
UCHWAŁA NR XVII/206/2020
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 
2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., 
o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U z 2019 r., poz.1507 ze zm..), art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019, 
poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), Rada Miejska 
w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2020 rok, 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr XVII/206/2020

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz
na 2020 rok

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r.

I. W zakresie rozwiązywania problemów socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Kietrzu będzie realizował zdania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej oraz innych aktów prawnych i programów rządowych .

Większość działań dotyczyć będzie szeroko rozumianego wsparcia rodziny realizowanego poprzez takie 
działania jak :

1) pomoc finansowa, rzeczowa i praca socjalna w ramach ustawy o pomocy społecznej;

2) praca z rodzinami dysfunkcyjnymi prowadzona przez asystenta rodziny we współpracy z pracownikami 
socjalnymi, kuratorami sadowymi, psychologiem, pedagogami szkolnymi, terapeutą;

3) wspieranie rodzin w ramach programów rządowych ;”Posiłek w szkole i w domu”, „Dobry start”, „Rodzina 
500+ „oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

4) współpraca z Urzędem Miejskim w Kietrzu i Powiatowym Urzędem Pracy w Głubczycach dotycząca 
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w ramach prac społecznie – użytecznych;

5) współpraca  z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem 
Interdyscyplinarnym w tym:

a) uczestnictwo pracowników MOPS Kietrz w pracy obu gremiów,

b) praca socjalna i monitoring środowisk dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym – współpraca w 
tym zakresie z organami władzy państwowej
i samorządowej, policją i sądem.

W roku 2019 ze wsparcia MOPS Kietrz w ramach ustawy o pomocy społecznej skorzystało 246 
rodzin, programem  „Posiłek w szkole i w domu „ objęto 208 osób , w tym 107 dzieci , w ramach 
programu „Rodzina 500 + „ wypłacono 12 612 świadczeń, a w ramach programu „Dobry Start” 1119 
świadczeń . Założono  15 Niebieskich Kart, monitoringiem objęte były rodziny zarówno z nowo 
uruchomioną jak i trwającą procedura Niebieskiej Karty. Asystent rodziny pracował w 2019 roku z 13 
rodzinami.

Środki na realizację w/w zadań będą pochodzić z budżetu MOPS, budżetu gminy i budżetu PUP.

II. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r.

Wśród problemów społecznych w Polsce, te związane z alkoholem są najtrudniejszymi do 
rozwiązania. Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, 
jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale i całe społeczeństwo.

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy Kietrz 
prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie i 
kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków prowadzonych w latach 
ubiegłych. Program jest realizowany poprzez zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej
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i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej głównie dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i 
innych jednostek specjalistycznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, bezpiecznej 
rodziny, spełniające funkcje wychowawcze.

Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki 
krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działaniach na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się 
m.in.: placówki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, ośrodki zdrowia, parafie, policja, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby działające w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, 
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.

Zadania, które zawiera Program są odzwierciedleniem potrzeb wynikających z:

1) działań i doświadczeń lat ubiegłych;

2) raportu diagnostycznego – Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych opracowanej dla Gminy Kietrz w roku 
2019;

3) gminnych zasobów umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie zadań nałożonych na gminę ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii;

4) rekomendacji PARPA do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2020 rok;

5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r., w sprawie zakresu i form prowadzenia 
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii;

6) zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia:

a) promocja zdrowia:

- edukacja zdrowotna,

- szkolenie kadr,

- zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów;

b) profilaktyka:

- profilaktyka uniwersalna,

- profilaktyka selektywna,

- profilaktyka wskazująca;

c) redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i
zawodowa;

d) diagnozowanie i badania zjawisk z używaniem substancji psychoaktywnych.

W IV kwartale 2019 roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona Diagnoza Lokalnych 
Zagrożeń Społecznych:

Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy.

a) Zgodnie z wynikami największej uwagi wymaga zadbanie o zanieczyszczone – jakość powietrza, czystość 
wody i zaśmiecony krajobraz. Nieznacznie mniej istotne dla mieszkańców gminy Kietrz wydają się 
problemy takie jak – bezrobocie, bieda i ubóstwo, bezdomność, wzrost przestępczości, kryzys rodziny. 
Takie deklaracje mogą oznaczać, że osoby te mają pewne oczekiwania w stosunku do władz gminy, 
zarówno jeśli chodzi o dbanie o czystość lokalnego środowiska, a także wspieranie najuboższej i 
najbardziej potrzebującej części mieszkańców gminy Kietrz.
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b) Mieszkańcy gminy Kietrz wykazują przeciętny poziom poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o stabilność 
swojego zatrudnienia. Blisko połowa badanych nie potrafi określić, czy posiadają oni stabilne 
zatrudnienie. Warto jednak zauważyć, że łącznie blisko połowa z badanych widzi średnie lub niewielkie 
szanse dalszego rozwoju zawodowego w swojej pracy. Deklaracje takie mogą świadczyć o potrzebie 
wsparcia i stworzenia przestrzeni, w której dorośli mieszkańcy gminy mogliby doskonalić swoje 
umiejętności profesjonalne i rozwijać wybraną przez siebie ścieżkę kariery.

Jako główne czynniki bezrobocia mieszkańcy podali - niską przedsiębiorczość osób poszukujących 
pracy oraz niskie kwalifikacje osób poszukujących pracy.

c) Problem nadużywania alkoholu jest na średnim poziomie ryzyka. W większości mieszkańcy Kietrza piją 
stosunkowo rzadko i dla większości z nich są to niewielkie ilości alkoholu. Należy jednak mieć na uwadze 
deklaracje osób spożywających alkohol kilka razy w tygodniu lub nawet codziennie (10%). Osoby takie 
mogą być w grupie ryzyka i konieczna wydaje się edukacja w zakresie uzależnień, a także dostęp do 
informacji na temat placówek udzielających wsparcia w tym zakresie. Dodatkowo istotne są destruktywne 
motywacje jakie kierują częścią mieszkańców w sięganiu po alkohol. Edukacja w tym zakresie mogłaby 
zatem zostać wzbogacona o warsztaty konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i prozdrowotnych 
sposobów rozładowywania negatywnych emocji.

Wiedza na temat szkodliwości spożywania alkoholu jest wśród mieszkańców na przeciętnym 
poziomie. Szczególnie alarmujące są deklaracje dotyczące dostępność alkoholu dla osób 
niepełnoletnich.  Koniecznym wydaje się włączenie również tego aspektu edukacyjnego w 
podejmowane przez gminę działania lokalne.

Konieczne wydaje się również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – blisko połowa 
badanych twierdzi, że osoby spożywające alkohol w okolicy zamieszkania badanego zdecydowanie lub 
raczej stwarzają zagrożenie.

d) Mieszkańcy gminy Kietrz w większości oceniają swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych jako 
średnią lub „niską”, co dziesiąty badany przyznaje, że nie ma wiedzy w tym zakresie. Badani w 
większości nie wiedzą czy istnieją substancje psychoaktywne, które nie uzależniają. Wyniki takie 
potwierdzają jedynie konieczność zwiększenia świadomości badanych na temat szkodliwości substancji 
psychoaktywnych.

e) Przeciętnie rozpowszechnionym problemem wśród badanych mieszkańców Kietrza jest problem 
zażywania narkotyków i dopalaczy. Ponad połowa badanych zna przynamniej jedną osobę korzystającą z 
takich używek – w zdecydowanej większości są to substancje takie jak marihuana i dopalacze. Istniejącym 
zagrożeniem wydają się deklaracje dotyczące uzależnienia od lekarstw. Zdecydowana większość 
respondentów twierdzi, że nie wie, gdzie można nabyć tego typu substancje. Wyniki takie powinny 
skłaniać władze gminy do podjęcia działań edukacyjnych i profilaktycznych zapobiegającym 
uzależnieniom od takich substancji. Konieczne wydaje się również rozpowszechnienie informacji na temat 
istniejących na terenie gminy Kietrz instytucji udzielających wsparcia w przypadku problemów z 
nadużywaniem narkotyków i dopalaczy.

f) Pojawiającym się problemem środowiskowym jest również przemoc w rodzinie – łącznie 40% 
respondentów ma w swoim otoczeniu osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie lub podejrzewa, że 
tak się dzieje. Dodatkowo 14% badanych doświadcza przemocy w swojej rodzinie. Należy zauważyć, że 
wśród mieszkańców Kietrza zauważalna jest relatywnie wysoka świadomość na temat specyfiki 
przemocy. Pojawiają się jednak deklaracje świadczące o fałszywych przekonaniach na temat przemocy. 
Uwagi z pewnością wymaga tutaj przeciętna wiara w skuteczność podejmowanych interwencji. 
Koniecznym wydaje się zwiększanie dostępności do informacji na temat placówek udzielających wsparcia 
zarówno ofiarom jak też świadkom przemocy w rodzinie.

g) W dalszym ciągu znaczna część mieszkańców wyznaje “tradycyjny” model wychowania uznający kary 
fizyczne w wychowaniu dzieci. Przypuszczać można, że używanie siły przez opiekunów jest wynikiem 
bezradności w wychowaniu i braku innych niż przemocowe wzorce w budowaniu swojego autorytetu. 
Istotnym wydaje się edukacja rodziców w zakresie nowych wzorców wychowania i zwiększania 
świadomości na temat szkodliwości przemocy fizycznej wobec dzieci nawet w niewielkim wymiarze.

Id: 22F040D3-01EB-43BC-9A53-0CF45F428221. Podpisany Strona 3



i) Szeroka oferta różnego rodzaju form internetowych gier losowych, zakładów bukmacherskich i gier na 
automatach oraz ich dostępność sprawiają, że problem staje się coraz bardziej rozpowszechniony. 
Niepokoić może zatem fakt, że 93% badanych mieszkańców Kietrza nie wie, gdzie szukać pomocy w 
sytuacji uzależnienia od hazardu. Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz 
rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne w tym zakresie.

Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży 

a) Wraz z wiekiem badanych uczniów wzrasta odsetek młodych uczniów eksperymentujących z alkoholem, 
papierosami oraz substancjami psychoaktywnymi. Najbardziej rozpowszechnione wśród badanych 
uczniów Kietrza są spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie papierosów. W grupie badanych 
uczniów problem eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze 
jest również zauważalny;

b) Spożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież szkolną w gminie Kietrz jest na statystycznie 
umiarkowanym poziomie. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po alkohol. Już blisko co 
piąty uczeń młodszych klas szkoły podstawowej oraz co drugi starszy ma za sobą inicjację alkoholową. 
Nie należy bagatelizować pojawiających się odpowiedzi dotyczących spożywania alkoholu regularnie 
(codziennie lub prawie codziennie), zawłaszcza, że młodzież podaje jako swoje motywacje chęć 
odreagowania emocji i stres. Deklaracje takie powinny być alarmujące dla władz gminy i motywować do 
podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych i profilaktycznych w tym temacie;

c) Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież często wskazują na picie okazjonalne 
podczas spotkań ze znajomymi oraz, co niezwykle alarmujące - towarzystwo rodziny, co wskazywać 
może na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode osoby;

d) Badania wykazały, że spora część badanych młodych mieszkańców gminy ma kontakt z tytoniem. Do 
palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznaje się co dziesiąty uczeń klas 4-6, 28% uczniów klas 7-8 
oraz 29% najstarszych badanych. Stosunkowo wysoki odsetek starszych uczniów deklaruje regularne 
korzystanie z nikotyny. Najczęściej uczniowie wskazują, że palą podczas spotkań ze znajomymi, na 
imprezie lub domówce. Podejmowane działania edukacyjne powinny zawierać w sobie również 
informację na temat uzależnienia od tej substancji i możliwościach leczenia;

e) Starsi uczniowie gminy Kietrz przyznają również, że mieli kontakt z substancjami takimi jak narkotyki i 
dopalacze – problem dotyczy 6% uczniów klas 7-8 oraz co dziesiątego najstarszego ucznia. Podobna ilość 
uczniów wie, gdzie nabyć tego typu substancje. Na podstawie zebranych odpowiedzi ciężko wyróżnić 
jedną używkę, z której młodzi ludzie korzystaliby najchętniej. Alarmującym wydaje się fakt, że wśród tej 
grupy badanej pojawiają się odpowiedzi deklarujące regularne spożycie narkotyków i dopalaczy. Należy 
zatem pamiętać również o tym aspekcie w planowaniu działań edukacyjnych zarówno profilaktycznych 
jak i interwencyjnych. Szczególnie, że uczniowie deklarują stosunkowo niski poziom wiedzy na temat 
szkodliwości tego typu substancji;

f) Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do wyrobów tytoniowych i 
napojów alkoholowych – w opinii uczniów. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób 
dorosłych. Rekomendujemy podejmowanie działań budujących świadomość zagrożenia związanego z 
poszczególnymi używkami poprzez warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli lub pogadanki 
profilaktyczne dla rodziców;

g) Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje 
oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów 
i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i 
paleniem papierosów;

h) Problemem w gminie są przypadki agresji i przemocy (zarówno fizycznej, jak
i psychicznej), z jakimi młodzi ludzie spotykają się w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym;

i) Z odpowiedzi udzielonych przez uczniów wynika, że w szkołach obecny jest zwyczaj „chrztu” młodszych 
uczniów. Na podstawie powyższych danych można uznać zjawisko tzw. chrztu jest obecne na wszystkich 
badanych przez nas szczeblach edukacyjnych;
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j) Otrzymane wyniki na temat jakości relacji rówieśniczych w badanych klasach powinny skłonić do 
zapoczątkowania lub rozwijania w szkole działań z zakresu zapobiegania agresji i przemocy oraz 
rozwiązywania konfliktów. Preferowane byłyby także doskonalenie szkolnych rozwiązań systemowych w 
zakresie kontroli i profilaktyki zachowań agresywnych. Dodatkowo koniecznym wydaje się edukacja 
najmłodszych w zakresie konstruktywnego reagowania w przypadku bycia świadkiem przemocy;

j) Niepokój budzi ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera i Internetu przez uczniów, szczególnie 
starszych klas podstawowych oraz gimnazjalistów. Najbardziej niepokoić mogą deklaracje dotyczące 
poświęcania więcej niż 5 godzin dziennie – dotyczy to 22% uczniów klas 4-6 SP, 18% uczniów klas 7-8 
oraz 29% najstarszych badanych. W praktyce może to oznaczać, że po przyjściu ze szkoły korzystanie z 
komputera jest wśród tych uczniów jedyną formą spędzania czasu. Należy mieć na uwadze, iż trzeba 
wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające różnorodne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną 
formą spędzania czasu po szkole niż surfowanie po stronach internetowych. Istotne jest, aby włączać w te 
działania rodziców, którzy mają możliwość nadzorowania tego, jak ich dzieci wykorzystują domowe 
komputery i inne urządzenia z dostępem do Internetu;

k) W perspektywie wyników na temat funkcjonowania badanych uczniów w Internecie konieczna wydaje się 
również szeroka edukacja z zakresu bezpiecznego korzystania
z Internetu, czyli wspieranie świadomości prawnej uczniów, rozwijanie umiejętności ochrony przez 
niebezpiecznymi sytuacjami, czy poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony własnych danych;

l) Zauważalnym i alarmującym problemem wydaje się być skłonność uczniów do korzystanie z gier 
hazardowych - co czwarty młodszy uczeń szkoły podstawowej, co trzeci uczeń klas 7-8 oraz 36% uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych ma doświadczenie z tego typu „rozrywką”. Nieco mniejszym, ale równie 
niepokojącym problemem są deklaracje uczniów dotyczące korzystania z gier internetowych na pieniądze. 
Warto zaznajomić uczniów z tematyką powstawania uzależnienia od hazardu, na przykład poprzez 
przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych lub krótkich pogadanek na lekcjach wychowawczych;

m) Rozpoczęcie współżycia seksualnego ma za sobą 14% badanych. Niepokoić może fakt, że jako główne 
źródło wiedzy na temat seksualności wskazują oni Internet, który może być nośnikiem fałszywych i 
destruktywnych przekonań w tym obszarze. Uczniowie w większości nie posiadają wiedzy na temat 
skutecznych metod antykoncepcyjnych.

Pozytywne tendencje w dynamice problemów społecznych.

a) Większość młodych ludzi oceniła swoje relacje z rodzicami jako pozytywne, co wskazuje na korzystną 
atmosferę wychowawczą i przyjazne środowisko domowe panujące w rodzinach.

b) W większości uczniowie dobrze czują się w swoich środowiskach szkolnych, co stanowi pozytywny 
czynnik wspierający właściwy rozwój młodzieży;

c) Cieszyć mogą dość powszechne deklaracje rodziców świadczące o braku przyzwolenia na spożywanie 
alkoholu przez ich dzieci. Dodatkowo ponad połowa respondentów zareagowałaby w sposób 
konstruktywny na informację o piciu alkoholu przez ich dzieci;

d) W większości rodzice deklarują wysoki poziom zaufania do szkoły jako placówki kształtującej postawy 
wobec substancji psychoaktywnych;

e) Dorośli badani w większości podejmują aktywną postawa w przypadku bycia świadkiem przemocy 
domowej;

Wnioski dotyczące badań punktów sprzedaży alkoholu.

a) Ankieta wykazała, że badani sprzedawcy napojów alkoholowych prezentują stosunkowo wysoki poziom 
wiedzy na temat szkodliwości alkoholu. Nadal jednak w większości padają oni ofiarami mitu – “alkohol 
zawarty w piwie oraz winie jest mniej groźny niż ten zawarty
w wódce”;

b) Większość badanych dobrze ocenia funkcjonowanie kontroli sprzedaży alkoholu;

c) Sprzedawcy napojów alkoholowych są częstymi świadkami spożywania alkoholu na ternie sklepu i 
związanymi z tym nieprzyjemnymi zajściami w ich miejscu pracy. Pojawiały się również deklaracje 
dotyczące konieczności wezwania policji  w związku z takimi sytuacjami.

Cele Programu
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1. Kontynuowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, w szczególności dzieci
i młodzieży na temat zagrożeń związanych z alkoholem, narkomanii i innych używek
i uzależnień.

2. Propagowanie idei zdrowego stylu życia, jak również wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu.

3. Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych
ze spożyciem alkoholu przez mieszkańców gminy Kietrz.

4. Przeciwdziałanie narkomanii na obszarze gminy Kietrz:

1) zwiększenie wykrywalności problemu i zwiększenie dostępu pomocy;

2) przeciwdziałanie eksperymentowaniu z narkotykami przez dzieci i młodzież.

Cele realizowane będą  poprzez podjęcie rekomendowanych działań nakierowanych 
na niwelowanie problemów zdiagnozowanych na podstawie przeprowadzonej w 2019 roku Diagnozy 
Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Kietrz:  

Czynnik ryzyka SYTUACJA WŚRÓD DZIECI 
I MŁODZIEŻY W GMINIE 
KIETRZ

Rekomendowane działania

przemoc rówieśnicza ·W szkołach gminy Kietrz 
zauważalne jest zjawisko przemocy 
rówieśniczej jest zauważalne

·Zjawisko doświadczanej przez 
uczniów przemocy dotyczy zarówno 
fizycznego oraz psychicznego 
aspektu
·Część uczniów przyznaje, że boi się 
swoich rówieśników. 
·Niektórzy uczniowie nie wiedzą, 
jak reagować w sytuacji bycia 
świadkiem przemocy

·Działania profilaktyczne 
ukierunkowane na zapobieganie 
agresji
i przemocy, rozwiązywanie 
konfliktów

·Wydarzenia szkolne mające na celu 
zwiększenie integracji wśród 
uczniów, warsztaty rozwijające 
tolerancję a także dotyczące 
radzenia sobie
z trudnymi emocjami

·Doskonalenie szkolnych rozwiązań 
systemowych
w zakresie kontroli
i profilaktyki zachowań 
agresywnych, realizacja 
interwencyjnych warsztatów dla 
uczniów
z zakresu przeciwdziałania hejtowi i 
nękaniu słabszych

·Rozwijanie świadomości na temat 
odpowiedzialności za nieudzielenie 
pomocy lub zignorowanie sytuacji 
przemocowej.

odrzucenie przez rówieśników ·Duża część uczniów doświadczyła 
w przestrzeni internetowej zjawiska 
hejtu oraz cyberprzemocy ze strony 
swoich rówieśników.

·Działania edukacyjne
z zakresu bezpiecznego korzystania 
z Internetu, wspieranie świadomości 
prawnej uczniów, rozwijanie 
umiejętności ochrony przez 
niebezpiecznymi sytuacjami, 
poszerzanie wiedzy z zakresu 
ochrony własnych danych.
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Tendencje do Opuszczania Lekcji ·W klasach podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych 
zaobserwowano wysoki odsetek 
wagarujących uczniów (najczęściej 
z powodu nudy lub za namową 
znajomych). 

· Działania skierowane na 
zwiększenie poczucia 
przynależności uczniów do 
środowiska szkolnego: imprezy 
integracyjne, wycieczki, wspólne 
akcje szkolne. 

·Organizacja warsztatów dla 
nauczycieli odnośnie zarządzania 
uwagą uczniów, aktywnych metod 
uczenia
·Działania mające na celu poprawę 
relacji uczeń – nauczyciel, warsztaty 
zmierzające do samoakceptacji 
uczniów i wartości działania 
grupowego. 

niedostateczne kierowanie 
własnym zachowaniem (brak 
kontroli)

·Duża część uczniów spędza od 4 do 
5 (lub nawet więcej) godzin dziennie 
na korzystaniu z komputera
i Internetu. Uczniowie najczęściej 
grają w gry komputerowe lub 
korzystają z portali 
społecznościowych zatracając 
poczucie upływającego czasu.

·Wspieranie inicjatyw rozwijających 
różnorodne pasje uczniów 
(pozalekcyjne zajęcia sportowe, 
artystyczne, wolontariat, organizacja 
turniejów i innych eventów 
wyzwalających zdrową rywalizację)

Łatwy dostęp do substancji 
psychoaktywnych

·Uczniowie deklarują stosunkowo 
łatwy dostęp do używek takich jak 
alkohol, nikotyna oraz narkotyki i 
dopalacze

·Zwiększanie świadomości na temat 
szkodliwości tych substancji.

·Zaostrzenie kontroli miejsc 
umożliwiających zakup substancji 
psychoaktywnych

·Wspieranie działań 
profilaktycznych
i prozdrowotnych np. organizacja 
pikników profilaktycznych, 
mających na celu wzmocnienie i 
utrzymanie prozdrowotnych postaw 
wśród uczniów

Niski poziom świadomości na 
temat substancji 
PSYCHOAKTYWNYCH

·Uczniowie prezentują w większości 
niską świadomość na temat 
substancji odurzających

·Częstą motywacją do spożycia 
takich substancji jest próba 
rozładowania negatywnych emocji

·Edukacja w zakresie zachowań 
prozdrowotnych

·Zwiększenie świadomości na temat 
specyfiki uzależnień
·Warsztaty z konstruktywnego 
radzenia sobie z emocjami

destrukcyjna grupa rówieśnicza ·Uczniowie często wagarują w 
towarzystwie rówieśników. Są też 
przez nich namawiani do 
opuszczania lekcji.

·Jako najczęstsze okoliczności 
spożywania alkoholu, palenia 
papierosów i zażywania narkotyków 
uczniowie wskazują towarzystwo 
znajomych. 

·Organizacja warsztatów 
profilaktycznych mających na celu 
uświadomienie uczniom 
negatywnych skutków zażywania 
substancji psychoaktywnych oraz 
odpowiedzialności za namawianie 
do tego innych. Warsztaty mające na 
celu wzmacnianie postawy 
asertywnej i poczucia własnej 
wartości niezależnie od opinii 
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rówieśników. Wspieranie pasji i 
zainteresowań uczniów, 
promowanie wśród uczniów postaw 
prozdrowotnych i pozytywnej presji 
rówieśniczej.

niski poziom świadomości na 
temat seksuaLności

·Uczniowie deklarują brak wiedzy 
na temat skutecznych metod 
antykoncepcji

·Większość badanych czerpie 
informację na temat seksualności z 
Internetu

·Zapewnienie dostępu do rzetelnych 
źródeł edukacyjnych w tym 
obszarze poprzez współdziałanie ze 
szkoła

·Edukacja i zachęcanie rodziców do 
podejmowania tej tematyki w 
bezpiecznym środowisku domowym

Główne zadania do realizacji w ramach Programu w szczególności będą obejmować:

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

1) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia
i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

2) dofinansowanie i prowadzenie działań wspierających dla placówek leczenia uzależnień od alkoholu i innych 
używek;

3) kierowanie osób nadmiernie i szkodliwie pijących do poradni uzależnień wybranych przez osobę kierowaną;

4) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia;

5) opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnień;

6) zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień;

7) doposażenie oddziału lecznictwa odwykowego w Branicach i zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i 
terapeutów;

8) finansowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Kietrzu;

9) wspomaganie ruchu abstynenckiego prowadzonego na rzecz mieszkańców gminy Kietrz, uzależnionych od 
alkoholu i innych używek;

10) zakup testów na obecność narkotyków w organizmie;

11) prowadzenie stałej bazy danych dotyczących placówek świadczących pomoc osobom uzależnionym od 
narkotyków, członkom ich rodzin, grup ryzyka: telefonów zaufania, ośrodków lecznictwa stacjonarnego i 
ambulatoryjnego;

12) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie 
do leczenia specjalistycznego;

13) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych.

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

1) wdrażanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;

2) przekazywanie informacji i współpraca MOPS w przypadku stwierdzenia występowania przemocy w rodzinie 
z problemem alkoholowych (procedura „Niebieskiej Karty”);

3) motywowanie do leczenia, udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz doznającym przemocy 
domowej, wskazywanie kierunków samopomocy, kierowanie na spotkania z terapeutą;

4) kierowanie osób wymagających pomocy psychospołecznej do psychologa, terapeuty;

5) kierowanie osób na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia;

6) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Głubczycach o zobowiązanie
do leczenia odwykowego;
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7) finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, połączonego z programem profilaktycznym lub 
socjoterapeutycznym  (półkolonie, wycieczki, warsztaty);

8) finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, połączonych z profilaktycznymi działaniami edukacyjnymi;

9) wspieranie procedury „Niebieskiej Karty”;

10) finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie, których efektem będzie między innymi 
zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, w tym zakup materiałów;

11) wspieranie i finansowanie kursów specjalistycznych, konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów dla 
członków MGKPiRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, 
nauczycieli, rodziców, psychologów w zakresie m.in.: pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 
oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych;

12) stała współpraca z Policją, MOPS, szkołami z terenu gminy Kietrz;

13) współpraca realizatorów Programu z Zespołem Interdyscyplinarnym;

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej.

1) udzielanie informacji, pomocy w zakresie pierwszej interwencji w problemach narkotykowych w Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym;

2) inicjowanie tworzenia grup wsparcia dla członków rodzin, którzy pod kierunkiem psychologa będą się uczyć 
jak sobie radzić z uzależnieniem dzieci;

3) udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom dzieci eksperymentujących
z narkotykami i uzależnionych od narkotyków.

4. 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.

1) finansowanie na terenie placówek oświatowych gminy Kietrz programów
dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, rekomendowanych przez PARPA
i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

2) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz 
rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych;

3) finansowanie i podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców
i całej społeczności lokalnej, w tym promocji zdrowia;

4) wspieranie i finansowanie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych działań 
profilaktycznych o charakterze, sportowym, kulturalnym itp., dla dzieci, młodzieży i osób starszych;

5) wspieranie i finansowanie inicjatyw środowiskowych, kół zainteresowań, klubów itp., ukierunkowanych na 
rzecz rodziny, integrowanie działań instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie, wspieranie 
wolontariatu młodzieżowego;

6) finansowanie działań promujących zdrowy styl życia;

7) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji pogadanek
i prelekcji realizowanych w szkołach, świetlicach itp.;

8) szkolenia członków komisji różnych grup społecznych realizujących programy profilaktyczne, między innymi 
nauczycieli, sprzedawców alkoholu.

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

1) wdrażanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

2) propagowanie w środowisku informacji o szkodliwości picia alkoholu, używaniu narkotyków i innych używek, 
ulotki, plakaty w miejscach publicznych, gazetki szkolne;
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3) współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi, kościołami i osobami fizycznymi w prowadzonych przez nich 
działaniach profilaktycznych i innych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień od alkoholu i 
narkotyków.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1) analiza obowiązujących przepisów prawa lokalnego dotyczącego ustaleń liczby sprzedaży, podawania i 
spożywania napojów alkoholowych;

2) kontrola przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy;

3) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

4) przeprowadzanie programu interwencyjno-kontrolnego „Zakup kontrolowany”;

5) opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

6) wymiana informacji z policją w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy i innych niepokojących 
zjawisk.

7. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Programu w 2020 roku.

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 MOPS, budżetu gminy, Urzędu  Pracy itp.;

2) wynagrodzenie za udział członków Komisji w posiedzeniu Komisji, w wysokości
180,00 zł brutto;

3) wynagrodzenie przewodniczącego Komisji w posiedzeniu Komisji, w wysokości
225,00 zł brutto;

4) wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane będzie do 10-go dnia następnego miesiąca na podstawie wniosku – 
zestawienia, sporządzonego przez przewodniczącego Komisji.

8. Realizatorzy Programu:

- Pełnomocnik Burmistrza Kietrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- Komisariat Policji,

- placówki oświatowe,

- wychowawcy, pedagodzy, stowarzyszenia, wolontariusze, osoby fizyczne.
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