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Projekt „ Wzmocnienie konsultacji społecznych 

w powiecie oleckim’’ współfinansowany jest  

ze środków  Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

 



  

 

Ogłoszenie konsultacji społecznych  
 

Zarządzenie Nr ORN. 0050.147.2014  Burmistrza Olecka  
z dnia 30 października 2014r. w sprawie ogłoszenia 
konsultacji z mieszkańcami  Gminy Olecko w ramach 
opracowywania Gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Olecko 
na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii 
dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018, w części dotyczącej 
dostarczania wiedzy osobom dorosłym na temat używania 
alkoholu, środków psychoaktywnych a także infoholizmu 
wśród dzieci i młodzieży.  
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Realizacja przez gminę zadań związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii  
wynika z: 

 
•  art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.) 

 
• art. 10 ustawy z dnia  29 lipca 2005r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 
124  z późn. zm.). 3 



CEL KONSULTACJI 

Uzyskanie, głównie od rodziców, wychowawców, osób 

pracujących z młodzieżą,  informacji dotyczących  

oczekiwanych form dostarczania im  wiedzy na temat   

używania alkoholu, środków psychoaktywnych, a także  

występowania zjawiska infoholizmu (uzależnienie od  

komputera i internetu) wśród dzieci i młodzieży. 

 
4 



FORMY KONSULTACJI 

 ankieta dla mieszkańców Gminy Olecko 
przeprowadzona  w dniach 4 – 14 listopada br. wśród 
rodziców w formie papierowej oraz  przy użyciu 
poczty elektronicznej, badająca znajomość 
problemów związanych z używaniem alkoholu, 
środków psychoaktywnych i infoholizmu  wśród 
dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy 
przez osoby dorosłe w tym zakresie 
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FORMY KONSULTACJI 

 dwa spotkania konsultacyjne prowadzone metodą 
„Kawiarenki  obywatelskiej” , której celem było 
wypracowanie działań programowych do 
prowadzenia profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej osób dorosłych  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i infoholizmu wśród 
dzieci i młodzieży;  

     25 listopada godz. 16.00 / restauracja Astra 
/organizacje pozarządowe, rodzice; 

    27 listopada godz. 10.30 / Klub Seniora w Olecku ul. 
Wojska Polskiego13 /różne grupy społeczne; 
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FORMY KONSULTACJI 

 warsztaty dla wychowawców, pedagogów, 
psychologów, których celem było ukazanie przyczyn, 
objawów, skutków zażywania alkoholu, środków 
psychoaktywnych a także infoholizmu przez dzieci  
i młodzież oraz doskonalenie kompetencji  
wychowawców, rodziców w zakresie zapobiegania 
tym zjawiskom  
3 grudnia godz. 18.00 / Szkoła Podstawowa nr 1  
w Olecku; 
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FORMY KONSULTACJI 

 konferencja  „Zagrożenia od substancji 
psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych wśród 
dzieci i młodzieży”  

    4.12.2014r. godz. 17.00 / mieszkańcy gminy, rodzice, 
przedstawiciele różnych środowisk, w tym szkół, 
przedszkoli, organizacji pozarządowych, 
samorządowych / sala kina ROK w Olecku; 

 

 debata publiczna – spotkanie podsumowujące  
– 8 grudnia godz. 16.00 / sala konferencyjna Urzędu 
Miejskiego w Olecku 
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    Powyższe działania były prowadzone w ramach 
realizacji projektu „Wzmocnienie konsultacji 
społecznych  w Powiecie Oleckim” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony 
Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem 
Oleckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
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FORMY KONSULTACJI 



BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD RODZICÓW 

 badanie ankietowe trwało od 4 do 14 listopada br. 

  dokonano analizy 417 ankiet, w tym 7 przekazanych 
metodą online 

 wśród respondentów najliczniejszą grupę (52%)  
stanowiły osoby w przedziale wiekowym 30 – 40 lat, 
najmniej liczną grupę stanowiły osoby powyżej 50 lat 
(4%). 

 

 

 

 

 

 odpowiedzi udzieliło 80% kobiet i 20% mężczyzn 
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219 - 52% 

120  - 29% 

18 - 4% 

11 - 3% 

do 30 lat 30-40 lat 40-50 lat powyżej 50 lat brak odpowiedzi 



BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD RODZICÓW 

 Na pytanie, czy problem picia/nadużywania 
alkoholu może dotyczyć dzieci przedszkolnych, 
szkoły podstawowej czy młodzieży gimnazjalnej, 
zdecydowana większość (ok. 85%) badanych 
wykazuje, że problem dotyczy młodzieży 
gimnazjalnej, ok. 44% badanych dostrzega ten 
problem u dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej, a ok. 6%  respondentów sygnalizuje 
ten problem wśród dzieci uczęszczających do 
przedszkola.  

 
Nie pytano o młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 11 



BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD RODZICÓW 

 Na pytanie, czy problem używania narkotyków, 
dopalaczy i innych środków psychoaktywnych 
może dotyczyć dzieci przedszkolnych, szkoły 
podstawowej czy młodzieży gimnazjalnej, 
najwięcej badanych (ok. 85%)  widzi problem wśród 
młodzieży gimnazjalnej, ok. 51% dostrzega problem 
w grupie dzieci szkoły podstawowej, natomiast ok. 
7% badanych sygnalizuje ten problem wśród dzieci  
w wieku przedszkolnym.  

     Nie pytano o młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 
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BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD RODZICÓW 

 Na pytanie, czy istnieje problem zagrożenia 
uzależnieniem od komputera/Internetu, najwięcej 
badanych (ok. 85%) widzi problem dzieci 
uczęszczających do szkoły podstawowej. Duża grupa 
osób (ok. 82%), widzi zagrożenie wśród młodzieży 
gimnazjalnej. Wśród dzieci przedszkolnych problem 
ten zadaniem ankietowanych dotyczy ok. 50%.  

    Nie pytano o młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 
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BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD RODZICÓW 

 Na pytanie, czy respondenci chcieliby podwyższyć 
swoją wiedzę na temat tych zagrożeń, 66% 
badanych zadeklarowało taką potrzebę, 24% 
respondentów nie jest zainteresowana 
podwyższeniem swojej wiedzy, a10% badanych nie 
udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 
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BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD RODZICÓW 

 Na pytanie, jaką formą wsparcia są 
zainteresowani, najwięcej osób (51%) chętnie 
skorzystałoby z materiałów informacyjno – 
edukacyjnych, 43% badanych - wzięłoby udział  
w szkoleniach, 23%  respondentów skorzystałoby z 
doradztwa indywidualnego.  
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KAWIARENKA OBYWATELSKA 

 W spotkaniu 25 listopada wzięło udział 23 osoby, 
głównie przedstawiciele  organizacji pozarządowych 

 

 W spotkaniu 27 listopada wzięło udział 34 osoby, 
mieszkańcy Olecka przedstawiciele organizacji 
pozarządowych 
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KAWIARENKA OBYWATELSKA – 25 LISTOPADA 
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KAWIARENKA OBYWATELSKA – 27 LISTOPADA 
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KAWIARENKA OBYWATELSKA 
 

Spostrzeżenia i wnioski formułowanie podczas obu spotkań: 

 potrzeba edukowania młodych rodziców w kwestii 
nowoczesnych uzależnień, gdyż często oni wprowadzają 
nieświadomie swoje dzieci w świat Internetu, 

 prowadzenie kompleksowych działań w stosunku do wszystkich 
członków rodziny, nie tylko zagrożonej jednostki (uzależnienie 
dotyczy wszystkich członków rodziny), 

 brak diagnoz i specjalistów ds. „nowych” uzależnień, 

 potrzeba szkolenia wychowawców w świetlicach,  
w szczególności z programem socjoterapeutycznym, 

 niewystarczająca informacja na temat dostępnych obiektów 
(świetlic, placów zabaw, itp.), w których młodzież mogłaby 
aktywnie spędzać czas, 

 ważnym aspektem w walce z uzależnieniami są: działania 
długofalowe, połączenie sił instytucji, organizacji 
pozarządowych, JST, placówek oświatowo-wychowawczych  
oraz systematyczność działań. 
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WARSZTATY  
DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW 

 warsztaty odbyły się 3 grudnia o godz. 18.00 w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Olecku 

 uczestniczyło w nich 77 nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów 

 warsztaty prowadzili: prof. dr hab. Józef Bednarek - 
pedagog, dydaktyk, medioznawca, twórca licznych 
innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, autor 
kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji z 
zakresu zagrożeń świata wirtualnego oraz dr Anna 
Andrzejewska - pedagog, specjalista w zakresie 
zagrożeń cyberprzestrzeni, współtwórca wielu 
filmów dydaktycznych i edukacyjnych aplikacji 
multimedialnych, autorka książek na temat 
wpływu  mediów  na dzieci i młodzież. 
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WARSZTATY  
DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW 
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WARSZTATY  
DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW 

 

 Wnioski spostrzeżenia: 

 
• stres występujący wśród młodzieży prowadzi  coraz  

częściej do samookaleczeń, 

• dzieci nie potrafią ze sobą rozmawiać, 

•  posiadają zachwiany system wartości,  

• zachodzi konieczność sygnalizowania jak najwcześniej 

problemów i zagrożeń rodzicom, 

• niezbędna jest współpraca szkoły i innych organizacji z 

rodziną. 
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KONFERENCJA DLA MIESZKAŃCÓW, RODZICÓW 

 konferencja  pt. „Zagrożenia od substancji 
psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych wśród 
dzieci i młodzieży” odbyła się 4 grudnia o godz. 17.00 
w sali kina ROK w Olecku 

 

 patronat objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek 
Michalak 

 

  uczestniczyło w niej 96 mieszkańców gminy, 
rodziców, przedstawicieli różnych środowisk, w tym 
szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych 23 



KONFERENCJA DLA MIESZKAŃCÓW, RODZICÓW 

 Wnioski, spostrzeżenia: 

 
•  konieczność współpracy z całą rodziną, 

     

•  niezbędne jest dostarczanie wiedzy o uzależnieniach  
zarówno młodzieży jak i ich rodzicom 

 

•  zwiększenie zainteresowania  dzieckiem i jego 
indywidualnymi problemami 
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KONFERENCJA DLA MIESZKAŃCÓW, RODZICÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prowadzący prof. dr hab. Józef Bednarek 
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KONFERENCJA DLA MIESZKAŃCÓW, RODZICÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prowadząca dr Anna Andrzejewska  26 



WARSZTATY DLA UCZNIÓW 
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 Dodatkowo zaproszeni specjaliści 4 i 5 grudnia 
przeprowadzili warsztaty dla wszystkich uczniów  
gminnych gimnazjów oraz VI klas oleckich szkół 
podstawowych – łącznie uczestniczyło ok. 530 
uczniów 

 



ZGŁASZANIE OPINII I UWAG INDYWIDUALNIE 

 Opinie i uwagi do Programów, można zgłaszać 
pisemnie na załączonym formularzu  
od 4 listopada do  8 grudnia 2014 roku drogą 
elektroniczną na adres um@um.olecko.pl lub 
osobiście na adres Plac Wolności 1, pokój nr 7 bądź 
przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski  
w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3. 

 

    zgłoszony 1 wniosek – organizować częściej spotkania 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
zainteresowanymi osobami  w celu omówienia 
występujących problemów społecznych w środowisku 
lokalnym. 
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CELE I ZADANIA  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 CEL 1  

 
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej   
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  
(art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn.zm.) 
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ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ   
I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

1. Zapewnienie dostępu  

do  bezpłatnej i 

kompleksowej  

     terapii uzależnienia  

i współuzależnienia  

1) prowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla 

pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin 

w programie terapii pogłębionej ( po zakończeniu intensywnej 

terapii podstawowej); 

2) treningi terapeutyczne dla osób uzależnionych (ćwiczenia 

umiejętności zachowań konstruktywnych); 

3) psychoterapia  DDA; 

4) sesje psychoterapii indywidualnej; 

5) psychoterapia  dla rodzin  z problemem  uzależnienia lub 

nadużywania alkoholu; 

6) wspieranie działań grup samopomocowych    ( AA i Al –Anon)- 

zapewnienie  lokalu do spotkań. 

Placówka lecznictwa 

odwykowego 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

praca ciągła 

2.  Podniesienie wiedzy  

     mieszkańców gminy  

na temat  skutków 

nadużywania  alkoholu 

1) zapewnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla 

placówki leczenia uzależnień oraz instytucji i organizacji 

współpracujących w  rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

2) przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

praca ciągła 

3.  Poprawa stanu  

     psychofizycznego  

     i funkcjonowania  

     społecznego osób  

     uzależnionych  

od alkoholu 

1) kierowanie na badanie  psychiatryczno-psychologiczne osób 

nadużywających alkoholu; 

2)  wnoszenie wniosków o wszczęcie postępowania 

nieprocesowego  

o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego; 

3)  motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego – 

przeprowadzanie rozmów motywujących przez członków 

Komisji; 

4)  dostarczanie informacji o rodzinach,  

w których występują problemy alkoholowe  

i inne uzależnienia,(na podstawie wywiadów środowiskowych); 

Biegli sądowi 

Sąd Rejonowy 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom  

Zespół ds. motywowania  

do leczenia 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Komenda Powiatowa Policji 

praca ciągła  
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CELE I ZADANIA  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 CEL 2 

 
udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  
i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie  
(art. 41  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  
(tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn.zm.) 
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UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY 
ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ,  
A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE 

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

1. Organizowanie 

pomocy w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy dla 

członków rodzin z 

problemem 

alkoholowym 

1)  wczesne wykrywanie zagrożeń  i zapobieganie stosowaniu 

przemocy w rodzinach – doskonalenie metod interwencji i pomocy 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w oparciu o 

procedurę „Niebieskiej Karty”; 

2)  informowanie o instytucjach , które udzielają pomocy oraz o 

formach pomocy, które mogą być  świadczone członkom tych 

rodzin; 

3)  udzielanie pomocy w kierowaniu wniosków do Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie przymusowego 

leczenia odwykowego; 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Placówki lecznictwa 

odwykowego 

Komenda Powiatowa Policji 

Media lokalne 

praca ciągła 

2. Zwiększenie wiedzy 

i kompetencji służb 

działających w 

zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinach  

z problemem 

alkoholowym 

1) zorganizowanie szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie 

udzielania pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i 

doznających przemocy w rodzinie; 

2) udział w szkoleniu lub konferencji  z dziedziny przemocy w rodzinie 

(osoby pracujące w Punkcie); 

3) zaopatrzenie Punktu w materiały  biurowe, papiernicze i sanitarne; 

4) zapewnienie dostępu do sieci Internet w Punkcie Konsultacyjno –

Informacyjnym; 

5) motywowanie sprawców przemocy do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych; 

Instytucje szkolące 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

praca ciągła  
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UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY 
ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ,  
A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE 

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

3. Zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania gminnych 

miejsc pomocy dla osób 

doświadczających przemocy  

w rodzinie 

1)  finansowanie dyżurów certyfikowanego specjalisty  w 

Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym  dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie (2 godz. w tygodniu); 

2)  zapewnienie porad prawnych w Punkcie 

Konsultacyjno-Informacyjnym  dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie( 24 dyżury rocznie); 

3)  zapewnienie pomocy  psychologa specjalisty 

psychoterapii uzależnień (85 godz.rocznie); 

4)  prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy  

(3 godz. w tygodniu) oraz treningów terapeutycznych 

po zakończeniu cyklu zajęć grupowych (4 treningi po 10 

godz.); 

5)  współpraca z organizacją „Niebieska Linia” (Punkt jest 

członkiem porozumienia „Niebieska Linia”), 

prenumerata specjalistycznych czasopism; 

6)  prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w 

szczególności poprzez działania edukacyjne 

wzmacniające kompetencje rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie; 

7)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. 

przemocy w rodzinie; 

8)  współpraca ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Placówki oświatowe 

wg potrzeb 
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CELE I ZADANIA  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 Cel 3  
prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań 
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych  
(art. 41  ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi)  
(tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn.zm.) 
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PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ  
I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ….. 
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Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

1.  Zmiana postaw 

dorosłych wobec picia 

alkoholu przez dzieci  

i młodzież 

1) dostarczenie wiedzy w zakresie uzależnień dzieci i młodzieży 

rodzicom, wychowawcom, opiekunom ; 

2) udział w kampaniach ogólnopolskich propagujących 

szkodliwości nadużywania alkoholu , środków 

psychoaktywnych i innych uzależnień 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Stowarzyszenia  

i organizacje pozarządowe 

Placówki oświatowe 

rok szkolny 

praca ciągła 

2. Zmiana postaw dzieci 

 i młodzieży wobec  

uzależnień  

i przemocy – 

alternatywne formy 

spędzania wolnego 

czasu 

1) organizacja  zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży 

szkolnej jako elementu programów profilaktycznych w 

szkołach; 

2) organizacja zajęć sportowych  ukierunkowanych na naukę 

lub utrwalanie umiejętności  pływania dla uczniów z rodzin 

zagrożonych problemem alkoholowym; 

3) kontynuowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych 

dysfunkcją,   w Olecku, Gąskach i Judzikach ( w tym 

dożywianie i organizacja wypoczynku ); 

4) zapewnienie dzieciom z rodzin zagrożonych uzależnieniem 

od alkoholu, narkotyków, wymagających ochrony przed 

przemocą  w rodzinie , półkolonii  kolonii , obozów  

uwzględniających elementy profilaktyczne  oraz zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych  z elementami profilaktyki 

jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego; 

5) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego  

z elementami profilaktyki  dla dzieci   młodzieży z gminy 

Olecko, zagrożonych wykluczeniem  społecznym, poprzez 

działania pedagogów ulicznych 

Placówki oświatowe 

Trenerzy, instruktorzy 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Stowarzyszenia  

i organizacje pozarządowe 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

praca ciągła 

rok szkolny 

cały rok 



CELE I ZADANIA  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 CEL 4  
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych  
(art. 41  ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi)  
(tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn.zm.) 
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WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ  
I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

1.  Prawidłowa 

realizacja zadań 

określonych w 

programie i innych 

ustawach 

1)  koordynowanie działań w zakresie realizacji Programu, w tym. 

m.in. wynagrodzenie pełnomocnika, członków komisji według 

zasad określonych w programie, podnoszenie kwalifikacji 

członków Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz pełnomocnika poprzez udział w 

konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym 

koszty udziału i dojazdu ; 

2) wspieranie działań  instytucji, stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych realizujących zadania wynikające z programu  

i posiadających zapisy statutowe związane z ochroną i promocją 

zdrowia, profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych- użyczanie pomieszczenia na prowadzenie szkoleń 

oraz zajęć profilaktycznych; 

3) zapewnienie lokalu, do funkcjonowania grup samopomocowych 

oraz pokrywanie kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego dla Ofiar  Przemocy w Rodzinie; 

4) udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom 

na podstawie złożonych wniosków,  zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, 

poz.1536 z późn.zm.) 

Samorząd gminny 

Organizacje 

pozarządowe  

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

praca ciągła 
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CELE I ZADANIA  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 CEL 5  
podejmowanie interwencji w związku  
z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹  
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego 
(art. 41  ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi)  
(tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn.zm.) 
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PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM 
PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ 
WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA 
PUBLICZNEGO 

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy Termin realizacji 

1. Kontrola 

przestrzegania zasad 

obrotu napojami 

alkoholowymi 

1)  dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych,  

a w szczególności: 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim  

i nietrzeźwym, 

 odpowiedniego oznakowania stoisk  

z napojami alkoholowymi; 

2)  inicjowanie działań na rzecz systematycznego 

podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Policji  

w sprawach spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych; 

3)  podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w 

przypadku złamania zakazów promocji  

i reklamy napojów alkoholowych; 

4)  zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów 

alkoholowych 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

według 

harmonogramu 

kontroli 

praca ciągła 
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CELE I ZADANIE  
GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 Cel  1 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem  
(art. 10 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii - t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 124, z późn. zm.)  
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ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ  
I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB 
ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 

Lp. Działania Realizatorzy Termin 

1. psychoterapia  osób uzależnionych  od narkotyków 
placówki lecznictwa 

odwykowego 
praca ciągła 

2. psychoterapia  rodzin z problemem narkomanii 
placówki lecznictwa 

odwykowego 
praca ciągła 
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CELE I ZADANIE  
GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 Cel 2 
Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i 
prawnej  
(art. 10 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii - t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 124, z późn. zm.)  
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UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY 
NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ 

Lp. Działania Realizatorzy Termin 

1. 
przeszkolenie rodziców w zakresie rozpoznawania zjawiska narkomanii  

i innych uzależnień 
placówki oświatowe 

w okresie roku 

szkolnego 

2. 
warsztaty profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu uzależnień, w 

tym m.in. od narkotyków, dopalaczy, Internetu, gier komputerowych 
placówki oświatowe 

w okresie roku 

szkolnego 

3. 

przeszkolenie nauczycieli  

i pedagogów oraz innych osób zajmujących się profilaktyką  

w zakresie narkomanii i innych uzależnień (m.in. dopalacze, Internet) 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Wydział EK 

rok szkolny 
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CELE I ZADANIE  
GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 Cel 3 
Prowadzanie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-  wychowawczych  
i  socjoterapeutycznych 
(art. 10 ust. 1 pkt 3 z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu 
narkomanii - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.)  
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PROWADZANIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ  

W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII … 

Lp. Realizatorzy Termin 

1. 
prowadzenie profesjonalnych programów profilaktycznych 

w szkołach i innych placówkach. 

placówki oświatowe 

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania 

uzależnieniom  

wydział EK 

w okresie roku szkolnego 

2. 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami 

profilaktyki według programów własnych, jako alternatywa 

spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania 

uzależnieniom  

dyrektorzy placówek wychowawczych  

i oświatowych 

w okresie roku szkolnego 

3. 
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  będących 

częścią szkolnych programów profilaktycznych 

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania 

uzależnieniom  

Wydział EK 

dyrektorzy placówek oświatowych 

w okresie roku szkolnego 

45 



PROWADZANIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ  

W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII … 

Lp. Działania Realizatorzy Termin 

4. 
współudział  w organizowaniu  rodzinnych imprez promujących 

spędzanie czasu  bez środków stymulujących. 

placówki oświatowe 

ROK „Mazury Garbate” 

organizacje pozarządowe 

w okresie roku 

szkolnego 

5. 

prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych  

w placówkach oświatowych, w tym  dożywianie i organizowanie 

wypoczynku 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

MOPS  

placówki oświatowe 

organizacje pozarządowe 

praca ciągła  
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CELE I ZADANIE  
GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

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

    (art. 10 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 lipca 2005 r.   
o przeciwdziałaniu narkomanii - t.j. Dz.U. z 2012 r.  
poz. 124, z późn. zm.)  
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WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI , ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII 

Lp. Działania Realizatorzy Termin 

1. 
zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji, organizacji 

współpracujących na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 

Pełnomocnik ds. 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

wg potrzeb 
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PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA 
TEMAT PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM ŚRODKÓW 
PSYCHOAKTYWNYCH I MOŻLIWOŚCI ZAPOBIEGANIA ZJAWISKU 

Zadania do celu 1: 

 Wspieranie placówek oświatowych w  rozwijaniu działań profilaktycznych, 
w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania narkotyków na 
terenie szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb programu 
profilaktycznego. 

 Wspieranie programów z elementami profilaktyki w zakresie organizacji 
czasu  wolnego dzieci i młodzieży,  stanowiących alternatywę wobec 
używania  substancji psychoaktywnych. 

 Wspieranie programów profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych  
w grupach podwyższonego ryzyka (dzieci z rodzin zagrożonych patologią 
społeczną, wychowanków domu dziecka, i innych). 

 Organizowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób 
realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień 
od substancji psychoaktywnych,  

 Dostarczanie wiedzy rodzicom i innym osobom dorosłym w zakresie 
rozpoznawania i zapobiegania narkomanii i innych uzależnień.  

 Wspieranie i organizowanie kampanii edukacyjnych uwzględniających  
problematykę narkomanii i innych uzależnień, zakup materiałów 
edukacyjno- informacyjnych. 
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CELE I ZADANIE  
GMINY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 Cel 2 
Udzielanie pomocy osobom uzależnionym, 
zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom. 

 

Zadania: 

 Zapewnienie pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem. 

 Zapewnienie pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla rodzin z problemem używania 
środków psychoaktywnych i innych uzależnień. 
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