
1 
 

 
Uchwała nr IV.32.2015 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brwinów 
na rok 2015. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm),  art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356, z późn. zm) i 
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  z 2012 r., poz. 
124 z późn. zm), Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brwinów na rok 2015  
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Brwinów i Dyrektorowi 
Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

/-/ Sławomir Rakowiecki 
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Załącznik 
do uchwały nr IV.32.2015  
Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 
 

Gminny program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r. 

 
 
I. Wstęp 
 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2015, zwany dalej Programem, 
określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z uŜywania alkoholu i narkotyków. W tym obszarze działań 
gmina Brwinów naleŜy do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących. 

W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 
października 1982 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm,). Zgodnie z ustawą (art. 41) 
do zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu w szczególności 
naleŜy: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu; 

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

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego; 

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 

Program stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Brwinów na lata 2014-2020. 

Gminny Program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze 
profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 Ilekroć w Programie jest mowa o „substancjach psychoaktywnych" oznacza 
to substancje legalne i nielegalne: alkohol, tytoń, leki psychotropowe i środki odurzające. 
 Cele i zadania ujęte w niniejszym Programie są zgodne z Narodowym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. W Programie 
zostały uwzględnione kierunki działań zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011-2016. 
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II. Rozmiary problemów uzaleŜnień w gminie Brwinów 
 Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) wśród czynników ryzyka dla zdrowia 
populacji alkohol znajduje się na trzecim miejscu a jego spoŜycie wiąŜe się z 60 rodzajami 
chorób oraz urazów. Alkohol przyczynia się do zaistnienia negatywnych zjawisk typu: 
wypadkowość, wykroczenia, czyny karalne. 
 Według danych szacunkowych opartych na wskaźnikach wypracowanych przez 
PARPA, co piąty mieszkaniec miasta uwikłany jest w jakiś sposób (osobiście, lub przez 
członków rodziny) w problem alkoholowy. Z wyliczeń wynika, Ŝe na terenie gminy Brwinów 
Ŝyje ok. 387 osób uzaleŜnionych od alkoholu (2% dorosłej populacji), ok. 773 osób 
współuzaleŜnionych (4% dorosłej populacji), 967-1353 osób pijących szkodliwie alkohol (5-
7% dorosłej populacji), ok. 191 dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem 
alkoholowym (4% populacji nieletniej) oraz ok. 642 ofiary (ok. 515 dorosłych i 127 dzieci) 
przemocy domowej w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym.  

W sierpniu 2014 roku została przeprowadzona diagnoza sytuacji społecznej 
w gminie Brwinów. Na podstawie przeprowadzonych badań monitoringowych moŜna 
wskazać następujące wnioski w obszarze z lokalnej diagnozy problemów alkoholowych 
i innych zagroŜeń społecznych. 

W latach 2011-2013 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie 
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 
zwiększała się z roku na rok (z 261.136 zł w 2011 r. do 317.094 w 2013 r.). 

W latach 2012-2013 liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w gminie była 
mniejsza niŜ w 2010 roku (59 w 2011 r., 51 w 2012 r., 52 w 2013 r.). Liczba obowiązujących 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych spadała z roku na rok (ze 160 w 2011 r. 
do 146 w 2012 r.), podobnie jak liczba wydanych zezwoleń (z 94 w 2011 r. do 42 w 2013 r.).  

W analizowanym okresie liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, 
z którymi GKRPA przeprowadzała rozmowy zwiększała się z roku na rok (z 15 w 2011 r. 
do 98 w 2013 r.). W 2013 roku znacznie wzrosła równieŜ liczba osób, z którymi Komisja 
przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące (z 57 w 2012 r. do 147 w 2013 r.). 

GKRPA zabiegała o zobowiązanie osób uzaleŜnionych do podjęcia leczenia 
odwykowego. W tym celu podejmowała kroki zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (w stosunku 
do odpowiednio 31, 23 i 25 osób) oraz występowała do sądu z wnioskiem o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia odwykowego (wobec odpowiednio 23, 13 i 30 osób). W latach 2011-
2013 liczba osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, z którymi kontaktowali się 
członkowie GKRPA, ulegała wahaniom (20 w 2011 r., 34 w 2012 r., 19 w 2013 r.). 

W zakresie ocen dostępności napojów alkoholowych odnotować trzeba powolną, 
ale konsekwentną pozytywną tendencję zmniejszania się odsetków uczniów określających 
swój dostęp jako bardzo łatwy. Podobnie dziej się teŜ z tytoniem. Spośród substancji 
nielegalnych najwyŜej oceniana jest dostępność przetworów konopi. 

We wrześniu 2013r. na terenie Miasta i Gminy Brwinów przeprowadzona został 
projekt profilaktyczno-interwencyjny pt. „Badanie dostępności napojów alkoholowych 
dla osób nieletnich”. Badanie wykonane metodą obserwacji uczestniczącej tzw. 
„tajemniczego klienta” ujawniło iŜ w 17 punktach (z 46 badanych) alkohol został sprzedany 
bez ustalenia wieku kupującego. W pozostałych punktach sprzedawcy zachowali się 
właściwie, Ŝądając okazania dowodu toŜsamości potwierdzającego wiek kupującego. 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 
bezrobocie (20,3%) i alkoholizm (18,5%), a w dalszej kolejności ubóstwo (11,2%), rozpad 
więzi rodzinnych i samotne wychowywanie dzieci (9,5%), bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci 
(8,7%) oraz problemy związane ze starzeniem się (6,3%).  Narkomania 2,4%. 
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W 2011r. Alkoholizm zajmował drugie miejsce w hierarchii problemów 
społecznych. Wymieniało go jednak aŜ 51% badanych. Narkomanię natomiast – 33% 
badanych.  

W opinii odpowiednio 23,3 i 21,5% badanych głównymi przyczynami bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie są uzaleŜnienia oraz niski poziom umiejętności wychowawczych. Zdaniem 15,1% 
respondentów duŜy wpływ na występowanie tego problemu ma równieŜ ubóstwo. 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 
wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali udzielenie pomocy w znalezieniu 
zatrudnienia (17,6%), zwiększenie dostępności poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego i terapii rodzinnej (14,1%), zapewnienie pomocy asystenta rodziny 
(13,7%), zwiększenie dostępu dzieci i młodzieŜy do alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego (12,6%) oraz prowadzenie edukacji rodzin w zakresie właściwego wypełniania 
ról rodzicielskich (11,8%). 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 
naraŜone są dzieci i młodzieŜ z gminy, naleŜą: sięganie po substancje uzaleŜniające, np. 
alkohol, narkotyki, dopalacze (25%) oraz zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców 
(23,2%). Niepokojącymi problemami są równieŜ agresja i przemoc (14,3%), uzaleŜnienie 
od sieci Internet (12,8%), a takŜe przestępczość, wandalizm i chuligaństwo (11,1%). 

Identyfikując problemy występujące w rodzinie, które są najczęstszymi przyczynami 
negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieŜy z gminy, ankietowani wskazali 
na brak pozytywnych wzorców i autorytetów (21,4%), alkoholizm rodziców (20,3%), niski 
poziom umiejętności wychowawczych (16%), a takŜe niski status materialny rodzin (14,6%) 
oraz rozpad rodziny (14,3%). 

Szukając z kolei przyczyn negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieŜy 
w problemach występujących w środowisku lokalnym, badani szczególną uwagę zwrócili 
na brak miejsc spotkań, np. klubów młodzieŜowych (24,6%), brak perspektyw 
po zakończeniu edukacji (18,8%) oraz ograniczony dostęp do placówek kulturalnych 
i obiektów sportowo-rekreacyjnych (17,2%). 

Wskazując działania, jakie mogłyby być odpowiedzią na problemy, z którymi zmagają 
się dzieci i młodzieŜ w gminie ankietowani podkreślili przede wszystkim potrzebę 
zabezpieczenia potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich (doŜywianie, wyposaŜenie 
w podręczniki i pomoce szkolne, organizacja wypoczynku; 13,6%), organizowania miejsc 
spotkań (9,4%), zwiększenia liczby patroli w miejscach publicznych w gminie (9,3%), 
budowy placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych (8,8%), rozszerzenia oferty zajęć 
pozalekcyjnych (8,6%) oraz wpływania na dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb 
lokalnego rynku pracy (8,1%). 

ChociaŜ problem uzaleŜnień jawi się jako dominujący to jednak wśród 
mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia ŚOPS w latach 2011-2013 najliczniejsze 
grupy stanowiły rodziny dotknięte ubóstwem, długotrwałą lub cięŜką chorobą 
i bezrobociem. Liczne grono stanowiły równieŜ osoby zmagające się 
z niepełnosprawnością, wymagające ochrony macierzyństwa, głównie ze względu 
na wielodzietność, oraz mające trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

W latach 2011-2013 systematycznie zwiększała się liczba osób w rodzinach objętych 
wsparciem ŚOPS z powodu ubóstwa (z 661 w 2011 r. do 847 w 2013 r.), bezrobocia (z 475 
w 2011 r. do 648 w 2013 r.) oraz w związku z potrzebą ochrony macierzyństwa (z 293 
w 2011 r. do 397 w 2013 r.), bezdomnością (z 7 w 2011 r. do 35 w 2013 r.) i przemocą 
w rodzinie (z 5 w 2011 r. do 21 w 2013 r.). 

W analizowanym okresie wahaniom ulegała liczba beneficjentów korzystających 
z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub cięŜkiej choroby, niepełnosprawności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, alkoholizmu i zdarzenia losowego. 
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Do zasadniczych powodów występowania problemu uzaleŜnień wśród mieszkańców 
gminy badani zaliczyli bezrobocie i utratę pracy (27,5%), niezaradność Ŝyciową (24%), 
a takŜe indywidualne skłonności do popadania w nałogi (18%). 

Zdaniem respondentów, podejmując działania na rzecz osób uzaleŜnionych i ich 
rodzin, naleŜy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu profilaktyki wśród dzieci 
i młodzieŜy (26,1%), a takŜe wspieraniu rozwoju grup wsparcia, samopomocowych (np. AA 
i Al-Anon) i klubów abstynenckich (15%), zapewnieniu szerszego dostępu do pomocy 
psychologicznej (14,9%), terapeutycznej i rehabilitacyjnej (14,1%) oraz prowadzeniu 
profilaktyki wśród dorosłych (14,1%). 

Zdecydowana większość ankietowanych (łącznie 73,9%) stwierdziła, Ŝe czuje się 
raczej bezpiecznie bądź bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Odmienną opinię wyraziło 
w sumie 11,6% badanych. 

Wśród przyczyn braku bezpieczeństwa respondenci najczęściej wskazywali osoby 
pij ące alkohol w miejscach publicznych (25,5%), zagroŜenia na drodze (piractwo drogowe, 
nietrzeźwi kierowcy; 24,6%) oraz niewystarczającą liczbę patroli policyjnych (23,2%). 

Zdaniem ankietowanych na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie 
w największym stopniu wpłynęłyby: remont dróg gminnych, budowa przydroŜnych 
chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia (26,8%), zwiększenie liczby patroli policyjnych 
(24,6%) oraz skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaŜy napojów alkoholowych 
dzieciom, młodzieŜy i osobom nietrzeźwym (23,9%). 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w gminie 
Brwinów, pozwoliła na zidentyfikowanie najwaŜniejszych problemów oraz wyznaczenie 
kierunku działań do realizacji w niniejszym Programie. Są to m. in.: 

• utrzymująca się liczbę rodzin dysfunkcyjnych zmagających się z trudnościami 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, co m.in. wymaga udzielenia 
odpowiedniej pomocy w wychowaniu i opiece (m.in. poprzez prowadzenie edukacji 
w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, tworzenie grup wsparcia dla 
rodziców, w tym osób samotnie wychowujących dzieci, zapewnienie im 
odpowiedniego dostępu do wsparcia specjalistycznego oraz ze strony asystentów 
rodziny), 

• rosnąca liczba ujawnionych i zdiagnozowanych rodzin zmagających się z problemami 
alkoholizmu i przemocy domowej, co m.in. powoduje konieczność zintensyfikowania 
działalności profilaktycznej i zwiększenia dostępności leczenia i wsparcia, 

• konieczność wdroŜenia działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, 
• utrzymanie na dotychczasowym poziomie dostępu do pomocy psychospołecznej 

i prawnej rodzinom w których występują problemy alkoholowe a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie.  
 

III. Mocne i słabe strony lokalnego systemu pomocy społecznej w obszarze: „Rodzina, 
dzieci i młodzieŜ” oraz „UzaleŜnienia i przemoc w rodzinie” 
 

Mocne strony Słabe strony 
� zapewnianie rodzinom dotkniętym 

problemami uzaleŜnień i przemocy 
odpowiedniego dostępu do pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz 
wsparcia psychospołecznego i prawnego 

� prowadzenie poradnictwa i interwencji 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

� realizowanie wśród rodziców, nauczycieli 
i sprzedawców napojów alkoholowych 
działań edukacyjno-szkoleniowych 

� niedostateczna wiedza społeczności 
lokalnej na temat problemów uzaleŜnień 
lub przemocy 

� odcinanie się społeczności lokalnej od  
problemów uzaleŜnień lub przemocy w 
rodzinie, niechęć do współpracy z 
odpowiednimi instytucjami lub słuŜbami 

� nieskuteczność wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie 
zobowiązania do leczenia uzaleŜnień 

� brak skutecznego egzekwowania prawa 
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w zakresie profilaktyki uzaleŜnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

� wdraŜanie w szkołach działań 
profilaktycznych, informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie uzaleŜnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

� podejmowanie działań w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

� funkcjonowanie w gminie instytucji i grup 
wsparcia dla osób uzaleŜnionych, 
współuzaleŜnionych i dotkniętych przemocą 
w rodzinie, w tym punktów informacyjno-
konsultacyjnych, grup terapeutycznych i 
samopomocowych oraz świetlic 
socjoterapeutycznych 

� podejmowanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze 
uzaleŜnień i przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

� zapewnianie rodzinom dostępu do 
rodzinnego poradnictwa specjalistycznego 

� istnienie w gminie grup i ośrodków wsparcia 
dla rodzin i osób samotnie wychowujących 
dzieci, np. Domu dla Matek z Dziećmi 
„Nazaret” 

� dobra dostępność placówek wsparcia 
dla dzieci i młodzieŜy w gminie, w tym 
świetlic socjoterapeutycznych 

� sukcesywne rozwijanie infrastruktury 
społecznej i usługowej 

� dostosowywana do potrzeb i oczekiwań 
dzieci i młodzieŜy oferta spędzania czasu 
wolnego 

� podejmowanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz 
rodzin, dzieci i młodzieŜy 

wobec osób stosujących przemoc  
� nowe problemy społeczne: 

cyberprzemoc, uzaleŜnienie od gier 
komputerowych i portali 
społecznościowych 

� niedostateczny dostęp do opieki 
przedszkolnej w gminie 

� niezadowalająca dostępność opieki 
medycznej w gminie 

� brak wsparcia ukierunkowanego na 
rodziny wielodzietne 

� brak oferty kulturalnej i pomocowej 
skierowanej konkretnie na młodzieŜ 

� nierówna infrastruktura społeczna – 
niekorzystna sytuacja rodzin, dzieci i 
młodzieŜy z północnych obszarów 
gminy 

� niedostateczne wsparcie dla rodzin z 
dziećmi niepełnosprawnymi 

� niedostateczna dostępność do Ŝłobków 
� niedostateczna baza lokalowa i 

techniczna instytucji pracujących na 
rzecz rodziny 

� brak oferty pomocowej ukierunkowanej 
na wychowanków placówek opiekuńczo 
wychowawczych i rodzin zastępczych 

 

Szanse ZagroŜenia 
� coraz lepsza diagnostyka zjawiska przemocy 

w rodzinie 
� zwiększająca się świadomość społeczna, w 

tym dzieci i młodzieŜy, rodziców 
i nauczycieli na temat problemów uzaleŜnień 
i przemocy 

� dostępność w powiecie ośrodków leczenia 
uzaleŜnień oraz Zespołu Ośrodków 
Wsparcia: Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

� funkcjonowanie w regionie organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
przeciwdziałania uzaleŜnieniom i przemocy 
w rodzinie  

� dobre warunki do prowadzenia efektywnej 
pracy socjalnej wspomaganej przez pomoc 
specjalistów (psycholodzy, terapeuci, 

� obniŜanie się wieku inicjacji 
alkoholowej i narkotykowej 

� zwiększająca się liczba rodzin 
wymagających interwencji z powodu 
przemocy w rodzinie 

� rosnąca liczba osób, w stosunku 
do których istnieje potrzeba podjęcia 
działań interdyscyplinarnych 

� wzrost liczby osób wymagających 
działań korekcyjno-edukacyjnych 

� trudności z rekrutacją uczestników grup 
wsparcia i samopomocowych ze 
względu na zagroŜenie utraty 
anonimowości w tak niewielkiej 
społeczności 

� utrzymująca się liczba rodzin 
dysfunkcyjnych w gminie 

� niski poziom koordynacji działań 
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mediator) 
� moŜliwość kontynuowania w gminie nauki 

na poziomie ponadgimnazjalnym 
� niski poziom przestępczości w gminie 
� bogaty w regionie/województwie wachlarz 

organizacji pozarządowych działających na 
rzecz rodzin, dzieci i młodzieŜy 

� wzrost zainteresowania wolontariatem wśród 
dzieci i młodzieŜy 

� rozwój nowych form pomocy – 
streetworking, rodziny wspierające 

instytucji i organizacji wspierających 
rodziny, dzieci i młodzieŜ 

� duŜe zróŜnicowanie społeczne na terenie 
gminy 

� brak środków inwestycyjnych na 
poprawę warunków pracy i poprawę 
bazy lokalowej instytucji wspierających 
rodzinę 

 
 
IV. Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Cele i zadania ujęte w niniejszym Programie są zgodne z rekomendacjami 
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2015r. Rekomenduje się: 
1. realizację długoterminowych i kompleksowych działań profilaktycznych w szkołach, 

opartych na rzetelnej diagnozie, kładących większy nacisk na problematykę uzaleŜnień, 
w szczególności od alkoholu oraz programów ukierunkowanych na rozwijanie 
umiejętności interpersonalnych, w tym naukę zachowań asertywnych oraz sposobów 
radzenia sobie ze stresem, 

2. realizację programów skierowanych do młodzieŜy w wieku 12-14 lat, wśród których 
obserwuje się wzrost spoŜycia alkoholu; najlepsze efekty będą osiągane przez 
podejmowanie działań w środowisku rówieśniczym, nie na poziomie instytucjonalnym,  

3. realizację programów skierowanych do rodziców i opiekunów, dotyczących 
odpowiedzialnego podejścia do spoŜywania alkoholu przez dzieci i młodzieŜ, 

4. realizację innowacyjnych programów szkoleniowych adresowanych do właścicieli  
i pracowników małych sklepów osiedlowych, 

5. realizację nowatorskich programów edukacyjnych skierowanych do środowiska kobiet, 
6. dodatkowo rekomenduje się wybór zlecanych do realizacji programów profilaktycznych 

(profilaktyka uniwersalna i selektywna) spośród zamieszczonych 
w Banku Programów Profilaktycznych Ośrodka Rozwoju Edukacji i korzystanie 
z programów ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Promocji Zdrowia 
i Profilaktycznych. 

 
V. Cele Programu 
 
1. Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

wymaga wdroŜenia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków 
działań.  

2. Program Profilaktyki słuŜy realizacji celu strategicznego 1: 
 

Cel  
strategiczny 1. 

Wzmacnianie rodzin, wspieranie dzieci i młodzieŜy w kształceniu 
i rozwoju oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego 

i publicznego w gminie 

Cel operacyjny 2. 
Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzaleŜnień 

i przemocy w rodzinie. 

Kierunki działa ń 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy, w tym terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej, dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków 
oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in. poprzez zacieśnianie 
współpracy z placówkami leczenia uzaleŜnień w Pruszkowie oraz 
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kontynuowanie działalności i poszerzenie oferty funkcjonujących 
w gminie punktów informacyjno-konsultacyjnych ds. uzaleŜnień 
i przemocy. 

2. Poprawa dostępności wsparcia psychologicznego, prawnego 
i społecznego dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie.  

3. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieŜy. 

4. Wspieranie grup samopomocowych, w tym grup wsparcia i grup 
terapeutycznych. 

5. Kontynuowanie działalności funkcjonujących w gminie świetlic 
socjoterapeutycznych. 

6. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

7. W razie konieczności zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; podejmowanie współpracy w 
tym zakresie z Zespołem Ośrodków Wsparcia (Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie) w Piastowie. 

8. Kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do udziału 
w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

9. Rozszerzanie i podejmowanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych 
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie,  

 
3. Cel strategiczny oraz zadania nałoŜone na gminę przez ustawę o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. 
i realizowane będą w pięciu obszarach: 
1) profilaktyka uzaleŜnień i przemocy; 
2) pomoc psychospołeczna i prawna; 
3) terapia, rehabilitacja; 
4) edukacja publiczna; 
5) interwencje. 

 
VI. Realizatorzy Programu   
1. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za prawidłową realizację Programu jest 

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. 
2. W celu realizacji zadań wynikających z Programu Ośrodek współpracował będzie 

z: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), szkołami i 
innymi placówkami oświatowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie profilaktyki, Poradnią Leczenia UzaleŜnień w Pruszkowie, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Pruszkowie, 
Starostwem Powiatowym, Zespołem Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Państwową 
Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i innymi 
instytucjami wspierającymi realizację Programu. 

 
VII. Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz zasady jej finansowania  
1. Stawka ryczałtowego wynagrodzenia przysługującego kaŜdemu członkowi Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brwinowie z tytułu uczestnictwa w 
posiedzeniu komisji wynosi kwotę 100,00 zł brutto. Miesięczne wynagrodzenie członka 
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Komisji nie moŜe przekroczyć kwoty 400,00 zł brutto. Wynagrodzenie, o którym mowa 
przysługuje, jeŜeli członek Komisji uczestniczył w całym posiedzeniu, to znaczy od jego 
otwarcia, aŜ do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Komisji. Podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej do 
protokołu posiedzenia. 

2. Przewodniczący GKRPA otrzymuje wynagrodzenie na zasadach i warunkach określonych 
w punkcie 1 powiększone o zryczałtowany dodatek w wysokości 100,00 zł brutto. Górna 
granica wynagrodzenia miesięcznego nie moŜe przekroczyć kwoty 500 zł brutto. 

 
VIII. Finansowanie Programu 
 Realizacja zadań Programu finansowana jest z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych, wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaŜ oraz dodatkowo z innych środków własnych. Zadania realizowane w ramach 
Programu mogą być równieŜ finansowane z dotacji celowych Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, Wojewody Mazowieckiego, z darowizn, zapisów i innych wpływów od osób 
prawnych i fizycznych oraz funduszy Unii Europejskiej, a takŜe ze środków własnych 
realizatorów. 
 
IX.  Postanowienia końcowe 
 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu przygotuje 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawi Burmistrzowi Gminy Brwinów 
do przyjęcia do końca lutego 2016 roku. 
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X. Zadania, realizatorzy, odbiorcy i wskaźniki 
 

Lp. Obszar działań Zadania do realizacji 

Realizator,  
osoby i instytucje 

wspomagające 
realizację 

Adresaci Wskaźniki/mierniki 
osiągnięcia celu 

Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek 
oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych 
programów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieŜy, oraz  programów edukacyjnych, 
profilaktycznych adresowanych do rodziców (w 
tym warsztatów podnoszących kompetencje 
wychowawcze) i nauczycieli. 

− liczba realizowanych 
programów / zajęć; 

− liczba uczestników programów 
/ zajęć; 

− liczba placówek / szkół 
prowadzących działalność 
informacyjną i edukacyjną; 

Organizacja konkursów, spektakli i widowisk 
artystycznych o charakterze profilaktycznym dla 
dzieci i młodzieŜy. 

− dzieci i młodzieŜ 
− osoby dorosłe 

(rodzice, 
nauczyciele) 

 

− liczba realizowanych 
programów; 

− liczba uczestników 
programów; 

− liczba placówek realizujących 
programy;  

Prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieŜy zajęć i 
programów promujących zdrowy styl Ŝycia  wolny 
od narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych oraz ograniczających 
występowanie zachowań ryzykownych, poprzez 
działania profilaktyczne w ramach: 
− zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

rozwijających zainteresowania 
i umiejętności kluczowe uczniów, 

− programów edukacyjnych nt. konsekwencji 
zdrowotnych, społecznych i prawnych 
podejmowania zachowań ryzykownych. 

− liczba odbiorców działań; 
− liczba placówek 

podejmujących działania 
ograniczające rozmiar 
problemowych zachowań 
dzieci i młodzieŜy; 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profilaktyka 
uzaleŜnień i 
przemocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych opracowanych i realizowanych 
przez młodzieŜ, skierowanych do grup 
rówieśniczych. 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Gminne placówki 
oświatowe 

− dzieci i młodzieŜ 
 

− Kontynuacja działań podjętych 
w ramach programu Komendy 
Głównej Policji „Profilaktyka 
a Ty”; 

− liczba programów; 
− liczba uczestników; 



11 

Realizacja nowatorskich i modelowych rozwiązań 
w zakresie profilaktyki (np.: streetworking, asystent 
rodziny, mediator) 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Gminne placówki 
oświatowe 

− dzieci i młodzieŜ 
− osoby dorosłe 
− rodziny 

− liczba wdroŜonych rozwiązań; 
− liczba osób objętych pomocą; 

Działania z zakresu promowania zdrowego i 
trzeźwego stylu Ŝycia dla osób dorosłych jak i 
dzieci i młodzieŜy realizowane przez 
stowarzyszenia abstynenckie( sport, turystyka, 
wspólne wyjazdy, „dni trzeźwości”, festyny itp.) 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Organizacje 
pozarządowe 

− osoby 
uzaleŜnione, 
rodziny i bliscy 
osób 
uzaleŜnionych 

− liczba podjętych działań; 
− liczba odbiorców działań; 

Prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych, 
wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieŜy z grupy zwiększonego ryzyka. 

− dzieci i młodzieŜ − liczba dofinansowanych zajęć; 
− liczba placówek realizujących 

zajęcia; 
− liczba organizacji/podmiotów 

realizujących programy 
socjoterapeutyczne, 
profilaktyczne; 

Organizowanie wyjazdów profilaktyczno-
terapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy z grupy 
zwiększonego ryzyka. 

− dzieci i młodzieŜ 
z rodzin 
dysfunkcyjnych 

− dzieci i młodzieŜ 
z grup ryzyka 

− liczba zorganizowanych 
wyjazdów profilaktyczno-
terapeutycznych; 

− liczba uczestników; 

Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych mających na 
celu ograniczenie dostępności napojów 
alkoholowych osobom poniŜej 18 roku Ŝycia. 

− Sprzedawcy 
napojów 
alkoholowych 

− liczba szkoleń dla 
sprzedawców napojów 
alkoholowych 

  
 

Organizacja programów, szkoleń, kursów 
specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej 
z dziećmi i młodzieŜą oraz rozwijania umiejętności 
prowadzenia zajęć profilaktycznych dla 
nauczycieli, psychologów, pedagogów. 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Gminne placówki 
oświatowe 

− Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

− nauczyciele 
− pedagodzy 
− wychowawcy 
świetlic 

− liczba uczestników; 
− liczba szkoleń; 

Prowadzenie Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego ds. przemocy dla osób i rodzin 
dotkniętych przemocą. 

− liczba i wykazy osób 
zatrudnionych w PIK; 

− liczba i rodzaj udzielonych 
porad; 

2. 
 
 
 
 
 

Pomoc 
psychospołeczn
a i prawna 
 
 
 Prowadzenie psychoterapii dla dzieci, młodzieŜy i 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 
 
 

− Mieszkańcy 
 
 
 
 
 − liczba i wykazy zatrudnionych 
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osób dorosłych terapeutów; 
− liczba i rodzaj udzielonych 

porad; 
Udzielanie konsultacji psychiatrycznych 
niezbędnych do realizacji skutecznej psychoterapii. 

− liczba udzielonych konsultacji; 
− liczba osób objętych pomocą; 

Udzielanie konsultacji prawnych 

 
 
 
 
 
 

 

− liczba osób zatrudnionych w 
ramach realizacji działania; 

− liczba i rodzaj udzielonych 
porad; 

Programy wsparcia, warsztaty, treningi dla osób i 
rodzin dotkniętych przemocą . 

− osoby i rodziny 
dotknięte 
przemocą 

− liczba realizowanych 
programów; 

− liczba odbiorców; 
− liczba i rodzaj udzielonych 

porad; 
− wyniki ewaluacji programów; 

Finansowanie bieŜącej działalności 
specjalistycznych form wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieŜy zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym w tym prowadzenie specjalistycznych 
placówek wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(4 świetlic socjoterapeutycznych). W tym: 
dofinansowanie zatrudnianie pracowników 
merytorycznych 
w świetlicach, finansowanie doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-
wychowawczych, dofinansowanie wyposaŜenia 
placówek.  

− dzieci i młodzieŜ 
z rodzin 
dysfunkcyjnych 

− dzieci i młodzieŜ 
z grup ryzyka 

− liczba świetlic 
socjoterapeutycznych; 

− liczba świetlic prowadzących 
doŜywianie; 

− liczba uczestników; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizowanie i finansowanie superwizji dla 
specjalistów udzielających pomocy 
psychospołecznej dzieciom i rodzinie 
(wychowawcy świetlic, pracownicy socjalni, 
członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup 
roboczych). 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 

− wychowawcy 
świetlic 

− pracownicy 
socjalni 

− liczba osób korzystających z 
superwizji i konsultacji; 

− liczba i rodzaj udzielonych 
porad; 
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Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających 
przemocy w rodzinie (dorosłych i dzieci). 

− osoby dotknięte 
problemem 
przemocy 
w rodzinie 

− liczba osób korzystających z 
zajęć; 

− liczba i rodzaj udzielonych 
porad; 

Organizowanie i/lub finansowanie zajęć dla 
rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, 
mających na celu podniesienie ich kompetencji 
wychowawczych 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
 

− rodzice dzieci 
uczęszczających 
na zajęcia 

− liczba zajęć 
− liczba uczestników 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prowadzenie szkoleń, konferencji, lokalnych narad 
dla przedstawicieli słuŜb i instytucji udzielających 
pomocy psychospołecznej i prawnej. 
Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych 
w zakresie pracy z dziećmi i rodziną w tym na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie, 
mechanizmów przemocy w rodzinie, moŜliwości 
udzielania pomocy, dotyczących kompetencji słuŜb, 
obowiązujących procedur, podejmowania 
interwencji oraz w zakresie prowadzenia zajęć 
socjoterapeutycznych. Podnoszenie kompetencji 
osób mających kontakt z osobami stosującymi 
przemoc w zakresie motywowania ich do 
uczestnictwa w programach korekcyjno-
edukacyjnych. 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Gminne placówki 
oświatowe 

− Policja 
− StraŜ Miejska 
− Zespół 

interdyscyplinarny 
ds. 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie 

− przedstawiciele 
słuŜb i instytucji, 
grup roboczych 
ds. 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie 

− liczba szkoleń; 
− liczba uczestników; 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapia, 
rehabilitacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Zwiększenie oferty pomocy dla osób 
uzaleŜnionych i ich rodzin poprzez zlecanie 
realizacji zajęć terapeutycznych 
wykraczających poza standardowy program 
terapii uzaleŜnienia placówkom leczenia 
uzaleŜnienia od alkoholu: 
-Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii 
UzaleŜnienia od Alkoholu 
i WspółuzaleŜnienia w Pruszkowie: „Grupa 
nauki praktycznych umiejętności utrzymywania 
abstynencji”. 
- Poradni Leczenia UzaleŜnień 
w Pruszkowie: „Trening asertywnych zachowań 
abstynenckich” oraz „Praca nad trudnymi 
emocjami i rozwojem osobistym”. 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej; 

− PLU w Pruszkowie 
/wsparcie gmin/ 

− WOTUW w 
Pruszkowie 
/wsparcie gmin/ 

 
 
 
 
 
 

− osoby 
uzaleŜnione, 
współuzaleŜnione
, dotknięte 
przemocą, 
dorosłe dzieci 
alkoholików ich 
rodziny oraz 
bliscy osób 
uzaleŜnionych 

 
 
 
 
 

− liczba realizowanych 
programów; 

− liczba placówek; 
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− Prowadzenie Punktów informacyjno-
konsultacyjnych ds. uzaleŜnień. 

− prowadzenie grup wsparcia dla osób 
uzaleŜnionych. 

− prowadzenie grup wsparcia dla osób 
współuzaleŜnionych. 

− liczba PIK; 
− liczba i rodzaj udzielonych 

porad; 

− Realizacja programów ograniczania picia 
alkoholu oraz zaŜywania środków 
psychoaktywnych: warsztatów, treningów dla 
osób uzaleŜnionych od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych, np. „Warsztat 
radzenia sobie z emocjami” 

  
 
 

− liczba realizowanych 
warsztatów; 

− liczba uczestników; 

  
 

− Wpieranie abstynencji i trzeźwienia. 
− Motywowanie do leczenia. 
− Organizacja grup samopomocowych 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Organizacje 
pozarządowe 

− osoby 
uzaleŜnione, 

− osoby 
współuzaleŜnione 

− liczba uczestników 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edukacja 
Publiczna 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja lub udział w ogólnopolskich i 
lokalnych kampaniach edukacyjnych, festynach, 
happeningach, konferencjach, debatach w 
lokalnych mediach, akcjach informacyjnych. 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

− Organizacje 
pozarządowe 

− mieszkańcy  
 
 
 
 
 
 
 
 

− liczba  kampanii 
edukacyjnych, festynów, 
happeningów, konferencji, 
debat w lokalnych mediach, 
akcji informacyjnych; 

− liczba odbiorców działań; 
− liczba rozdysponowanych 

materiałów informacyjnych i 
edukacyjnych; 
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− Zakup, opracowanie oraz dystrybucja 
materiałów informacyjnych i edukacyjnych z 
zakresu profilaktyki uzaleŜnień i 
przeciwdziałania przemocy, a takŜe miejsc 
udzielających pomocy. 

− Zakup i upowszechnianie ksiąŜek, czasopism, 
broszur, ulotek, podręczników dotyczących 
problemów związanych z uŜywaniem substancji 
psychoaktywnych, przemocy domowej, 
problemów rozwojowych. 

− Zakup prenumerat lub specjalistycznych 
opracowań 

− liczba rozdysponowanych 
materiałów informacyjnych i 
edukacyjnych; 

− Udział w kampaniach społecznych na rzecz 
przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. 

− Realizacja cyklu zajęć profilaktycznych w 
szkole średniej poświęconych bezpieczeństwu 
komunikacyjnemu (podnoszenie świadomości 
w zakresie wpływu alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. 

− liczba kampanii; 
− liczba programów 

zrealizowanych w szkole; 
− liczba uczestników; 

Redagowanie stron internetowych poświęconych 
słuŜących edukacji publicznej - 
www.bezprzemocy.pl 
- www.sops.brwinow.pl 

− liczba redagowanych stron; 
− liczba odsłon; 

Prowadzenie stałego interaktywnego systemu 
informacji. 

− liczba przekazanych 
artykułów, informacji; 

Tworzenie sieci punktów informacyjnych 

− Gminne placówki 
oświatowe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

− Liczba punktów. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

− Organizowanie i współorganizowanie szkoleń 
dla osób i podmiotów realizujących i 
współrealizujących Program profilaktyczny 
oraz Program przeciwdziałania przemocy.  

− Wspieranie edukacji osób pracujących 
zawodowo w systemie rozwiązywania 
problemów uzaleŜnień 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 

− specjaliści 
realizujący 
program 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
uzaleŜnień oraz 
przeciwdziałania 

− liczba dofinansowanych 
szkoleń; 

− liczba i rodzaj uczestników 
szkoleń; 
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przemocy 
Podejmowanie działań interwencyjnych, w 
przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie, 
związanej z naduŜywaniem alkoholu 

− Środowiskowy 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

− Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

− Zespół ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie 

− rodziny dotknięte 
przemocą 

− liczba wypełnionych 
niebieskich kart, 

− liczba rodzin, wobec których 
podjęto działania 
interwencyjne, 

− liczba rodzin, w których 
członkowie GKRPA 
uczestniczyli w  pracach grup 
roboczych; 

Podejmowanie interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 [1] 
i 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
występowanie przed sądem w roli oskarŜyciela 
publicznego 
w przypadku naruszenia prawa (przepisów 
określonych w art. 13[1] i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

− Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych; 

− StraŜ Miejska, 
− Policja, 
− Urząd Gminy 

Brwinów – 
Wydział 
Działalności 
Gospodarczej. 

− podmioty 
prowadzące 
sprzedaŜ alkoholu 
(właściciele 
i sprzedawcy) 

− liczba interwencji; 
− liczba cofniętych zezwoleń;  

Prowadzenie postępowań w sprawach o sądowe 
zobowiązanie do leczenia osób uzaleŜnionych od 
alkoholu. 

− Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

− uczestnicy 
postępowania 

− liczba złoŜonych wniosków o 
wszczęcie procedury; 

− liczba osób wobec których 
GKRPA skierowała wniosek 
do SR o  postanowienie 
zobowiązujące do leczenia 
odwykowego; 

5. 
 
 
 
 
 
 

Interwencje 
 
 
 
 
 
 

Wykonywanie diagnozy oraz sporządzanie opinii 
psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie 
uzaleŜnienia od alkoholu na potrzeby postępowania 
sądowego o zobowiązanie do leczenia osób 
uzaleŜnionych od alkoholu. 

− Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

− Biegli Sądowi 

− uczestnicy 
postępowania 

− Liczba sporządzonych diagnoz 
− Liczba zleconych diagnoz 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

/-/ Sławomir Rakowiecki 
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