
UCHWAŁA NR V/24/2015
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz
na rok 2015

Na podstawie Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz 
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163) Rada 
Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy Kietrz na 
2015 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Bronisława Pawlik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 lutego 2015 r.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

dla Gminy Kietrz na 2015 rok

I. W zakresie problemów socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu będzie w 2015 roku  kontynuował realizację zadań 
zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 201r r. 
Będą to  zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych min. ustawy 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz Rządowego programu dożywiania.

Główny nacisk będzie położony na pracę ze środowiskami dotkniętymi takimi dysfunkcjami jak 
bezrobocie, przemoc i alkoholizm. W 2014 roku z pomocy MOPS skorzystało 363 rodziny, 
w 229 przypadkach głównym powodem udzielenia wsparcia było bezrobocie, 10 środowisk dotkniętych 
przemocą otrzymało wsparcie z MOPS u 40 rodzin w trakcie pracy socjalnej zdiagnozowano poważny 
problem alkoholowy.

Dla porównania statystyki za 2013 rok przedstawiały się następująco : liczba rodzin objęta wsparciem 
z MOPS -337,z powodu bezrobocia -221, rodziny objęte wsparciem w związku
z wystąpieniem przemocy -26, rodziny z problemem alkoholowym -41.

Oprócz pomocy finansowej i rzeczowej rodziny z problemami alkoholowymi
i przemocowymi mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa i terapeuty ds. uzależnień. Prowadzona 
była również aktywizacja niektórych osób z problemami alkoholowymi w ramach prac społecznie 
użytecznych organizowanych wspólnie przez Urząd Miejski, MOPS i PUP

Od 2014 roku w MOPS jest zatrudniony asystent rodziny, którego zadaniem jest praca
z najbardziej dysfunkcyjnymi rodzinami.

Priorytetowymi działaniami na 2015 rok będą :

1. Pomoc finansowa i rzeczowa z MOPS w oparciu o obowiązujące akty prawne.

2. Praca socjalna, zwłaszcza z rodzinami dotkniętymi bezrobociem, przemocą i alkoholizmem.

3. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym i Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w tym :

- uczestnictwo pracowników MOPS w pracy obu gremiów,

- praca socjalna i monitoring środowisk dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą,

- współpraca z psychologiem, terapeutą, placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej zajmującymi się 
problemami przemocy i alkoholizmu.

5. Uczestnictwo w Rządowym Programie Dożywiania.

6. Wsparcie lokalnych programów na rzecz pomocy Rodzinie.

Środki przeznaczone na realizacje w/w zadań będą pochodzić z budżetu MOPS, budżetu gminy, PUP.

II. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Wstęp
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Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki 
krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działania na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się 
m.in. placówki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, ośrodki zdrowia, parafie, Komisariat 
Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby działające w Punkcie Konsultacyjnym, członkowie 
Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas planowania, a następnie realizowania działań profilaktycznych, szczególna uwaga jest kierowana 
na dzieci i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy Kietrz realizują 
zadania prewencyjne, dotyczące zapobiegania problemom społecznym, w oparciu
o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami Ustawy o systemie oświaty.

Przy tworzeniu programu szczególną uwagą objęto placówki oświatowe na terenie Gminy Kietrz, które 
poproszone o udostępnienie informacji na temat zagrożeń, występujących w środowisku szkolnym oraz 
proponowanych środków zaradczych, szczegółowo nakreśliły najważniejsze kierunki działań, w celu 
zminimalizowania zjawisk patologicznych oraz zachowań dysfunkcyjnych wśród dzieci i młodzieży.

W 2011 r. przeprowadzona została Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która pokazała skalę 
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających zarówno 
u młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych, z której wynikało, że:

1) pierwszy kontakt , młodego człowieka, z alkoholem najczęściej miał miejsce podczas wakacji lub
w domu;

2) uczniowie, którzy przyznali się do picia alkoholu, w znacznej większości (87,5 % uczniów szkół 
podstawowych, 83,9% gimnazjalistów oraz 77,7% uczniów szkół ponadgimnazjalnych) deklarowali, że 
nikt ich do tego nie namawiał ( w większości zaznaczali również, że sięgnęli po alkohol z ciekawości);

3) co trzeci uczeń szkół podstawowych (74,3 %), 82,6 % gimnazjalistów oraz 90% uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych uważa, że zakup alkoholu jest raczej łatwy i łatwy ( uczniowie wskazywali, że 
zdarzało im się kupić alkohol w sklepach czy na stacjach benzynowych).

Badanie te również obejmowało dorosłych mieszkańców gminy, z których wynikało, że:

1) 36 % badanych nie posiada realnej świadomości zagrożeń, jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu

2) 52 % badanych uważa alkohol za towar szczególny i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Co 
więcej, 41% badanych była świadkiem zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie

3) 65 % ankietowanych nie stwierdziło żadnych zmian w obyczajowości spożywania alkoholu w swoim 
środowisku. Dla większości ankietowanych liczba osób spożywających alkohol
w miejscach publicznych również pozostała bez zmian.

4) 57 % badanych oczekuje od władz lokalnych stanowczych działań służących ograniczeniu problemów 
alkoholowych.

5) 62 % ankietowanych nie słyszało o działaniach prowadzonych na terenie Gminy Kietrz, mających 
przeciwdziałać i zapobiegać uzależnieniom od alkoholu.

Na podstawie wyników Diagnozy prowadzono działalność profilaktyczną w stosunku do młodzieży ( 
programy i działania profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych) oraz osób dorosłych – bezpłatne 
poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne, współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Branicach, pomoc 
w funkcjonowaniu lokalnej grupy „AA”. W roku 2015 planuje się przeprowadzenie kolejnej Diagnozy 
Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która będzie miała na celu analizę porównawczą w wynikami Diagnozy 
z 2011 r. oraz będzie stanowić podstawę do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2016 -2020.

Ponieważ wszystkie zachowania antyspołeczne podejmowane są zwykle pod wpływem nadużywania 
alkoholu, konieczne jest wdrażanie wszelkich możliwych środków zaradczych wobec tego zjawiska. 
Podejmowane działania powinny mieć charakter interdyscyplinarny. Ponadto wskazane jest, aby 
działaniami profilaktycznymi obejmować tak osoby uzależnione jak i współuzależnione, przebywające 
w najbliższym otoczeniu, (rodziny osób uzależnionych
i współmieszkańców) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
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Program przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii na 2015 r. jest kontynuacją 
programów i działań z lat poprzednich ze szczególnym naciskiem na finansowanie działań i programów 
profilaktycznych, organizowanych przez placówki  oświatowe działające na terenie gminy Kietrz, 
stowarzyszenia lokalne, grupy młodzieży, sołectwa, nakierowanych w głównej mierze na zmianę postaw 
i zachowań w stosunku do szeroko rozumianych używek. Dotyczy to zwłaszcza lokalnych programów 
i działań profilaktycznych konstruowanych przez ich uczestników  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców pod nadzorem specjalistów psychologów i terapeutów.

Oprócz sfery czysto profilaktycznej istotnym celem jest budowanie i wzmacnianie więzi wspólnot 
lokalnych, tworzenie mody na organizację spędzania wolnego czasu bez używek, budowanie i wzmacnianie 
więzi międzypokoleniowej.

Uczestnictwo w konstruowaniu programów i działań profilaktycznych przez ich uczestników ma na celu 
nauczenie młodzieży współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie społeczności lokalnych 
i pozytywne wykorzystywanie aktywności młodych ludzi.

Do powyższych założeń dostosowana będzie struktura działań profilaktycznych na 2015 r.

2. Adresaci Programu:

1) Rodziny, w których występuje problem alkoholowy.

2) Osoby pijące ryzykownie, szkodliwie, w tym uzależnieni od alkoholu.

3) Mieszkańcy Gminy Kietrz, w tym szczególnie młodzież szkolna.

3. Cele ogólne Programu

1) Zwiększanie jakości i dostępności programów profilaktycznych oraz utrwalanie postaw abstynenckich, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

2) Pomoc dzieciom i członkom rodzin z problemem uzależnień oraz przemocy domowej.

3) Ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, 
narkotyki, dopalacze) oraz doświadczania lub stosowania przemocy.

4) Zmniejszanie dostępności do napojów alkoholowych.

4. Działania:

1) Wspieranie i dofinansowywanie autorskich programów i projektów profilaktycznych realizowanych przez 
placówki oświatowe;

2) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez 
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych;

3) Finansowanie spektakli profilaktycznych przez zespoły teatralne działające przy szkołach;

4) Promowanie trzeźwości - wspieranie działalności młodzieży promującej zdrowy tryb życia, propagowanie 
sportu masowego, zawodów sportowych;

5) Dofinansowanie działań o charakterze profilaktycznym lub profilaktyczno-opiekuńczym klubów 
sportowych, jednostek oświatowych, stowarzyszeń działających na terenie Gminy;

6) Szkolenie rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze profilaktyki zachowań 
ryzykownych dzieci;

7) Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych;

8) Prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, mających 
na celu zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu
przez osoby niepełnoletnie,;

9) Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących dopalaczy i innych uzależnień;

10) Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie;

11) Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz 
obowiązujących przepisów prawnych;
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12) Szkolenie nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi doświadczającymi 
przemocy, będącymi świadkami przemocy oraz dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;

13) Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z terenu gminy w celu integracji, dofinansowanie obozów sportowych;

14) Zakup spektakli profilaktycznych o tematyce uzależnień (alkohol, tytoń, dopalacze, komputer) oraz 
agresji;

15) Zakup materiałów edukacyjnych dla określonych grup odbiorców programów profilaktycznych;

16) Działalność Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, zakup 
sprzętu dla MGKPiRPA;

17) Szkolenie sprzedawców alkoholu;

18) Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu;

19) Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego;

20) Współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Branicach;

21) Wsparcie współzawodnictwa sportowego m.in. Turnieju Sołectw, Turnieju Młodzieżowych Drużyn 
Strażackich, imprez plenerowo-edukacyjnych organizowanych przez ZHP, współzawodnictwa szkół na 
szczeblu gminy i powiatu, itp. poprzez zakup dyplomów, nagród, medali, pucharów, wyżywienia czy 
nagród indywidualnych dla zwycięzców;

22) Dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjno-sportowego do świetlic wiejskich;

23) Zakup sprzętu sportowego, gier rekreacyjno – sportowych itp. dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej 
(boiska osiedlowe, publiczne place wiejskie, świetlice czy domy kultury);

24) Dofinansowanie działalności sportowej, polegającej na zakupie sprzętu i obuwia sportowego dla 
trampkarzy i juniorów biorących udział w rozgrywkach;

25) Zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych do projektów profilaktycznych realizowanych przez 
Straż Miejską;

26) Dofinansowywanie innych działań związanych z profilaktyka, wynikających z bieżącej działalności.

5. Wskaźniki realizacji celów:

· liczba osób uzależnionych od alkoholu i pijących szkodliwie, członków ich rodzin oraz ofiar i sprawców 
przemocy, korzystających ze wsparcia PK,

· liczba osób, wobec których prowadzono postępowanie o zobowiązanie się do podjęcia leczenia 
uzależnienia,

· liczba osób skierowanych na badanie do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,

· liczba osób uzależnionych i członków ich rodzin, z którymi przeprowadziła rozmowy MGKPiRPA,

· liczba rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie objętych pomocą Ośrodka Pomocy 
Społecznej,

· liczba dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców objętych szkolnymi programami profilaktycznymi,

· liczba dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców objętych pozaszkolnymi programami profilaktycznymi,

· liczba osób przeszkolonych w zakresie zapobiegania uzależnieniom,

· liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami w ramach organizacji czasu wolnego
w okresie ferii zimowych i wakacji,

· ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

· liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez Policję i Straż Miejską, w tym z użyciem 
procedury Niebieskiej Karty,

· liczba interwencji Policji i Straży Miejskiej w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
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· liczba osób będących pod wpływem alkoholu odwiezionych przez Policję i Straż Miejską do izby 
wytrzeźwień lub do domu,

· liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych pod wpływem lub w związku
z alkoholem.

· liczba przeszkolonych sprzedawców alkoholu,

· liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

6. Realizatorzy Programu:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2) Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

3) Punkt Konsultacyjny.

4) Policja i Straż Miejska.

5) Inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, realizujące cele i zadania zawarte 
w Programie.

7. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz zasady wynagradzania członków Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

1) Środki finansowe na realizację programu zabezpieczone będą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych. Natomiast tzw. zabezpieczenie społeczne, finansowane będzie ze 
środków OPS, budżetu gminy, Urzędu Pracy, itp.

2) Za udział w pracach Komisji i zespołu problemowego, Przewodniczący otrzymywać będzie wynagrodzenie 
w wysokości 10% brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów.

3) Członkowie Komisji i zespołów problemowych za udział w pracach Komisji i zespołów problemowych 
otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 8% brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
ogłaszanego Rozporządzeniem Rady Ministrów.

4) Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane będzie w następnym miesiącu na podstawie listy płac 
sporządzonej na wniosek Przewodniczącego Komisji.

III. W zakresie przeciwdziałania narkomanii

Terminem narkomania określa się stan uzależnienia od ,środków odurzających. Pojęcie to ma 
szerokie znaczenie i obejmuje nie tylko nałogowe używanie narkotyków, ale także stosowanie wszelkich 
środków wywołujących euforię odurzającą. Nawykowe odurzanie się narkotykami staje się zjawiskiem 
masowym i groźnym dla zdrowia i życia (nadużywanie silnych środków narkotycznych prowadzi do 
śmierci i samobójstw) i dla mienia społeczeństwa (rozboje, rabunki, kradzieże popełnione w celu 
zdobycia pieniędzy na zaspokojenie głodu narkotycznego). Problem narkomanii dotyczy przede 
wszystkim ludzi młodych i bardzo młodych - z roku na rok obniża się wiek osób sięgających po narkotyki 
i dopalacze. Również nasze małe środowisko lokalne nie jest wolne od tego problemu. Zjawisko 
dostarczania narkotyków przez dilerów młodzieży szkolnej jest powszechnie znane. Rozwiązywanie 
problemów narkomanii w małej gminie jest bardzo utrudnione z uwagi na brak terapeutów uzależnień. 
Z konieczności więc, tym problemem zajmuje się Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Społecznych. Członkowie Komisji maja dosyć ograniczony zasób wiedzy 
na temat narkotyków i dopalaczy.

Z przeprowadzonej w 2011 r. Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych wynika, iż do zażywania 
narkotyków przyznało się spośród badanych:

1. 9%  dorosłych mieszkańców naszej Gminy.

2. 21,6 % młodzieży szkół ponadpodstawowych

3. 7,2 % uczniów gimnazjum.

4. 1,5 % uczniów szkół podstawowych.
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Do głównych zadań przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku będą należeć:

1. Ścisła współpraca z Policją i Strażą Miejską w walce z dilerami rozprowadzającymi narkotyki, 
szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

2. Monitoring miejsc, gdzie młodzież szkolna zbiera się na długich przerwach lub ucieczkach z lekcji.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z klubami i innymi 
formami zrzeszającymi dzieci
i młodzież na terenie gminy Kietrz ( Klub 4H, Klub 8 i inne).

4. Zakup programów profilaktyczno-dydaktycznych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

5. Udzielanie informacji osobom uzależnionym od narkotyków, przez terapeutę uzależnień i psychologa 
pracujących w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, co do możliwości uzyskania pomocy ambulatoryjnej 
lub stacjonarnej.

Realizacja programu będzie finansowana ze środków, jakie wpłyną w 2015 roku za zezwolenia na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
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