

 Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, 

 odbywały się wycieczki do parku, na plac zabaw, do biblioteki, 

 w czasie ferii zimowych dzieci korzystały z zajęć plastycznych, sportowych  

oraz ogniska nad jeziorem, 

 wyjazd na basen do Parku Wodnego Relaks w Świdwinie, 

 wyjazd do kina w Drawsku Pomorskim, 

 podczas wakacji w okresie od 01.08.2016 r. do 26.08.2016 r. dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w półkolonii, podczas których brały udział w pieszych wycieczkach  

w teren, jednodniowych wyjazdach do świetlic wiejskich oraz wyjazdu do kina, 

 Od 15-18 sierpnia 2016 r. odbył się wyjazd do Rewala do ośrodka "Bazylak". 

Dla wychowanków Placówka Wsparcia Dziennego jest drugim domem, gdzie w atmosferze 

ciepła i miłości, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia 

realizuje się rozwój intelektualno – moralno – społeczny. Placówka wsparcia dziennego  

to teren przeznaczony na dyskusje, wymianę poglądów i opinii, naukę wzajemnego szacunku  

i tolerancji, przejmowania odpowiedzialności za inną osobę. 

Dzieci z pełną świadomością mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, 

akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną do zaburzeń, dysfunkcji. Uczniowie mogą 
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eksponować swe uczucia poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne i muzyczne. Realizacja 

zadań przebiega zgodnie z programem. 

 

Związek Harcerstwa Polskiego (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane jest pomieszczenie  

z przeznaczeniem pod działalność ZHP mieszczące się przy ul. Niepodległości 36 w Łobzie) 

Misją ZHP jest wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie 

wartości takich jak:  braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność 

i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie 

Harcerskim, odnajdywane są w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one 

kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu  

z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach 

na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.  

Szczep Ziemi Łobeskiej „Czarna Jedynka” (Związek Harcerstwa Polskiego) skupia w swych 

szeregach około stu zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników oraz pięciu 

instruktorów ZHP. Zuchy – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, harcerze – uczniowie klas 

4-6, harcerze starsi – uczniowie gimnazjum, wędrownicy – szkoły ponadgimnazjalne oraz 

studenci. 

Ważnym elementem pracy wychowawczej jest profilaktyka uzależnień, kształtowanie postaw 

związanych z patriotyzmem lokalnym, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej, 

eliminowanie przemocy oraz promowanie tolerancji. 

Celem działań w obszarze profilaktyki jest pokazanie, jak niebezpieczny może być kontakt  

z papierosami, alkoholem i narkotykami, przekonanie młodych ludzi, że życie bez używek 

może być dobre i pogodne oraz że nie warto eksperymentować z tym, co przez chwilę może 

wydawać się atrakcyjną i modną przygodą. Zadaniem ZHP nie jest prowadzenie terapii,  

ale pomoc w rozpoznawaniu wartości i dokonywaniu pozytywnych wyborów, kształtowanie 

wrażliwości na negatywne zjawiska, które mogą mieć miejsce w bezpośrednim otoczeniu 

zuchów i harcerzy. 

 

Profilaktyka informacyjna – w tym: warsztaty, prelekcje, szkolenia, spektakle profilaktyczne:  

- przeprowadzono 29 zajęć lekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w ramach programów „STOP 

DOPALACZOM!! Mogą Cię wypalić” oraz „Powstrzymać przemoc w domu i szkole”, które 

przeprowadzono w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie oraz szkołach podstawowych  
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z terenu gminy Łobez,  

- przeprowadzono szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu  

w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu na temat: „Prawo  

a sprzedaż alkoholu”, „Konsekwencje prawne nieprzestrzegania prawa dotyczącego sprzedaży 

alkoholu”, „Problem pijącej młodzieży”, „Jak skutecznie odmówić sprzedaży”, „Najnowsze 

zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości”,  

- przeprowadzono szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

pedagogów, pracowników socjalnych, w świetle najnowszych przepisów w tym: problem 

uzależnienia od alkoholu, wpływ alkoholu na organizm, uzależnienie - jako zagrożenie  

dla całej rodziny, inne substancje psychoaktywne, rozpoznawanie diagnozy sygnałów 

ostrzegawczych, procedury leczenia odwykowego, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i kontrola punktów sprzedaży alkoholu, procedura „Niebieskiej Karty”, 

społeczność lokalna a innowacyjne formy oddziaływania edukacyjnego i profilaktycznego oraz 

zadania z zakresu działań GKRPA, 

- przeprowadzono szkolenie z zakresu „Prowadzenia rozmów motywujących z osobą 

uzależnioną”, skierowane do kuratorów, pedagogów, członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- zakupiono i przekazano szkolnym pedagogom materiały profilaktyczne z przeznaczeniem  

do prowadzenia zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjum, 

- przeprowadzono również cykliczną imprezę profilaktyczną pod nazwą „Dzień Dziecka – 

Postaw Na Rodzinę”, której celem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, 

kształtowanie odpowiedniego systemu wartości w ochronie dzieci i młodzieży w profilaktyce 

uzależnień, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, zacieśnienie 

więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi, wspólne przeżywanie uroczystości, integracji 

ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólną zabawę. Podczas festynu mieszkańcy Gminy 

Łobez mogli zasięgnąć informacji w zakresie: poradnictwa rodzinnego, profilaktyki uzależnień, 

mediacji i terapii rodzin, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Programu 500+ oraz 

porad w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.  

W programie ujęto również szereg atrakcji informacyjno - edukacyjnych przygotowanych 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, Komendę Powiatową 

Policji w Łobzie oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łobzie. Członkowie 

GKRPA zorganizowali punkt konsultacyjno - informacyjny, w którym można było 
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porozmawiać  min.: z psychologiem, terapeutą, pracownikami socjalnymi, członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego; 

- współorganizowano programy profilaktyczno - informacyjne przeprowadzone w sołectwach 

Gminy Łobez mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

połączone z elementami profilaktyki, w tym: propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, 

kształtowanie odpowiedniego systemu wartości w ochronie dzieci i młodzieży w profilaktyce 

uzależnień, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, zacieśnienie 

więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi, wspólne przeżywanie uroczystości, integracji 

ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólną zabawę. 

 

W grudniu 2016 r. przeprowadzane zostaną: 

- w szkołach podstawowych oraz gimnazjum warsztaty profilaktyczno – edukacyjne  

o tematyce: „Agresja Słowna”, „Smartfon jak narkotyk”, „Przemoc”, „Radzenie sobie  

z konfliktami”, „Integracja w grupie”, „Tolerancja”, „Radzenie sobie ze stresem”, 

„Uzależnienia, „Aktywne metody uczenia się”, „E-papierosy”, „Autodestrukcja”, „Trening 

twórczości”. Warsztatami będą objęte wszystkie grupy wiekowe w danej szkole (łącznie 186 

godzin dydaktycznych), 

- przeprowadzone zostaną również szkolenia informacyjno – edukacyjne dla nauczycieli  

z przedszkola, szkół podstawowych oraz gimnazjum o tematyce: „Przemoc”, „Radzenie sobie 

ze stresem” oraz „Autodestrukcja”. Szkoleniami zostaną objęci wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobez, 

- zostanie również przeprowadzone szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łobzie nt.: „Motywowania do leczenia”. 
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ROZDZIAŁ III 

 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Łobez. 

 

1. Ogólna charakterystyka Gminy Łobez 

Łobez to gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim. Liczy 

ponad 13 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar 228 km2. 43% mieszkańców gminy jest  

w wieku produkcyjnym (dla mężczyzn to 19-65 lat, dla kobiet 19-60 lat). W gminie występuje 

ujemny przyrost naturalny – roczna liczba zgonów przewyższa liczbę żywych urodzeń. Saldo 

migracji jest dodatnie. 

Na terenie gminy alkohol można kupić1 w 46 sklepach i w 12 lokalach gastronomicznych. 

Łączna wartość alkoholu sprzedanego w 2015 roku przez te punkty sprzedaży to około  

14,6 mln zł. W ubiegłym roku nie odnotowano żadnego przypadku złamania przez 

sprzedawców ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(nielegalnej promocji, sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim lub bez zezwolenia).  

W gminie działają liczne organizacje zajmujące się wsparciem osób dotkniętych problemem 

alkoholowym, narkotykowym lub przemocą w rodzinie – Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, grupa AA przy Klubie Abstynenta „FRAL”, punkt konsultacyjny 

AL-ANON dla osób współuzależnionych, punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, punkt 

konsultacyjny ds. mediacji i negocjacji rodzinnej, punkt konsultacyjny terapii rodzin i par, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie MONAR Grabowo. 

W 2010 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Łobzie działa Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego celem jest profilaktyka 

przemocy domowej (rozpowszechnianie informacji o możliwościach pomocy) oraz wsparcie 

rodzin w trudnych sytuacjach życiowych (diagnozowanie problemów, opracowywanie  

i realizacja planu pomocy, prowadzenie działań w środowisku rodzinnym i wobec osób 

stosujących przemoc, monitorowanie ich skuteczności). W okresie od 01.01.2016 r.  

do 18.11.2016 r. do GZI w Łobzie wpłynęło 29 formularzy Niebieskiej Karty (wszystkie 

formularze NK– A zostały założone przez KPP w Łobzie, powołano 29 grup roboczych),  

w 7 rodzinach zdiagnozowano problem przemocy domowej. 

 

                                                           
1 ze względu na płynną ilość punktów w ciągu roku, podana została średnia w danym roku (A,B,C) 
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2. Problemy społeczne w opinii dorosłych mieszkańców Gminy Łobez 

W celu poznania opinii dorosłych mieszkańców Gminy Łobez na temat problemów 

społecznych, jakie występują w gminie, przeprowadzono badanie ankietowe. Sondaż został 

zrealizowany w drugim kwartale 2016 roku. Wzięło w nim udział 200 mieszkańców  

oraz 20 sprzedawców z punktów sprzedaży alkoholu. ¾ stanowiły kobiety.  

Wiek respondentów wahał się od 18 do 71 lat (przeciętnie było to 41 lat). Ponad połowa 

ankietowanych (59%) posiadała wyższe wykształcenie, zaś pozostali – średnie (41%).  

9% respondentów pozostawała w momencie badania bez pracy.  

Wśród 220 uzupełnionych ankiet 23 egzemplarze uzupełniane przez dorosłych mieszkańców 

(11,5%) oraz 5 egzemplarzy uzupełnianych przez sprzedawców napojów alkoholowych (25%) 

zostało uzupełnionych z licznymi brakami odpowiedzi. W części pozostałych ankiet zdarzyły 

się pojedyncze nieuzupełnione pytania. Z tego powodu udział procentowy danych odpowiedzi  

i ich suma nie zawsze jest taka sama.  

 

2.1. Hierarchia ważności problemów w gminie 

Ankietowani zostali poproszeni o określenie na skali od 1 do 5, jak ważne w ich odczuciu  

są poszczególne problemy społeczne w Gminie Łobez (ocena „1” oznaczała, że dana kwestia 

nie jest ważna, zaś „5” – bardzo ważna). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższy wykres.  

 

Wykres. Hierarchia problemów społecznych w Gminie Łobez – oceny respondentów. 

Jak ważne są dla mieszkańców gminy poszczególne problemy?

4,02

3,80

4,02

4,43

3,15

3,69

4,00

3,83

3,50

3,64

3,65

3,98

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

ubóstwo

narkotyki

przemoc w rodzinie

bezrobocie

bezdomność

niepełnosprawność

uzaleznienie od alkoholu

uzależnienie od komputera

przemoc w szkole

zanieczyszczenie środowiska

przestępczość

emigracja zarobkowa

k
a
te

g
o

ri
a

 p
ro

b
le

m
ó

w

średnia ocena

 

Id: 1A864B04-178B-4D4A-A386-C50253C54257. Podpisany Strona 20



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

Strona 21 z 72 

 

Za najpoważniejsze problemy w gminie zdecydowanie uznano bezrobocie, a w dalszej 

kolejności ubóstwo, przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu oraz emigrację zarobkową. 

Za niezbyt istotny w gminie uznano problem bezdomności. Pozostałe kwestie zostały 

usytuowane pośrodku hierarchii.  

 

2.2. Alkohol  

Problematyka uzależnienia od alkoholu stanowi w ocenie respondentów jeden  

z najpoważniejszych problemów w gminie. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące skali 

spożycia napojów alkoholowych wśród dorosłych i niepełnoletnich mieszkańców Gminy 

Łobez, łamania prawa (ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz poglądów związanych  

ze spożywaniem alkoholu. 

Jeśli chodzi o okres, jaki minął od ostatniego spożycia alkoholu przez ankietowanych,  

to 43 ankietowanych (23%) piło alkohol w ciągu tygodnia poprzedzającego pytanie. Tak samo 

liczna grupa uznała, że miało to miejsce w ubiegłym miesiącu, a co dziesiąta osoba spożywała 

alkohol ponad miesiąc temu. 25 respondentów (12%) po raz ostatni piło napoje alkoholowe 

jeszcze rzadziej. Pozostali albo nie pamiętali albo deklarują, że w ogóle nie piją alkoholu.  

 

Wykres. Częstość spożywania alkoholu w gminie. 

Kiedy po raz ostatni spożywał/a Pan/i alkohol?
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Spośród osób pijących napoje alkoholowe, najczęściej spożywane jest piwo (56 odpowiedzi, 

47%), a w dalszej kolejności wino (44 odpowiedzi, 37%). Rzadziej konsumenci sięgają  

po wódkę czy inne alkohole. 
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Wykres. Częstotliwość spożywania poszczególnych rodzajów alkoholu. 

Jaki alkohol obecnie najczęściej Pan/i 

spożywa?
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Uzależnienie od alkoholu jest w opinii ankietowanych bardzo wyraźnym zjawiskiem  

w gminie – aż 85% (197 osób) zna osobiście kogoś dotkniętego tym problemem. Co więcej, 

ponad 1/3 (35%, 68 osób) ankietowanych ocenia, że często lub bardzo często widuje osoby 

spożywające alkohol w miejscach publicznych. Co siódmy respondent nie spotyka wcale takich 

osób, a sporadycznie (rzadko lub czasami) – 51% ankietowanych. 10% sprzedawców alkoholu 

obserwuje podczas swojej pracy, że klienci spożywają alkohol na terenie sklepu, jednak dzieje 

się to dość rzadko w ich opinii. 

 

Wykres. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w gminie. 

Jak często spożywany jest alkohol 

w miejscach publicznych na terenie gminy?
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87% badanych słyszało o przypadkach kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu.  

21% z nich ocenia, że zdarza się to często lub bardzo często, a zdaniem najliczniejszej grupy 
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(45%) – czasami. Szczegółowe dane prezentowane są na wykresie poniżej. Jeśli chodzi  

o doświadczenia samych respondentów, to zaledwie 4% (6 osób) spośród udzielających 

odpowiedzi przyznało, że zdarzyło im się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości.  

Warto jednak zaznaczyć, że 35 ankietowanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wykres. Prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu w gminie. 

 

Jak często zdarzają się sytuacje jazdy 
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33% respondentów po raz pierwszy spożyło alkohol przed 18 rokiem życia. Najczęściej było  

to wino (48%) lub piwo (41%), dużo rzadziej wódka (11%). Aż 52% ankietowanych poparłoby 

projekt podwyższenia dozwolonego wieku spożywania alkoholu. 

Poglądy ankietowanych na temat przychodzenia do pracy w stanie nietrzeźwości oraz picia 

alkoholu w pracy są dość jednoznaczne – w przeważającej większości są oni przeciwni tego 

typu sytuacjom (93%). Mniej jednoznaczna opinia panuje na temat tego, czy alkohol zawarty  

w piwie jest mniej szkodliwy niż ten zawarty w wódce – z tym stwierdzeniem zgadza się,  

co piąty badany.  

 

Kolejna pula pytań dotyczyła kwestii alkoholu w środowisku młodzieży z Gminy Łobez.  

65% - 122 badanych uznaje, że młodzież spożywa alkohol często lub bardzo często. Bardzo 

niepokojące jest to, że tyle samo ankietowanych słyszało o przypadkach sprzedaży alkoholu 

niepełnoletniej osobie. 40% sprzedawców osobiście doświadczyło sytuacji, kiedy 

niepełnoletnia osoba chciała kupić alkohol – w ich opinii zdarza się to czasami. Pracownicy 

sklepów twierdzą, że nie sprzedają alkoholu osobom niepełnoletnim i zdarza im się prosić 

klientów o okazanie dowodu osobistego.  
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Wykres. Alkohol wśród młodzieży z gminy w opinii dorosłych mieszkańców. 

Jak często niepełnoletnie osoby 

spożywają alkohol?
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2.3.  Narkotyki  

Mimo, że problem narkotykowy nie jest postrzegany, jako jedno z najważniejszych zagrożeń  

w Gminie Łobez, to 33% (65 respondentów) zna osobiście kogoś, kto zażywa narkotyki.  

Co więcej, 81% ankietowanych uważa, że młodzież w gminie jest narażona na kontakt  

ze środkami odurzającymi. Blisko 3/4 osób (72%, 156 respondentów) jest zdania,  

że nietrudno jest uzyskać dostęp do narkotyków w okolicy. 

 

 

Czy zna Pan/i kogoś, kto 

zażywa narkotyki?

33%

67%

tak nie

      

Czy młodzież w gminie jest 

narazona na kontakt 

z narkotykami?

81%

19%

tak nie
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Czy trudno jest uzyskać 

dostęp do narkotyków 

w gminie?

28%

72%

tak nie

 

 

Przekonania dotyczące problemów narkotykowych wśród badanych przedstawiają  

się następująco. Większość (94%) uważa, że staje się on coraz ważniejszy w dzisiejszych 

czasach i może dotknąć każdego. 3/4 zgadza się, że nawet jednorazowy kontakt z narkotykiem 

może uzależnić. Jednocześnie, co czwarty z respondentów jest za legalizacją tzw. miękkich 

narkotyków (np. marihuany).  

 

Problem narkotykowy staje się 

coraz powazniejszy w dzisiejszych 

czasach.

94%

6%

zgadzam się nie zgadzam się
    

Nawet jednorazowy kontakt 

z narkotykami może uzależnić.

74%

26%

zgadzam się nie zgadzam się
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Powinno się zalegalizować 

marihuanę.

25%

75%

zgadzam się nie zgadzam się
 

3. Problemy społeczne w opinii dzieci i młodzieży w Gminie Łobez – młodzież 

gimnazjalna 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w grupie 221 uczniów gimnazjum Gminy Łobez,  

z czego 113 (54%) stanowiły dziewczęta. Zostało ono zrealizowane podczas zajęć lekcyjnych 

w drugim kwartale 2016. Wiek respondentów wahał się od 12 do 17 lat,  

a przeciętnie było to 15 lat.  

 

3.1.  Poczucie bezpieczeństwa 

Bezpiecznie w swojej klasie czuje się 88% uczniów, jednak, jeśli chodzi o teren szkoły,  

to odsetek ten jest mniejszy – wynosi 69%. 10 osób zdecydowanie nie czuje się bezpiecznie  

w swojej szkole, a cztery – w klasie. Co piąta osoba deklaruje, że czasami nie czuje  

się bezpiecznie w gimnazjum. Wyniki przedstawiono na wykresie na kolejnej stronie. 

Wykres. Poczucie bezpieczeństwa uczniów w gimnazjum. 

Czy czujesz się bezpiecznie w swojej...
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3.2.  Przemoc w szkole 

Pytania na temat częstotliwości zachowań związanych z przemocą w szkole zostały podzielone 

na dwie grupy – dotyczące ogólnych sytuacji obserwowanych przez respondenta w środowisku 

szkolnym oraz bezpośrednio dotyczące jego osoby, jako poszkodowanego. Ankietowani 

określali na skali od 1 do 5, jak często pewne sytuacje mają miejsce – ocena „1” oznaczała,  

że nigdy, „2” – rzadziej niż raz w miesiącu, „3” – przynajmniej raz w miesiącu, „4” – 

przynajmniej raz w tygodniu, zaś „5”- codziennie.  

 

W gimnazjum najczęściej – kilka razy w miesiącu dochodzi do agresji werbalnej – 

obgadywania, przezywania czy wyśmiewania innych. Około raz w miesiącu zdarza się izolacja 

od grupy, rzadziej agresja fizyczna czy naruszanie nietykalności cielesnej uczniów przez 

rówieśników. Praktycznie wcale w ocenie uczniów nie mają miejsca wymuszenia pieniędzy, 

kradzieże, zamykanie w pomieszczeniach czy różne formy cyberprzemocy. Szczegóły 

prezentuje zestawienie poniżej. 

 

Wykres. Ocena częstotliwości występowania poszczególnych rodzajów przemocy w szkole wśród uczniów gimnazjum. 

Jak często zdarzają się poniższe sytuacje w szkole?

3,33

3,85

2,20

1,33

1,56

3,65

3,04

1,47

2,48

2,25

1,68

1,80

2,14

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

wyśmiewanie się

obgadywanie

grożenie

wymuszanie pieniędzy

zamykanie w pomieszczeniach

przezywanie

niechęć do pracy z kimś

kradzieże

bicie, kopanie

dotykanie bez zgody

wysyłanie obraźliwych smsów, maili

umieszczanie treści w Internecie bez zgody

wulgarne komentowanie treści w Internecie

średnia ocena

 

 

W przypadku osobiście doświadczanej przemocy, częstotliwość zachowań jest nieco niższa. 

Ogólnie wszystkie sytuacje zdarzają się dość rzadko – około raz w miesiącu lub rzadziej. 
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Przeważa agresja werbalna, a pozostałe sytuacje praktycznie wcale się nie zdarzają.  

Miejsca, w których najczęściej dochodzi do tego typu sytuacji to zdaniem ankietowanych 

przede wszystkim korytarz szkolny, a w dalszej kolejności teren poza szkołą. Pozostałe miejsca 

(szatnia, boisko szkolne, sale lekcyjne, toalety) wskazywane są przez około  

¼ uczniów. 

Wykres. Miejsca, gdzie dochodzi do przemocy szkolnej w gimnazjum. 

Gdzie dochodzi do sytuacji przemocy?
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Ankietowani w różny sposób reagują na zjawisko przemocy w szkole. Najliczniej wskazywana 

jest bierna obserwacja, którą deklaruje 81 osób (38%). 1/3 ankietowanych  

(74 osoby) deklaruje próbę obrony poszkodowanego, a 1/4 – odejście z miejsca zdarzenia.  

11 osób przyznało, że zdarza im się dołączyć do dręczenia kolegi lub koleżanki. 20% uczniów 

poinformowałoby wychowawcę o problemie, a 13% - innego nauczyciela. 

 

Wykres. Reakcje uczniów gimnazjum na sytuację przemocy w szkole. 

Jak najczęściej reagujesz na sytuacje przemocy 

w szkole?
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Co trzeci wśród ankietowanych uczniów przyznaje, że nauczyciele przeważnie wiedzą  

o sytuacjach przemocy dziejących się w szkole. Ponad połowa osób (58%) nie jest co do tego 

pewna. Najczęstszym rozwiązaniem stosowanym przez grono pedagogiczne jest korzystanie  

z interwencji dyrektora lub pedagoga (97 odpowiedzi, 47%). Próba pogodzenia stron  

i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz upominanie uczniów na osobności są wskazywane przez 

odpowiednio 91 i 90 osób. 1/3 nauczycieli upomina osoby stosujące przemoc przy całej klasie. 

Zdaniem 23 uczniów (11%) w takich sytuacjach wzywana jest policja. 13% ankietowanych 

twierdzi, że pracownicy szkoły ignorują doniesienia o występującej w gimnazjum przemocy. 

 

 

Wykres. Reakcje nauczycieli na zgłaszane sytuacje przemocy w gimnazjum. 

Jak nauczyciele reagują na zgłaszane sytuacje 

przemocy w szkole?
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Aż 36% (78 gimnazjalistów) nie zwróciłoby się do nikogo o pomoc w przypadku przemocy 

szkolnej. Pozostali najchętniej poprosiliby o pomoc rówieśników (37%) oraz osoby dorosłe – 

mamę (40%) lub wychowawcę (30%). Co szósta osoba szukałaby wsparcia u pedagoga 

szkolnego, a 5% skorzystałoby z pomocy dyrektora szkoły. 
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Wykres. Poszukiwanie pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w gimnazjum. 

Kogo prosisz o pomoc, gdy doświadczasz 

przemocy w szkole?
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3.3.  Alkohol 

Zdaniem uczniów, młodzież najczęściej spożywa alkohol na imprezach i dyskotekach (62%, 

135 odpowiedzi) oraz na świeżym powietrzu (59%, 128 odpowiedzi). Znacznie rzadziej dzieje 

się to w domu (28%, 60 odpowiedzi), na terenie szkoły (6%, 12 odpowiedzi)  

czy podczas wycieczek (11%, 23 odpowiedzi).  

Wykres. Miejsca spożywania alkoholu przez gimnazjalistów z gminy. 

Gdzie najczęściej młodzież z gminy pije alkohol?
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60% ankietowanych uważa, że młodzi ludzie spożywają alkohol, aby zaimponować innym  

lub dla lepszej zabawy. Co trzeci uczeń motywuje je chęcią towarzyszenia pijącym 

koleżankom lub kolegom. 29% upatruje w piciu sposobu na radzenie sobie z kłopotami 

szkolnymi, a 23% - z rodzinnymi. Co piąty respondent twierdzi, że poprzez alkohol można 

uatrakcyjnić wolny czas i zabić nudę. 

 

 

Wykres. Powody sięgania młodzieży po alkohol w opinii gimnazjalistów. 

Dlaczego Twoim zdaniem młodzież 

pije alkohol?
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Ankietowani określali, jakie są możliwości uzyskania dostępu do alkoholu przez niepełnoletnie 

osoby w Gminie Łobez. Najczęściej, bo w 3/4 przypadków, odbywa się to za pośrednictwem 

starszych kolegów (162 odpowiedzi). Ponad połowa gimnazjalistów jest zdania, że kupują  

im dorośli poproszeni o to w okolicach sklepu (112 odpowiedzi). 23% uczniów podkrada 

alkohol rodzicom w domu, a aż 33% przyznaje, że są w stanie sami go sobie kupić  

i nie spotyka się to ze zdecydowanymi reakcjami ze strony sprzedawców czy innych klientów 

w sklepie.  
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Wykres. Sposób uzyskiwania dostępu do alkoholu przez młodzież z gminy. 

Jak osoba niepełnoletnia może zdobyć 

w gminie alkohol?
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40% ankietowanych – 85 gimnazjalistów przyznaje, że spożywa napoje alkoholowe.  

17% pije rzadziej niż raz w miesiącu, a 9% - częściej niż raz w miesiącu. Co dziesiąty 

ankietowany uczeń sięga po alkohol częściej niż raz w tygodniu. Najczęściej spożywanym 

przez uczniów gimnazjum alkoholem jest piwo, w dalszej kolejności respondenci podawali 

wódkę i wino. Ich rodzice przeważnie nie wiedzą, że dzieci piją. Zdaniem 70% uczniów,  

ich rodzice są całkowicie przeciwni spożywaniu alkoholu przez osoby niepełnoletnie,  

ale według 28% osób dopuszczają oni spożywanie przez dzieci niewielkich ilości alkoholu. 

Wśród tej drugiej grupy przeważają osoby, które przeszły już inicjację alkoholową. 

 

Wykres. Częstotliwość spożywania alkoholu przez gimnazjalistów z gminy. 

Jak często zdarza Ci się pić alkohol?
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Kolejna pula pytań dotyczyła przekonań uczniów gimnazjum na temat alkoholu i jego 

spożywania. Co szósta osoba uznaje, że alkohol pomaga w poradzeniu sobie  

z trudnościami, a jego picie nie jest szkodliwe. 19% gimnazjalistów zgadza się  

ze stwierdzeniem, że piwo to nie alkohol, a 18% ankietowanych chciałoby obniżyć 

dopuszczany przez prawo wiek spożywania alkoholu. Aż 49% ankietowanych zna miejsca  

w okolicy, gdzie bez problemu mogą kupić napoje alkoholowe. 76% uczniów  

ma świadomość, że każdy może uzależnić się od substancji psychoaktywnych.  

Połowa gimnazjalistów rozmawiała z rodzicami na temat alkoholu. Do profilaktycznych akcji 

szkolnych odnoszą się dość krytycznie i w większości nie uważają ich za skuteczne.  

 

Wykresy. Przekonania gimnazjalistów na temat alkoholu. 

Jaka jest Twoja opinia w stosunku do poniższych zdań?
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3.4.  Narkotyki 

44% uczniów gimnazjum jest zdania, że młodzież w ich wieku ma kontakt z narkotykami,  

a 48% zna osobiście kogoś takiego. 65% ankietowanych gimnazjalistów twierdzi, że w szkole 

są osoby, które zażywają narkotyki. 62% uczniów nie ma zdania na temat trudności w 

uzyskaniu dostępu do narkotyków, ale wśród pozostałych zdecydowanie przeważa opinia, że 

młodzieży łatwo jest go uzyskać na terenie gminy.  
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Wykres. Przekonania o dostępności narkotyków w gminie – opinia gimnazjalistów. 

Zdobyicie narkotyków przez osoby 

w Twoim wieku w gminie jest...
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22 osoby (10%) przyznały, że miały kontakt z narkotykami lub nadal je zażywają – zazwyczaj 

była to marihuana, ale pojedyncze osoby zażywały także amfetaminę czy dopalacze.  

17% (36 osoby) deklaruje, że chciałoby w przyszłości zażywać narkotyki, a co piąty nie ma na 

ten temat wyrobionego zdania. 49 osób (23%) zna dealera.  

 

Wykres. Deklarowana chęć eksperymentowania z narkotykami – opinie gimnazjalistów. 

Chciałbym kiedyś spróbować narkotyku.
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Jeśli chodzi o żywione przez młodzież przekonania na temat narkotyków, to 65% 

ankietowanych twierdzi, że żadne narkotyki (nawet tzw. miękkie) nie są bezpieczne. 

Jednocześnie 30% ankietowanych nie zaliczyłaby marihuany do kategorii narkotyków, a 15% 

uczniów gimnazjum chciałobyją zalegalizować. 
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Wykresy. Opinie gimnazjalistów na temat narkotyków. 
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Jeśli chodzi o świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie poszczególnych 

narkotyków, to 40% (87 osób) posiada ogólną wiedzę na ten temat, a co czwarty respondent 

(49 uczniów) przyznaje, że niewiele wie o substancjach psychoaktywnych i skutkach  

ich przyjmowania. 22%  ankietowanych szczegółowo się orientuje w tej kwestii. Co szósta 

osoba nie poszukuje tego typu informacji.  

 

Wykres. Świadomość skutków zażywania narkotyków wśród gimnazjalistów. 

Czy wiesz, jakie są skutki zażywania 

poszczególnych narkotyków?
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Najpopularniejszym źródłem wiedzy o narkotykach jest zdaniem respondentów Internet,  

z którego korzysta w tym celu 55% - 120 uczniów. W dalszej kolejności jest to telewizja (39%, 

85 osób) oraz szkoła (41%, 87 osób). Co czwarta osoba korzysta z informacji przekazywanych 

przez rówieśników i starszych kolegów, a 17% rozmawia z rodzicami na ten temat. 
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Wykres. Źródła wiedzy o narkotykach wśród gimnazjalistów. 

Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą 

narkotyków?
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Gimnazjaliści według deklaracji zażywają narkotyki przede wszystkim z ciekawości  

(67%, 143 odpowiedzi) oraz z chęci zaimponowania innym (57%, 122 odpowiedzi).  

Innym ważnym powodem jest chęć sprawdzenia siebie (35%, 74 odpowiedzi). Mniejsza grupa 

osób podaje inne powody, takie jak kłopoty rodzinne, szkolne i nuda. 

 

Wykres. Powody sięgania młodzieży po narkotyki w opinii gimnazjalistów. 

Z jakiego powodu Twoim zdaniem 

młodzież sięga po narkotyki?
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W przypadku problemu narkotykowego lub alkoholowego, ankietowani z gimnazjum 

najchętniej zwróciliby się o pomoc do mamy (53%). 31% uczniów zaufaniem obdarzyłoby 

kolegów lub tatę, a 21% - rodzeństwo. Spośród pracowników szkoły największym zaufaniem 

uczniów cieszy się wychowawca, z którym o problemie z alkoholem lub narkotykami 

porozmawiałoby 17% respondentów. Niechęć do proszenia kogokolwiek o wsparcie 

zadeklarował co piąty uczeń. 

 

 

Wykres. Źródła wsparcia w problemie alkoholowym lub narkotykowym zdaniem gimnazjalistów. 

Kogo poprosiłbyś o pomoc, gdybyś miał 

problem z zażywaniem narkotyków lub 

piciem alkoholu?

114

66

46

15

35

11

8

27

8

66

12

45

0 20 40 60 80 100 120

mamę

tatę

rodzeństwo

innego członka rodziny

wychowawcę

innego nauczyciela

dyrektora

pedagoga

innego dorosłego

kolegę/koleżankę

pracownika telefonu zaufania

nikogo

ilość odpowiedzi

 

 

 

 

Id: 1A864B04-178B-4D4A-A386-C50253C54257. Podpisany Strona 37



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

Strona 38 z 72 

 

4. Problemy społeczne w opinii dzieci i młodzieży w Gminie Łobez – uczniowie szkoły 

podstawowej 

Badanie zostało przeprowadzone w 112 – osobowej grupie uczniów klas szóstych szkół 

podstawowych z terenu Gminy Łobez (Szkoła Podstawowa w Bełcznej, Szkoła Podstawowa  

Nr 1 w Łobzie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łobzie). Sondaż odbył się w drugim kwartale  

2016 roku podczas zajęć lekcyjnych. Zastosowano skróconą w stosunku do ankiety dla 

starszych uczniów wersję kwestionariusza. W grupie badanej znalazło się 47 dziewcząt (43%) i 

63 chłopców (57%) w wieku 12-14 lat (przeciętnie 13 lat).  

4.1. Poczucie bezpieczeństwa 

Bezpiecznie w swojej klasie i szkole czuje się 79% uczniów. 5 – 6 osób nie czuje  

się bezpiecznie w szkole czy klasie. 16% ankietowanych twierdzi, że czasem zdarza  

im się nie czuć bezpiecznie w swojej szkole czy klasie. 

 

Wykres. Poczucie bezpieczeństwa w szkole podstawowej. 

Czy czujesz się bezpiecznie w swojej...
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4.2.  Przemoc w szkole 

Pytania na temat częstotliwości zachowań związanych z przemocą w szkole zostały podzielone 

na dwie grupy – dotyczące ogólnych sytuacji obserwowanych przez respondenta w środowisku 

szkolnym oraz bezpośrednio dotyczące jego osoby, jako poszkodowanego. Ankietowani 

określali na skali od 1 do 5, jak często pewne sytuacje mają miejsce – ocena  

„1” oznaczała, że nigdy, „2” – rzadziej niż raz w miesiącu, „3” – przynajmniej  

raz w miesiącu, „4” – przynajmniej raz w tygodniu, zaś „5”- codziennie.  
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Najczęściej, bo kilka razy w miesiącu uczniowie stykają się z agresją werbalną – 

przezywaniem i obgadywaniem, co podobnie wygląda także wśród starszych uczniów. 

Ankietowani zgłaszają, że około raz w miesiącu doświadczają także odrzucenia przez grupę 

rówieśniczą i przemocy fizycznej. Nigdy lub prawie nigdy nie występują sytuacje 

cyberprzemocy, grożenia, kradzieży czy wymuszania pieniędzy. Poszczególne średnie oceny 

prezentuje zestawienie. 

 

Wykres. Ocena częstotliwości występowania poszczególnych rodzajów przemocy w szkole podstawowej. 

 

Jak często zdarzają się poniższe sytuacje w szkole?
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Jeśli chodzi o przemoc osobiście doświadczaną przez uczniów szkoły podstawowej,  

to deklarowana częstotliwość jest mniejsza, niż, gdy dotyczy to przemocy wobec innych. 

Rzadziej niż raz w miesiącu badani są przezywani, a z pozostałymi zachowaniami ankietowani 

stykają się bardzo rzadko lub wcale. 

 

 

Id: 1A864B04-178B-4D4A-A386-C50253C54257. Podpisany Strona 39



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

Strona 40 z 72 

 

Wykres. Ocena częstotliwości doświadczania poszczególnych rodzajów przemocy w szkole przez respondentów w szkole 

podstawowej. 

Jak często zdarzają się poniższe sytuacje w szkole?
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Jeśli chodzi o miejsca, w których najczęściej dochodzi do sytuacji przemocy, to jest  

to korytarz szkoły, a w dalszej kolejności boisko szkolne. Rzadziej zdarza się przemoc  

w szatniach, toaletach, salach lekcyjnych i poza terenem szkoły. 

 

Wykres. Miejsca, gdzie dochodzi do przemocy szkolnej w szkole podstawowej. 

Gdzie dochodzi do sytuacji przemocy?
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Respondenci prezentują różnorodne reakcje na obserwowaną przemoc wobec kolegów. 

Najliczniejsze odpowiedzi są związane z próbą obrony poszkodowanego (55%, 51 osób)  

oraz informowaniem wychowawcy (48%, 53 osoby). Bierną obserwację, odejście z miejsca 

zdarzenia, dołączenie do sprawcy przemocy czy informowanie innego nauczyciela wybiera 

znacznie mniejsza grupa uczniów. Szczegóły prezentuje wykres poniżej. 

 

 

Wykres. Reakcje uczniów szkoły podstawowej na sytuację przemocy w szkole 

Jak najczęściej reagujesz na sytuacje przemocy 

w szkole?
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Uczniowie szkoły podstawowej w większości nie są pewni, czy nauczyciele wiedzą  

o sytuacjach przemocy, które zdarzają się w szkole. Jeśli interweniują, to zdaniem ponad 

połowy uczniów nauczyciele podejmują starania wyjaśnienia konfliktu i pogodzenia stron 

(63%, 66 wskazań). W drugiej kolejności rozmawiają ze sprawcami na osobności lub przy całej 

klasie. 7 uczniów uznało, że wychowawcy ignorują informacje o przemocy i nie podejmują 

żadnych działań. 
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Wykres. Reakcje nauczycieli na zgłaszane sytuacje przemocy w szkole podstawowej. 

Jak nauczyciele reagują na zgłaszane sytuacje 

przemocy w szkole?
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Ponad połowa respondentów ze szkoły podstawowej najczęściej prosi o pomoc w sytuacji 

przemocy wychowawcę (51%, 55 odpowiedzi) i mamę (50%, 54 wskazania). W dalszej 

kolejności jest wymieniany tata (40%, 43 wskazania). 28% darzy zaufaniem pedagoga,  

a 27% - kolegów. 21% (22 osoby) nie poprosiłyby nikogo o wsparcie w radzeniu sobie  

z problemem doświadczania przemocy rówieśniczej. 

 

Wykres. Poszukiwanie pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w szkole podstawowej. 

Kogo prosisz o pomoc, gdy doświadczasz 

przemocy w szkole?
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4.3.  Alkohol 

W pytaniach dotyczących alkoholu część osób nie potrafiła udzielić odpowiedzi. Ankietowani 

określali, w jakich okolicznościach ich zdaniem młodzież z gminy najczęściej spożywa 

alkohol. Najpopularniejszymi okazjami do picia są imprezy i dyskoteki (64%, 71 wskazań),  

a potem świeże powietrze (43%, 48 wskazań). Co piąty uczeń szkoły podstawowej twierdzi,  

że młodzi ludzie spożywają alkohol w domu rodzinnym.  

  

Wykres. Miejsca spożywania alkoholu przez młodzież z gminy zdaniem uczniów szkoły podstawowej. 

Gdzie najczęściej młodzież z gminy pije alkohol?
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Zdaniem ankietowanych głównym motywem młodzieży sięgającej po alkohol jest chęć 

zaimponowania innym (71%, 78 odpowiedzi) oraz lepsza zabawa (44%, 48 odpowiedzi).  

Co trzeci uczeń wskazuje, jako motywację picie dla towarzystwa, a co czwarty – chęć uporania 

się z kłopotami rodzinnymi czy szkolnymi.   

 

Wykres. Powody sięgania młodzieży po alkohol w opinii uczniów szkoły podstawowej. 

Dlaczego Twoim zdaniem młodzież pije 

alkohol?
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15 ankietowanych (13%) ze szkoły podstawowej spożywa alkohol – piwo. Dostęp uzyskują 

przede wszystkim poprzez starszych kolegów (84%, 92 odpowiedzi). Nieco mniej niż połowa 

ankietowanych wskazuje na dorosłych w okolicy sklepu z alkoholem lub na podkradanie 

rodzicom alkoholu z domu. Rodzice nie są świadomi, że ich dzieci przeszły inicjację 

alkoholową. 

 

Wykres. Sposób uzyskiwania dostępu do alkoholu przez młodzież z gminy. 

Jak osoba niepełnoletnia może zdobyć 

w gminie alkohol?
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Zdaniem 83% badanych, ich rodzice są całkowicie przeciwni spożywaniu alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie, a 14% uznaje, że ich opiekunowie dopuszczają spożywanie niewielkich ilości 

alkoholu przez młodzież.  

 

4.4.  Narkotyki 

Jeśli chodzi o kwestię problemu narkotykowego w szkole, 24% ankietowanych uznaje,  

że dotyczy on szkoły, do której chodzą. 29% respondentów zna kogoś, kto zażywa narkotyki. 

Sześć osób wyraziło chęć eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi,  

a 18% jest niezdecydowanych w tym względzie. Trzech uczniów deklaruje, że zażywa 

narkotyki. 
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Wykresy. Opinie uczniów szkoły podstawowej na temat dostępu do narkotyków w szkole. 
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Opinie na temat motywacji do sięgania po środki psychoaktywne są podobne jak u uczniów 

gimnazjum. Przeważa pogląd, że powodem jest chęć zaimponowania innym  

(65%, 71 odpowiedzi) oraz ciekawość (63%, 69 odpowiedzi). 

 

 

Wykres. Powody sięgania młodzieży po narkotyki w opinii gimnazjalistów. 

Z jakiego powodu Twoim zdaniem 

młodzież sięga po narkotyki?
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W przypadku problemu narkotykowego lub alkoholowego, uczniowie ze szkoły podstawowej 

w pierwszej kolejności o pomoc poprosiliby mamę (69%) lub tatę (56%), dużo mniej wskazań 

otrzymali pracownicy szkoły (25% - wychowawca, 19% - pedagog, 11% - dyrektor) oraz 

rówieśnicy (19%). Co dziesiąta osoba nie poprosiłaby nikogo o pomoc. 

 

Wykres. Źródła wsparcia w problemie alkoholowym lub narkotykowym zdaniem uczniów szkoły podstawowej. 

Kogo poprosiłbyś o pomoc, gdybyś miał 

problem z zażywaniem narkotyków lub 

piciem alkoholu?
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5. Sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Łobez 

5.1. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych A, B, C2 (bez podziału na sprzedaż 

napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza 

miejscem sprzedaży) w Gminie Łobez z podziałem na lata oraz na sprzedaż brutto  

w PLN: 

5.2.  

rok 

średnia ilość 

grup 

(A,B,C) w 

punktach 

sprzedaży 

średnia ilość 

punktów 

sprzedaży3 

ilość 

mieszkańców 

(stan na koniec 

roku 

kalendarzowego) 

sprzedaż nap. alkoholowych brutto w PLN 

w grupie „A” w grupie „B” w grupie „C” łącznie 

2016 138 58 13 289 dane znane będą w styczniu 2017 roku 

2015 154 60 13 315 7 941 512,77 1 164 132,93 5 480 183,24 14 585 828,94 

2014 138 56 13 411 8 076 030,59 1 121 748,49 5 283 596,70 14 481 375,78 

2013 156 61 13 485 7 834 476,33 1 151 217,28 4 809 649,25 13 795 342,86 

 

 

 

 

Wykres. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy A, B, C w Gminie Łobez w latach 2013-2015. 
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2  A - o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,  

    B - o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,  

    C - o zawartości powyżej 18% alkoholu. 
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Wykres. Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Łobez w latach 2013-2015. 
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5.3.  Średnia ilość grup sprzedawanych alkoholi (A, B, C) w punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych4 oraz podziałem punktów sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
3 ze względu na płynną ilość punktów w ciągu roku, podana została średnia w danym roku (A,B,C) 
4 ze względu na płynną ilość punktów w ciągu roku, podana została średnia w danym roku (A,B,C) 

 sprzedaż napojów przeznaczonych 2016 2015 2014 2013 

 

A 

 

do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia) 
12 15 9 13 

do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy) 
45 49 47 55 

 

B 

 

do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia) 
4 6 5 5 

do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy) 
40 44 42 48 

 

C 

 

do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia) 
5 5 4 4 

do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy) 
32 35 31 31 
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5.4.  Ilość mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres. Ilość mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

 w Gminie Łobez w latach 2013-2015. 
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5.5. Spożycie napojów alkoholowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Łobez 

(bez podziału na wiek) w PLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 
mieszkańców na punkt 

sprzedaży 

2016 229,12 

2015 221,92 

2014 239,48 

2013 221,07 

rok 

zakup alkoholu na 

jednego mieszkańca 

w PLN 

2015 1 095,44 

2014 1 079,81 

2013 1 023,01 
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Wykres. Spożycie napojów alkoholowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Łobez  

(bez podziału na wiek) w PLN 
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Zgodnie z Uchwałą Nr VI /38/03 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 marca 2003 roku  

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

na terenie Gminy Łobez5, uchwalono: 

1. Na terenie Gminy Łobez liczbę 80 punktów sprzedaży napojów o zawartości powyżej 

4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, 

2. Na terenie Gminy Łobez liczbę 25 punktów sprzedaży napojów o zawartości powyżej 

4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 

6. Podsumowanie 

6.1. Alkohol w Gminie Łobez 

Nadmierne spożywanie alkoholu i uzależnienie od niego to w świadomości mieszkańców jeden 

z najpoważniejszych problemów społecznych w gminie. Mieszkańcy deklarują, że niezbyt 

często spożywają napoje alkoholowe – blisko połowa piła w ostatnim tygodniu lub miesiącu 

przed przeprowadzeniem ankiety, jednak problem alkoholowy jest bardzo często obserwowany 

przez mieszkańców – 85% zna kogoś, kto doświadcza tego typu problemu. Publiczne 

spożywanie alkoholu w gminie jest widokiem dość częstym, podobnie jak przypadki 
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prowadzenia pojazdu pod jego wpływem. Co trzeci ankietowany rozpoczął picie alkoholu 

przed 18 rokiem życia, a połowa poparłaby projekt podwyższenia dozwolonego wieku jego 

spożywania.  

Młodzież spożywa alkohol na imprezach i świeżym powietrzu, głównie po to,  

aby zaimponować kolegom i lepiej się bawić. Co trzeci ankietowany uczeń upatruje w piciu 

alkoholu sposobu na radzenie sobie z trudnościami szkolnymi.  

40% - 85 uczniów gimnazjum i 13% - 15 uczniów ze szkoły podstawowej spożywa alkohol. 

Młodzież pije najczęściej piwo, przeciętnie raz w miesiącu lub częściej. Ich rodzice nie wiedzą 

o tym i nie zawsze są całkowicie przeciwni spożywaniu alkoholu przez osoby niepełnoletnie. 

Uczniowie z gimnazjum uzyskują dostęp do alkoholu dzięki starszym kolegom i obcym 

dorosłym w okolicach sklepu, a 1/3 sama sobie kupuje. Młodsi uczniowie korzystają  

z „pomocy” starszych znajomych lub podkradają go rodzicom z domu.  

Dane te pokrywają się z diagnozą w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2015, która stwierdza, że jednym  

z najpoważniejszych problemów na terenie województwa zachodniopomorskiego  

jest nielegalna sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. Dane ESPAD (2015) wskazują,  

że 84% uczniów trzecich klas gimnazjum w Polsce przeszło inicjację alkoholową.  

 

6.2. Narkotyki w Gminie Łobez 

W opinii dorosłych mieszkańców dostęp do narkotyków w gminie nie jest trudny. 1/3 z nich 

zna osobiście kogoś, kto zażywa substancje psychoaktywne, takie jak marihuana.  

24% społeczności opowiada się za legalizacją marihuany.  

Im starsi uczniowie, tym częściej znają kogoś, kto zażywa narkotyki. 10% - 22 gimnazjalistów 

i trzech młodszych uczniów sięga po środki psychoaktywne (głownie marihuanę), zaś 17% 

chciałoby w przyszłości spróbować narkotyku. Z badań PARPA wynika, że co najmniej raz w 

życiu po narkotyki sięgnęło 15% 13-latków i 27% 15-latków w Polsce. Jak wskazują badania 

prowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego („Problem narkomanii na terenie 

województwa zachodniopomorskiego”), określenie skali problemu narkotykowego jest 

niezwykle trudne. Przeważają osoby sięgające po marihuanę i jej pochodne, a także dopalacze, 

co jest zbieżne z odpowiedziami osób ankietowanych w niniejszym badaniu. Według 

wojewódzkiego badania, najczęstszym okresem inicjacji narkotykowej jest wiek 14 lat.  

Do sięgania po substancje odurzające młodych ludzi motywuje głównie chęć zaimponowania 

                                                                                                                                                                                        
5 dotyczy tylko zezwoleń B i C 
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innym i ciekawość, ale także chęć sprawdzenia siebie. Młodzież ma przeciętnie dość ogólną 

wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających, czerpią  

ją z Internetu, telewizji, szkoły i od rówieśników. Po pomoc w przypadku uzależnienia 

zgłosiliby się najchętniej do rodziców i rówieśników. 

 

6.3. Przemoc szkolna w Gminie Łobez 

Dzieci ze szkoły podstawowej czują się bezpiecznie w swoich klasach i szkołach. Uczniowie 

gimnazjum deklarują wyższe poczucie bezpieczeństwa w swoich klasach niż szkole.   

Wśród form przemocy dominuje agresja werbalna, rzadziej izolacja od grupy rówieśniczej  

czy przemoc fizyczna – w gimnazjum głównie na korytarzu i poza terenem placówki.  

Starsi uczniowie najczęściej wybierają bierną obserwację tego typu sytuacji. W gimnazjum 

najczęściej sprawcy zdarzenia są odsyłani do dyrektora lub pedagoga, nieco rzadziej 

prowadzone są z nimi rozmowy na osobności i podejmowane próby wyjaśnienia sporu.  

W szkole podstawowej przemoc najczęściej ma miejsce na korytarzu i boisku szkolnym. 

Przeważa tutaj znacząco próba obrony poszkodowanej osoby i informowanie wychowawcy  

o zdarzeniu. Nauczyciele podejmują przede wszystkim próbę pogodzenia zwaśnionych stron  

i wyjaśnienia sytuacji, a także upominają sprawcę przy całej klasie lub na osobności. 

Uczniowie gotowi są prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu przemocy szkolnej rówieśników 

oraz rodziców i wychowawców. 

 

7. Wnioski i rekomendacje 

Zarówno z odpowiedzi dorosłych, jak i uczniów wynika, że problem uzależnienia od alkoholu 

oraz picia go wśród młodzieży stanowi poważny problem w Gminie Łobez. Mieszkańcy 

zauważają, że dość często dochodzi do spożywania alkoholu w miejscach publicznych  

czy jazdy w stanie nietrzeźwości, co wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa i demoralizuje 

młodzież. Przypadki uzależnienia od alkoholu są częste – świadczą o tym wyniki badania 

ankietowego. Problem spożywania alkoholu dotyka znacznej grupy młodzieży gimnazjalnej  

i co gorsza, dzieci młodszych. Niepokojące jest zdarzające się przyzwolenie ze strony 

sprzedawców oraz lokalnej społeczności na kupowanie i spożywanie alkoholu przez 

niepełnoletnią młodzież, o czym świadczy przekonanie młodzieży, że może sama kupować 

alkohol na terenie gminy.  
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Narkotyki w powszechnej opinii mieszkańców stają się coraz poważniejszym problemem, 

coraz łatwiej uzyskać do nich dostęp w gminie, także jeśli chodzi o młodzież. Motywacją  

do zażywania substancji psychoaktywnych jest przede wszystkim ciekawość, która nie jest  

w wystarczający sposób zaspokajana przez dostępne młodym ludziom źródła informacji,  

a treści w internecie prezentują sięganie po używki, jako atrakcyjne i zapewniające niezwykłe 

doznania.  

Jednak głównym motywem podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych, takich jak 

spożywanie alkoholu czy sięganie po środku odurzające, jest chęć zaistnienia w grupie, 

zaimponowania innym. Nastolatkowie bardzo dużą wagę przywiązują do opinii wśród swoich 

znajomych, niejednokrotnie są gotowi wiele zaryzykować, aby zyskać czyjeś uznanie.  

Może się to wiązać z niskimi umiejętnościami asertywnego współdziałania w grupie oraz 

niestabilną i zaniżoną samooceną, uzależnioną od informacji zwrotnych ze strony otoczenia.  

 

Najczęstszymi formami przemocy obserwowanymi zarówno w szkole podstawowej,  

jak i w gimnazjum, jest agresja werbalna (przezywanie, obgadywanie, wyśmiewanie). 

Prawdopodobieństwo reakcji ze strony nauczycieli maleje wraz z wiekiem uczniów,  

jako że w szkole podstawowej są oni najczęściej informowani o sytuacjach przemocy i dzięki 

temu mogą skuteczniej interweniować.  

*** 

 

Z uwagi na powyższą charakterystykę zagrożeń społecznych ważne jest położenie 

szczególnego akcentu na działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży, szczególnie osób 

rozpoczynających naukę w gimnazjum. Wtedy ma miejsce najczęściej inicjacja alkoholowa 

oraz narkotykowa. Sięganie po narkotyki może bardzo szybko stać się niezwykle poważnym 

zagrożeniem w gminie – już 10% gimnazjalistów sięga po nie, a 17% chciałoby to uczynić  

w przyszłości. Weryfikowanie ryzykownych przekonań oraz trening konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami przyczyni się do zmniejszenia ryzyka 

sięgania po środki psychoaktywne przez osoby niepełnoletnie. Nie bez znaczenia jest także 

kwestia radzenia sobie z presją rówieśników i osłabianie nastawienia rywalizacyjnego wśród 

uczniów. Dostarczanie uczniom zdrowych alternatyw na możliwość zaistnienia w grupie, 

wspieranie rozwoju ich talentów mogą okazać się skutecznym sposobem obniżenia tego typu 

presji. 
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Podniesieniu poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole – szczególnie w gimnazjum,  

mogłyby posłużyć warsztaty dla nauczycieli z zakresu reagowania na sytuacje przemocy, które 

zgłaszają uczniowie – podniosłyby skuteczność działań i przez to wzrastałaby gotowość wśród 

uczniów do poszukiwania takiej pomocy. Warto podkreślić, że większość uczniów, szczególnie 

tych starszych deklarowała niechęć do korzystania z jakiegokolwiek wsparcia, zapewne 

postrzegając sytuację bycia poszkodowanym w wyniku przemocy rówieśniczej, jako wstydliwe 

lub uważając, że nic nie da się zrobić w ich przypadku. Szczególnie ważna wydaje się tutaj rola 

wychowawcy i pedagoga szkolnego, którzy poprzez swoje obserwacje będą potrafili sami 

znaleźć uczniów, którzy potrzebują wsparcia.  

Zarówno w odniesieniu do dorosłych i niepełnoletnich osób uzależnionych, jak i ich 

najbliższych, korzystnym byłoby zwiększenie ilości dyżurów specjalistów, ale także szeroka 

akcja informacyjna o dostępnych możliwościach pomocy. Konieczne jest zwiększenie ilości 

kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 

przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a także przeprowadzanie szkoleń  

dla sprzedawców. 

Tylko dzięki skoordynowanym, spójnym działaniom instytucji finansowanych przez gminę 

oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także społeczności lokalnej, możliwa jest 

skuteczna profilaktyka i rozwiązywanie problemu alkoholowego, narkotykowego, przemocy w 

rodzinie czy szkole. Nie przyniosą efektów akcje profilaktyczne, jeśli otoczenie nie będzie 

uczestniczyć we wspólnym wychowaniu młodych ludzi i wspieraniu osób dorosłych 

zmagających się z trudami leczenia i pozostawania w stanie trzeźwości. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

Podstawowe cele i zakres wdrażanych działań. 

 

1. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 

1) zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież: 

- ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez niepełnoletnich,  

- wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych, uczenie postaw i umiejętności 

służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, 

- ograniczenie działań promujących picie alkoholu przez młodzież,  

- udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom, których dzieci piją alkohol,  

- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu 

abstynencji, 

- prowadzenie różnych szkoleń, kampanii i imprez mających na celu zmiany postawy 

wobec picia alkoholu przez młodzież, 

2) zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień:   

- uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie procesu 

uzależnienia, 

- uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorców picia,  

- zwiększenie skuteczności interwencji wobec zaburzeń zachowania wynikających  

z nadmiernego picia, 

- zwiększenie działań profilaktycznych w szkole i środowiskach lokalnych, 

- szkolenie sprzedawców z zakresu obowiązującej ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

3) zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych: 

- zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych, 

- wspieranie środowisk wzajemnej pomocy. 

 

2. W zakresie przeciwdziałania narkomanii: 

1) zapobieganie wzrostowi i rozpowszechnianiu się problemów narkomanii oraz zmniejszenie 

zainteresowania dzieci i młodzieży substancjami odurzającymi: 

- wdrażanie programów profilaktycznych i metod, uczenie postaw i umiejętności służących 

życiu bez narkotyków, 
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2) ograniczenie szkód związanych z narkomanią u osób uzależnionych i w środowisku 

lokalnym: 

- kształtowanie postaw abstynenckich, 

3) reintegracja osób uzależnionych od narkotyków: 

- zapobieganie nawrotowi choroby, 

- utrwalanie postaw abstynenckich. 

 

3. W zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 

(zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020): 

1) profilaktyka uniwersalna – jest ukierunkowana na całe populacje, zmniejszanie  

i eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej populacji  

i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój wśród m.in.: dzieci  

i młodzieży w wieku gimnazjalnym, młodych dorosłych, rodziców dzieci w wieku 

szkolnym, poprzez propagowanie opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej; 

realizacja profilaktyki uniwersalnej odbywa się zgodnie z zasadami NPZ6, 

2) profilaktyka selektywna – jest ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. 

Obejmuje działania profilaktyczne adresowane do osób, które ze względu na swoją 

sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone 

na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów wynikających ze stosowania 

substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia 

psychicznego; realizacja profilaktyki selektywnej odbywa się zgodnie z zasadami NPZ, 

3) profilaktyka wskazująca – jest ukierunkowana na jednostki wysokiego ryzyka 

demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych bądź 

problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, ale jeszcze niespełniające 

kryteriów diagnostycznych uzależnienia. Profilaktyka wskazująca przejawia się  

m.in. poprzez interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się  

lub eksperymentujących z narkotykami, działania edukacyjne i prawne zmierzające  

do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez kierowców pod 

wpływem substancji psychoaktywnych; realizacja profilaktyki wskazującej odbywa się 

zgodnie z zasadami NPZ. 

                                                           
6 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020. 
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4. w zakresie promocji zdrowia, zgodnie z Krajowym Programem profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych: 

1) Edukacja zdrowotna: 

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, 

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów  

i ich otoczenia, 

- prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających  

z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, 

- upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym. 

2) Szkolenie kadr: 

- podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności 

zawodowej specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, 

- podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom  

z rodzin z problemem alkoholowym. 

3) Zadania regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepisów, w tym: 

- zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu, 

- zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, 

reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych. 

4) Profilaktyka uniwersalna: 

- poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych 

programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów 

profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów 

alkoholowych i innych zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające 

prawidłowy rozwój, 

- prowadzenie i upowszechnienie programów profilaktycznych w zakresie problemów 

alkoholowych wśród osób dorosłych, w tym w szczególności w miejscu nauki lub 

pracy, 
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- poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów 

rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające 

kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży. 

5) Profilaktyka selektywna: 

- poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej 

adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, 

- poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

6) Profilaktyka wskazująca: 

- poszerzanie i udoskonalanie oferty upowszechnianie i wdrażanie programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki wskazującej, 

- udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się. 

7) Redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa: 

- zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń  

w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu, 

- poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym  

o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających 

naukowo dowiedzioną skuteczność, 

- zwiększanie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia 

- wspieranie działalności środowisk abstynenckich, 

- zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin  

z problemem alkoholowym, 

- zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających 

przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, 

- podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

- zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów. 
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ROZDZIAŁ V 

 

Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem: 

 

1) prowadzenie edukacji na temat uzależnień, form leczenia, profilaktyki (szkolne 

programy profilaktyczne, broszury, materiały informacyjne rozpowszechniane  

w miejscach publicznych na terenie gminy), 

2) kontynuacja działalności terapeutów i psychologa (porady i zajęcia terapeutyczne dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych), 

3) kontynuacja działalności Klubu Abstynenta „FRAL” w Łobzie,  

4) kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego, 

5) kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego terapeuty i mediatora rodzinnego, 

6) finansowanie zastrzyków odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu 

uczestniczących w terapii odwykowej, 

7) warsztaty terapeutyczne nt. profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i przemocy 

w rodzinie prowadzone w szkołach. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej,  

 

1) poradnictwo, motywowanie do podjęcia abstynencji, pomoc w uzyskaniu miejsca  

na oddziale odwykowym, w ośrodku wczesnej interwencji na detoksie, w ośrodku 

rehabilitacyjnym  (GKRPA, psycholog, terapeuta, punkt konsultacyjny), 

2) prowadzenie terapii krótkoterminowej i długoterminowej (psycholog, terapeuta), 

3) organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych (Klub Abstynenta FRAL), 

8) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie (Zespół 

Interdyscyplinarny), 

9) planowane jest zatrudnienie adwokata lub radcy prawnego świadczącego usługi 

doradcze dla osób współuzależnionych i doznających przemocy w rodzinie. 
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii, a 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 terapeutycznych: 

 

1) finansowanie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci z grup ryzyka, 

niedostosowanych społecznie, ubogich i z rodzin alkoholowych przy Szkole 

Podstawowej Nr 1, Nr 2, (doposażenie, dożywianie dzieci, pomoc w organizacji imprez 

okolicznościowych, wynagrodzenia wychowawców), 

2) wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli  

i wychowawców placówek wsparcia dziennego (finansowanie szkoleń), 

3) realizacja szkolnych  programów profilaktycznych, 

4) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, propagujących zdrowy 

styl życia, 

5) organizowanie szkoleń i kampanii edukacyjnych w dziedzinie profilaktyki alkoholowej 

oraz przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, 

6) organizowanie i finansowanie warsztatów i spektakli teatralnych na temat profilaktyki 

uzależnień, 

7) organizowanie i dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z grup ryzyka, 

niedostosowanych społecznie i z rodzin alkoholowych, 

8) dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie: 

 

 dofinansowanie i merytoryczne wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy 

osób dotkniętych problemem alkoholowym - umożliwienie im udziału w szkoleniach, 

naradach, rekolekcjach i imprezach trzeźwościowych oraz zapewnienie dostępu do materiałów 

edukacyjnych. 
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5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, występowanie przed 

sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego: 

 podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji  

w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego, 

 podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę 

napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży. 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej: 

 dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej prowadzącego działalność na terenie 

Gminy Łobez (w ramach otwartego konkursu ofert). 

 

7. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 w tym: 

 wynagrodzenia członków komisji, 

 koszty szkoleń i delegacji (zwrot kosztów przejazdu) członków komisji, 

 materiały i wyposażenie,  

 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

Instytucje i organizacje zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii na terenie Gminy Łobez. 

 

1. Klub Abstynenta „FRAL” w Łobzie ul. Niepodległości 50 - oferuje pomoc osobom 

uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Organizuje samopomocowe zajęcia 

terapeutyczne w warunkach zapewniających dyskrecję.  

 

W pomieszczeniach Klubu Abstynenta „FRAL” przyjmują nieodpłatnie specjaliści: 

- psycholog (udzielający pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym  

oraz potrzebującym wsparcia), 

- terapeuta ds. uzależnień prowadzący również spotkania grupowe dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych oraz potrzebujących pomocy, 

- terapeuta ds. uzależnień prowadzący również grupę Al-Anon, (zatrudniony  

od października 2016 r. ze względu na zamknięcie punktu terapii prowadzonego przez 

Przychodnie MEDICAM Łobez), 

- terapeuta ds. rodzinnych (udzielający pomocy w zakresie komunikacji w rodzinie, terapii 

dzieci i młodzieży, terapii zaburzeń odżywiania, przemocy i uzależnienia, rozwodu, 

adopcji, rodziny zrekonstruowanej, straty i żałoby w rodzinie), 

- mediator rodzinny (udzielający pomocy w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, 

prawa pracy, gospodarczych, w oświacie, karnych, nieletnich), 

- pracownik punktu konsultacyjnego (udzielający pomocy osobom uzależnionym, 

współuzależnionym oraz potrzebującym wsparcia), 

- radca prawny lub adwokat udzielający pomocy osobom współuzależnionym oraz 

doznającym przemocy (od stycznia 2017 r.).  

 

 

2. Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ul. Wojska Polskiego 2. 

Działania instytucji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi ukierunkowane 

są na prowadzenie rozmów profilaktycznych i pouczających. W przypadku nadużywania 

alkoholu przez rodziców funkcjonariusze policji wnioskują do sądu o właściwe sprawowanie 

władzy rodzicielskiej oraz o leczenie odwykowe z powództwa cywilnego. Komenda 
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Powiatowa Policji w Łobzie prowadzi różnorodne działania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie wdrażając „Niebieską Kartę”. 

 

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie przy ul. Niepodległości 13.  

Udziela pomocy rodzinom, w których występuje trudna sytuacja finansowa związana  

z nadużywaniem alkoholu. Pomoc ta, to głównie pomoc finansowa w formie zasiłków, bonów 

żywnościowych, oraz obiadów w szkołach dla dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej 

dofinansowuje również wypoczynek dla dzieci ze środowisk ryzyka. MGOPS prowadzi 

również działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wdrażając „Niebieską 

Kartę” (Zespół Interdyscyplinarny). 

 

Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą szeroko 

rozumianą pracę socjalną: 

- poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,  

- pomoc pedagogiczną i socjalną. 

 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w ramach działań z zakresu interwencji 

kryzysowej proponuje: 

-  pomoc prawną, pedagogiczną, socjalną i psychologiczną, 

- poradnictwo i konsultacje, 

- grupę wsparcia dla kobiet i mężczyzn ofiar przemocy domowej, 

- grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą i będących świadkami 

przemocy. 

 

5. Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie ma na celu umożliwienie powrotu  

na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym niepotrafiącym poradzić sobie  

z podstawowymi problemami życiowymi. Zadaniem CIS jest reintegracja społeczna mająca  

na celu wzmocnienie pozycji społecznej dzięki pomocy szeregu specjalistów: psychologa, 

pedagoga, pracownika socjalnego oraz doradcy społecznego. 

Uczestnicy odbywają rozmowy diagnostyczne, które pomagają ocenić osobowość oraz ich 

mocne i słabe strony, Dzięki temu specjaliści mogą określić indywidualne potrzeby 

uczestników, problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. 
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6. STOWARZYSZENIE MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień  

w Grabowie jest placówką prowadzącą leczenie, terapię i rehabilitację osób uzależnionych 

 od substancji psychoaktywnych powyżej 18 roku życia. Placówka realizuje formułę edukacji 

prozdrowotnej obejmującej profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących przede 

wszystkim HIV, AIDS i innych chorób związanych z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych.  

 Liczba miejsc w ośrodku rehabilitacyjnym: 30 (od 18 r. życia). 

 Czas trwania programu rehabilitacyjnego: 12-18 miesięcy (średnioterminowe). 

 Placówka prowadzi: 

- leczenie somatyczne, 

- leczenie psychiatryczne, 

- poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, 

- poradnictwo dla osób uzależnionych, 

- psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych, 

- psychoterapię grupową dla rodzin osób uzależnionych, 

- psychoterapię grupową dla osób uzależnionych, 

- kursy zawodowe. 

 Placówka wystawia skierowania na: 

- badania stwierdzające zakażenie hiv, 

- badania stwierdzające zakażenie hcv, 

- badania stwierdzające zakażenie hbv. 

 Placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez sąd do leczenia 

 Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych  

lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

7. Stowarzyszenie „DIOGENES” Regionalne Centrum im. Marka Kotańskiego w Rynowie – 

celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie - użytecznej, ochrona zdrowia 

oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, rodzin 

dysfunkcyjnych. Schronienie znajdą mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi (39 miejsc, w okresie 

zimowym dodatkowo możliwość przyjęcia 11 osób). Posiłki ciepłe i suchy prowiant wydawane 

są codziennie na miejscu. 
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8. Organizacje i stowarzyszenia kulturalne i sportowe, które w swoich statutach ujęte mają 

zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

Preliminarz kosztów realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na rok 2017. 

Dział  851 – Ochrona zdrowia – 360 000,00 zł 

w tym: rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi  352 880 zł 

   rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii           7 120 zł 

 

1.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków     269 745,00 

 

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /w tym zajęcia sportowe/       23 000,00 

§ 2830 dotacja przedmiotowa budżetu dla jednostek nie zaliczanych  

do sektora finansów publicznych    117 940,00 

- dotacje na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień (otwarty konkurs ofert m.in. na: 

realizację zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób 

dotkniętych wykluczeniem społecznym, na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinie 

oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych) 

§ 4110 Fundusz ubezpieczeń społecznych       7 312,00  

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy      1 042,00 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe   40 535,00 

w tym:  

 wynagrodzenie za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

 wynagrodzenie członków GKRPA, 

 wynagrodzenie gospodarza Klubu Abstynenta „FRAL”, 

 wynagrodzenie terapeuty rodzinnego / mediatora rodzinnego, 

 wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień + AL. ANON, 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia      11 106,00 

w tym:  

 realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzona przez sołectwa na 

podstawie opracowanych zatwierdzonych programów,   

 zakup środków czystości (Świetlice, Klub Abstynenta „FRAL”), 

 puchary, nagrody (m.in. Dzień Dziecka – „Postaw Na Rodzinę”),  
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 materiały biurowe na potrzeby Punktu Konsultacyjnego, 

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          3 000,00 

 zakup materiałów informacyjnych, broszur, plakatów, ulotek, książek, publikacji 

prasowych dotyczących uzależnień, materiałów do prowadzenia kampanii 

edukacyjnych (m.in. kampania pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Niebieska Linia”  

i „Wychowawca”) 

§ 4260 zakup energii      10 000,00 

 energia elektryczna i cieplna – świetlica TPD ul. Sawickiej, 

 energia cieplna i elektryczna Harcówka ul. Niepodległości,  

 energia elektryczna i cieplna, woda – Klub Abstynenta „FRAL”, 

 zakup wody  - świetlica TPD ul. Sawickiej,  

§ 4270 zakup usług remontowych      2 100,00 

 fundusz remontowy – świetlica TPD ul. Sawickiej, 

§ 4300 zakup usług pozostałych                  43 450,00 

 czynsz Harcówka – eksploatacja, 

 ścieki i opłata wod. -  świetlica TPD, 

 programy, spektakle profilaktyczne 

 usługi medyczne (zastrzyki odwykowe + opłata za terapie podtrzymujące),  

 usługi terapeuty ds. uzależnień + spotkania grupowe,  

 usługi psychologa,   

 opłata za kolonie  uczniów z rodzin z problemem alkoholowym, 

 pozostałe wydatki (w tym organizacja Dnia Dziecka – „Postaw Na Rodzinę”) 

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    500,00 

 abonament za telefon w Punkcie Konsultacyjnym, Klubie Abstynenta „FRAL”, 

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii   6 800,00 

 badania lekarskie przez biegłych sądowych w kierunku uzależnień,  

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki  

 lokale i pomieszczenia garażowe,     960,00 

  czynsz świetlica TPD, 

§ 4410 podróże służbowe krajowe     300,00 

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego    300,00 

 opłata za śmieci świetlica TPD,  
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§ 4610 koszty postanowień sądowych i prokuratury      600,00 

§ 4700 szkolenia pracowników, członków GKRPA, kuratorów sądowych    800,00 

 

1.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

– środki dla MGOPS na utrzymanie świetlic terapeutycznych                       83 135,00  

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             45 831,00 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              3 700,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   8 650,00 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   1 214,00 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe     500,00 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                      13 000,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych    7 500,00 

§ 4430 Różne opłaty i składki       200,00 

§ 4440 odpis ZFSS    1 640,00 

§ 4700 Szkolenia pracowników       900,00 

 

Razem wydatki 352 880 zł. 

 

2. Przeciwdziałanie narkomanii – plan wydatków  7 120, 00  

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne       550,00 

§ 4170  wynagrodzenia bezosobowe    3 700,00 

 wynagrodzenia  terapeuty  w punkcie konsultacyjnym, 

§ 4210  zakup materiałów i wyposażenia    1 000,00  

 zakup publikacji książkowych, ulotek, materiałów biurowych, 

 zakup nagród, pucharów, dyplomów,  

 zakup narkotestów 

§ 4300 zakup usług pozostałych    1 870,00 

 szkolenia, 

 kampanie edukacyjne, spektakle, programy profilaktyczne. 

 

Razem wydatki   7 120,00 
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ROZDZIAŁ VII 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie w roku 2016. 

  

Ochrona zdrowia – 331 095,00 zł 

 w tym: rozdział  85154 – 1. przeciwdziałanie alkoholizmowi              322 995,00  

              1.1. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 241 696,00 zł 

              1.2. środki dla MGOPS na utrzymanie świetlic terapeutycznych – 81 299,00 zł 

 rozdział 85153 – 2. przeciwdziałanie narkomanii              8 100,00  

 

1.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków                              241 696,00 

 

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom (w tym zajęcia sportowe)     20 600,00 

w tym: 

- 10 000,00 UKS PROMYK (organizacja czasu wolnego w okresie wakacji – integracja 

mieszkańców Łobza z środowiskiem wiejskim przy sportowych zmaganiach, łącznie ok. 

1000 dzieci),   

- 2 600,00 Fundacja BONIN (organizacja czasu wolnego w dzieci i młodzieży z terenu 

gminy i miasta Łobez oraz z Berlina – (łączny koszt projektu 28 126 zł)),   

- 3 000,00 LŁKB „TRUCHT” (masowe biegi uliczne z okazji DNI ŁOBZA – w biegu 

rodzinnym wzięło udział 47 rodzin – 117 uczestników),   

- 5 000,00 MLKS „ŚWIATOWID 63” (organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych 

dla uczniów i młodzieży z terenu gminy i miasta Łobez),  

 

§ 2830 dotacja przedmiotowa budżetu dla jednostek niezaliczanych  

do sektora finansów publicznych  80 440,00 

- dotacje na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień (otwarty konkurs ofert m.in. na: 

realizację zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób 

dotkniętych wykluczeniem społecznym, na realizację zadań w zakresie pomocy rodzinie oraz 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych) 

w tym: 
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- 28 000,00 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzenie dwóch placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci z terenu Gminy Łobez – łącznie 45 dzieci),  

- 49 960,00 Centrum Integracji Społecznej (kursy i szkolenia zawodowe oraz praktyki 

 u pracodawców mające na celu podniesienie kalifikacji bądź 

przekwalifikowania się uczestnika – łącznie 15 osób), 

- 2 500,00 Fundacja PASJA (organizacja czasu wolnego w dzieci, młodzieży i mieszkańców 

z terenu gminy i miasta Łobez oraz z sołectwa Tarnowo – warsztaty promujące 

styl zdrowego życia z elementami profilaktyki uzależnień – łącznie wzięło 

udział 30 osób).       

§ 4110 fundusz ubezpieczeń społecznych          1 212,30 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy             172,79 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                 21 462,66 

w tym  wynagrodzenia: 

 za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

 członków GKRPA,   

 terapeuty w punkcie konsultacyjnym,            

 terapeuty / mediatora rodzinnego,  

 terapeuty ds. uzależnień – Al. Anon,      

 gospodarza Klubu „FRAL”,     

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia      17 003,94 

w tym:   

 zakup art. spożywczych, sportowych, nagród do zorganizowania, 

 półkolonii pn. „LATO 2015” oraz Dnia Dziecka, 

 pakiet materiałów profilaktycznych GKRPA, 

 zakup środków czystości FRAL,  

 zabezpieczenie przeciwalkoholowe,  

 koszty programów realizowanych w sołectwach,  

 projektor z osprzętem (klub FRAL), 

 prenumerata miesięcznika „Wychowawca”, 

 ulotki profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

 materiały profilaktyczne dla GKRPA,     

§ 4260 zakup energii  elektrycznej, cieplnej, woda/ścieki, gaz   5 436,19 

 FRAL (energia elektryczna, cieplna, woda),  

Id: 1A864B04-178B-4D4A-A386-C50253C54257. Podpisany Strona 70



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

Strona 71 z 72 

 

 ŚWIETLICA TPD ul. Sawickiej, 

§ 4270 zakup usług remontowych       1 904,76 

§ 4300 zakup usług pozostałych                 50 397,16 

w tym: 

 wynagrodzenie psychologa i terapeuty + koszty dojazdu, 

 usługi medyczne (terapie podtrzymujące), 

 programy  i warsztaty profilaktyczne w szkołach,  

 organizacja Dnia Dziecka „Postaw Na Rodzinę”,   

 półkolonia pn. „LATO 2016”, 

 wynajem urządzeń pneumatycznych - Dzień Dziecka, 

 koszty pobytu dzieci na kolonii profilaktycznej, 

 ulotki profilaktyczne, 

 opłaty wod-kan. - TPD ul. H. Sawickiej, 

 opłaty do Spółdz. Mieszk.  – harcówka, 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej     390,85 

 abonament za telefon w Punkcie Konsultacyjnym, Klubie Abstynenta, 

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 760,00 

 badania lekarskie przez biegłych sądowych w kierunku uzależnień,  

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  286,00 

 za wywóz nieczystości stałych  – TPD ul. H. Sawickiej,  

§ 4610 koszty postanowień sądowych i prokuratury     40,00 

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   940,00 

 

Wydatki razem (do 30 listopada 2016 r.)   205 046,65 

Pozostało  – realizacja grudzień 2016 r.     36 649,35 

1.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

– środki dla MGOPS na utrzymanie świetlic terapeutycznych                       81 299,00  

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             44 566,45 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               3 622,09 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   9 010,23 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy        987,90 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe      500,00 
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§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        8 436,95 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                             50,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych     8 096,67 

§ 4430 Różne opłaty i składki        154,00 

§ 4440 odpis ZFSS     1 640,00 

 

Wydatki razem (do 30 listopada 2016 r.)   77 064,29 

Pozostało  – realizacja grudzień 2016 r.     4 234,71 

 

2.  Przeciwdziałanie narkomanii – plan wydatków       8 100,00 

 

Wydatki: 

§ 4110  składki na ubezpieczenia społeczne   517,42 

§ 4170  wynagrodzenia bezosobowe  3 751,86 

§ 4210  zakup materiałów i wyposażenia        529,00 

§ 4300  zakup usług pozostałych     2 050,00 

 

Wydatki razem (do 30 listopada 2016 r.)         6 848,28 

Pozostało  – realizacja grudzień 2016 r.         1 251,72 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia
2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020, prowadzenie zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracji
społecznej osób uzależnionych, jest zadaniem własnym gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest zgodnie
z gminnym programem uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Łobzie. Niniejszy projekt uchwały
zawiera program obejmujące realizację zadań w roku 2017.

Mając na względzie przepisy wymienionych ustaw, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał Krzysztof Czerwiński Zastępca Burmistrza.
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