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UCHWAŁA NR  XX .154.2020 

RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 29  grudnia 2020r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Stromiec na  2021 rok” 

 
                                                                       
         Na podstawie art.4¹ ust.1, 2 i  5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o  wychowaniu  w trzeźwości              

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019, poz.2277 z późn.zm.) oraz  art.10 ust.1-4 ustawy z dnia  29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U . z 2020, poz.2050)  w związku z art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2020r.,poz.713 z późn.zm), Rada Gminy Stromiec 

uchwala  co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stromiec  na 2021 rok” w brzmieniu określonym w załączniku 

do niniejszej uchwały.     
 

§2 . Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY STROMIEC 
/-/  Michał Ziółkowski 

                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

Uzasadnienie 

 
             Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r., poz.2277 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r.                               

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020r.poz.2050 ) do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu  o Gminny Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach i został opracowany              

w oparciu o Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016r.poz.1492). 

           W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok jest zasadne             

i konieczne. 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

http://dz.u.z/
http://j.dz.u/
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            Załącznik do Uchwały Nr XX.154.2020 
                                                                                                                  Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2020r. 

                                    

 

                           GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
                I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

                             ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

                                            DLA GMINY STROMIEC 

                                                      NA  2021  ROK      

 

Wprowadzenie 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Stromiec na 2021 r. zwany dalej „Programem” został opracowany                         

w oparciu o art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.), w związku z art. 18 ust 2 

pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.776 ). 

Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania                      

i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie 

i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich. 

Program jest zgodny z założeniami: 

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu                        

alkoholizmowi (Dz. U. 2019r., poz.2277 z późn.zm.); 

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218     

z póżn.zm.); 

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U .z 2020poz.2050 z późn.zm). 

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 poz.1492). 

                 

I. PODSTAWY PRAWNE 

Obowiązek corocznego uchwalania niniejszego Programu wynika wprost z art. 4¹ust.2 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                        

(Dz. U.  z 2019r., poz. 2277 z późn.zm. ). Obowiązek ten wynika także z ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r.poz.2050 z późn.zm.). 

 

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE  GMINY STROMIEC 

 

Dla potrzeb opracowania Programu w Gminie  STROMIEC w  listopadzie  2020 roku przeprowa-

dzono Diagnozę Problemów Społecznych. 

Diagnoza i analiza problemów społecznych jest podstawą opracowania celów głównych, szczegóło-

wych i konkretnych zadań Programu. 

W badaniu ankietowym  łącznie udział wzięło 346 respondentów. 

  

DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA  
(Uczniowie szkół podstawowych, młodzież szkolna)  
(229 osoby)  

 

DOROŚLI MIESZKAŃCY GMINY  
(100osób)  
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SPRZEDAWCY ALKOHOLU  
(17 osób ) 
 

• opracowanie wniosków i rekomendacji, 

Niniejsza diagnoza szczegółowo omawia następujące problemy społeczne: 

• Problem uzależnień alkoholowych 

 

• Problem nikotynizmu 

 

• Problem uzależnień od substancji psychoaktywnych 

 

• Problem przemocy rówieśniczej 

 

• Problem przemocy domowej  

 

• Inne problemy społeczne 

 

Problem alkoholowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

 
     Problem alkoholowy to pierwszy,  omawiany w niniejszej diagnozie problem społeczny. Celem tego bloku 

pytań było oszacowanie skali problemu alkoholowego w gminie oraz sprawdzenie wiedzy mieszkańców 

dotyczącej konsekwencji spożywania alkoholu. 

Na początek mieszkańców zapytano jak często zdarza im się spożywać alkohol.  

17,00% badanych nie pije w ogóle alkoholu. Kilka razy w roku zdarza się to 34,00% ankietowanych. Kolejne 

29,00% osób sięga po alkohol kilka razy w miesiącu, 16,00% kilka razy w tygodniu, zaś 4,00% badanych pije 

alkohol codziennie, co wskazuje, że te osoby mogą zmagać się z problemem alkoholowym.  

Osoby, które sięgają po alkohol, najczęściej spożywają: piwo (59,04%), wino (39,76%), wódkę (27,71%), 

nalewki (6,02%), likiery (3,61%) oraz alkohol własnej roboty (1,20%). 1,20% osób pije allkohol spoza 

legalneo źródła. 3,61% osób wskazało odpowiedź ,,inne”, jednak nie wyjaśnili o jakie alkohole chodzi.  

Większość respondentów, jednorazowo wypija od 1 do 2 porcji alkoholu (43,37%). 28,92% ankietowanych 

wypija jednorazowo 3 - 4 porcje, 16,87% osób wypija 5 - 7 porcji alkoholu, 7,23% osób 8 - 10 porcji oraz 

kolejne 3,61% badanych 11 - 13 i więcej porcji.  

Towarzystwo to główny powód sięgania po alkohol przez mieszkańców gminy – taką odpowiedź wskazuje 

40,96% badanych. W dalszej kolejności wymieniają oni następujące powody: preferencje smakowe (38,55%), 

chęć lepszej zabawy (18,07%), pod wpływem znajomych (14,46%), brak konkretnego powodu (10,84%), by 

złagodzić stres (9,64%) oraz by zapomnieć o problemach (3,61%). 

Mieszkańcy spożywają alkohol głównie w domu (59,04%) oraz u znajomych (38,55%).  

W pubach/restauracjach lub kawiarniach alkohol spożywa 12,05% osób, na świeżym powietrzu pije 7,23% 

badanych, a pod sklepem alkohol spożywa kolejne 1,20% respondentów. 
Niepokojącą informacją jest to, że jedynie 84,34% badanych nigdy nie wykonywało swoich obowiązków 

zawodowych znajdując się pod wpływem alkoholu. 8,43% osób zdarzało się to rzadko, 4,82% ankietowanym 

czasami, a 2,41% osób często. Dane te powinny, być sygnałem dla pracodawców - by baczniej się przyglądać 

swoim pracownikom i kontrolować ich trzeźwość. 
10,84% ankietowanych oświadcza, iż zdarza im się kierować pojazdem  

w stanie nietrzeźwości. 8,43% respondentom taka sytuacja zdarzyła się raz, a 2,41% osób zdarza się to 

sporadycznie.   
Dodatkowo, 2,41% ankietowanych, było kiedykolwiek zatrzymanych za prowadzenie pojazdu  

w stanie nietrzeźwości. 97,59% osób nigdy nie zostało zatrzymanych.  

         Warto zwrócić uwagę, iż 17,00% respondentów przyznaje, że rzadko widuje sytuację prowadzenia 

pojazdu     w stanie nietrzeźwości. 12,00% ankietowanych widuje taką sytuacje czasami, 8,00% osób widuje 

ją często, a 4,00% badanych przyznaje, że bardzo często. Świadczyć to może o występowaniu zjawiska 

prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.  

Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży to kolejny istotny problem. Na uwagę zasługuje fakt, iż większość 

respondentów uważa, że takie zachowanie ma wpływ na rozwój dziecka (93,00%), a 2,00% osób nie zgodza 

się z tą opinią. 5,00% ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. Dane te pokazują,                 
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iż mieszkańcy posiadają wiedzę dotyczącą szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży. 

Niepokój budzi jednak fakt, iż 22,00% badanych mieszkańców widziało na terenie gminy kobiety w ciąży 

spożywające alkohol. 51,00% osób przyznało, iż nigdy nie widziało takiej sytuacji, a 27,00% osób nie potrafiło 

udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

Analizując spożycie alkoholu w gminie na przestrzeni ostatnich kilku lat, można zauważyć,  

iż większość respondentów sądzi, iż obecnie pije się tyle samo co dawniej – takiej odpowiedzi udzieliło 

41,00% osób. Zdaniem 11,00% badanych obecnie pije mniej niż kiedyś, zaś 28,00% osób uważa, że aktualnie 

wzrasta ilość spożywanego alkoholu w Gminie Stromiec. Co piąty ankietowany wskazał odpowiedź ,,trudno 

powiedzieć”.  

Celem sprawdzenia wiedzy mieszkańców dotyczącej konsekwencji spożywania alkoholu, poproszono ich           

o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, mieszkańcy w większości 

posiadają wiedzę dotyczącą alkoholu.  

72,00% mieszkańców uważa, że przychodzenie do pracy na kacu jest zachowaniem nieodpowiednim.              

Z tą opinią nie zgadza się 5,00% osób – uważają oni, iż nie ma nic złego  

w przychodzeniu do pracy na kacu. Natomiast 23,00% ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to 

pytanie.  
74,00% osób sądzi, iż alkohol w piwie jest tak samo szkodliwy jak ten w wódce, zaś z tą opinią nie zgadza 

się 7,00% osób -  twierdzą oni, iż alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż ten w wódce. 19,00% osób 

wskazuje, iż nie potrafiło ustosunkować się do tego stwierdzenia.  
  Ze stwierdzeniem ,,Osoby z problemem alkoholowym piją codziennie” zgadza się 47,00% ankietowanych, 

zaś 35,00% nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 18,00% osób wskazuje odpowiedź ,,nie wiem”. 
30,00% ankietowanych uważa natomiast, iż alkoholizm jest dziedziczny, a 48,00% osób nie zgadza się z tą 

opinią. Do tego stwierdzenia nie potrafiło odnieść się 16,00% osób. 
   Według 49,00% mieszkańców okazjonalne spożywanie alkoholu nie uzależnia.                                                        

Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 35,00% osób, a 16,00% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
Natomiast 12,00% osób uważa, że alkohol jest dobrym lekarstwem na sen. 67,00% osób nie zgadza się z tą 

opinią, a 21,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  
Wyk. 19. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami.  

 

Problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 
 

        Kolejny rozdział na ma celu oszacowanie skali uzależnień od nikotyny wśród mieszkańców 

Gminy Stromiec. Z zebranego materiału badawczego wynika, iż 28,00% mieszkańców pali papierosy. 

Wśród nich 2,00% osób pali kilka razy w roku, 1,00% kilka razy w miesiącu oraz kilka razy                    

w tygodniu, zaś 24,00% osób pali codziennie. 

14,29% ankietowanych, którzy palą papierosy, przyznaje, iż nie pali ich codziennie.  

25,00% osób wypala dziennie mniej niż 5 papierosów, 39,29% pali od 6 do 15 papierosów,  

kolejne 17,86% wypala od 16 do 25 papierosów dziennie, a 3,57% osób nie wie ile wypala, ponieważ 

tego nie liczy. 

Respondenci najczęściej sięgają po papierosy dla towarzystwa (39,29%), dla przyjemności (35,71%), 

przy alkoholu (28,57%), w stresie (25,00%) oraz ze znudzenia i zabicia czasu (21,43%). 

35,71% respondentów przyznało, iż nigdy nie próbowało rzucić palenia. 28,57% respondentów nie 

próbowało, ale zamierza to zrobić, 21,43% osób próbowało raz, ale im się to nie udało, zaś 14,29% 

ankietowanych próbowało wiele razy, ale nieskutecznie. 

Pomimo, iż mieszkańcy w większości nie podejmują próby rzucenia palenia, to jednak większość 

osób zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe (71,00%)  

oraz szkodliwe (19,00%). Jedynie 8,00% respondentów sądzi, iż jest to w małym stopniu szkodliwe, 

a 2,00% osób uważa, że jest to nieszkodliwe 

 

Problem narkotykowy  z perspektywy dorosłych mieszkańców 

 

       Następnym analizowanym problemem, był problem uzależnień od substancji psychoaktywnych. 

Jego celem, było oszacowanie skali problemu w Gminie Stromiec, sprawdzenie wiedzy mieszkańców 

na temat narkotyków i dopalaczy oraz sprawdzenie dostępności tych substancji w gminie.  
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7,00% respondentów przyznaje, że sięgali kiedykolwiek po narkotyki. Wśród tych osób 5,00% 

zażywało narkotyki jednokrotnie, 1,00% kilka razy w roku, zaś kolejny 1,00% badanych sięga po nie 

kilka razy w miesiącu 
Na kolejne dwa pytania udzielali odpowiedzi mieszkańcy, którzy przyznali, iż zażywali kiedykolwiek 

substancje psychoaktywne. Osoby te wskazywały, iż zażywały: marihuanę (71,43%), dopalacze (14,29%), leki 

(14,29%) oraz ekstazy (14,29%). Żaden z respondentów nie zażywał pozostałych substancji wymienionych      

w ankiecie 
Głównym, wymienianym powodem sięgania po substancje psychoaktywne przez dorosłych 

mieszkańców gminy jest: ciekawość (57,14%), wpływ znajomych (28,57%), towarzystwo (28,57%), 

chęć lepszej zabawy (14,29%), brak konkretnego powodu (14,29%) oraz, by złagodzić stres 

(14,29%).  

Następnie ankietowanych poproszono o ocenę możliwości pozyskania narkotyków  

w Gminie Stromiec. 56,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 22,00% osób 

uważa, że są one trudno dostępne, zdaniem 8,00% badanych substancje  

te są całkowicie niedostępne. Z tą opinią nie zgadza się 14,00% respondentów – uważają oni,  

że narkotyki są łatwo dostępne w gminie. 

Natomiast w przypadku możliwości pozyskania dopalaczy, również większość osób  

nie potrafiło tego ocenić – 66,00%. Zdaniem 11,00% osób, dopalacze są łatwo dostępne  

w gminie. 17,00% badanych uważa, że substancje te są trudno dostępne, a dla 6,00% osób są one 

całkowicie niedostępne.  

Zdecydowana większość ankietowanych (93,00%) nie potrafi wskazać miejsc w Gminie Stromiec,    

w których można kupić substancje psychoaktywne. Pozostałe osoby wskazują na centrum 

miejscowości (1,00%). 6,00% osób zna konkretne osoby sprzedające narkotyki.  

Na koniec mieszkańców poproszono o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń.  

   1,00% ankietowanych mieszkańców uważa, że nie ma nic złego w przychodzeniu do pracy pod 

wpływem narkotyków lub dopalaczy. Z tą opinią nie zgadza się 93,00% osób, zaś 6,00% nie potrafiło 

udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

  8,00% badanych twierdzi, iż posiadanie narkotyków nie powinno być karalne, zaś 71,00% osób 

uważa, że należy karać posiadanie narkotyków. 21,00% osób wskazuje odpowiedź ,,nie wiem”. 

  84,00% ankietowanych uważa, że dopalacze nie są bezpieczną alternatywą dla 

narkotyków. 13,00% osób nie potrafiło odnieść się do tego stwierdzenia. Natomiast 3,00% 

ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że dopalacze są bezpieczną alternatywą dla narkotyków. 

  Ze stwierdzeniem ,,okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do uzależnienia” zgadza się 

9,00% osób. 

82,00% nie zgadza się z tą opinią. 9,00% ankietowanych wskazuje odpowiedź ,,nie wiem”.  

12,00% mieszkańców twierdzi, że marihuana nie powinna być klasyfikowana jako narkotyk, 

natomiast 54,00% badanych uważa, że marihuana powinna być zaliczana do narkotyków.  

34,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

 

   4,00% ankietowanych twierdzi, że wszystkie narkotyki są bezpieczne o ile używa się ich 

odpowiednio, zaś 86,00% osób nie zgadza się z ta opinią, a 10,00% nie potrafiło udzielić odpowiedzi 

na to pytanie.  

 

     Wiedzę na temat substancji psychoaktywnych ankietowani czerpią z: telewizji i Internetu 

(32,00%), od znajomych (19,00%), z prasy (11,00%), od lekarza (9,00%), od rodziny (8,00%),                

z pracy (4,00%) oraz z uczelni (2,00%).  

 

Problem przemocowy z perspektywy dorosłych mieszkańców 

 
Problem przemocowy to kolejne zagadnienie poruszane w niniejszej diagnozie. Ma on  

na celu nie tylko oszacowanie liczby rodzin zagrożonych przemocą domową, ale także sprawdzenie czy 

mieszkańcy Gminy Stromiec wiedzą, czym jest przemoc i jakie zachowania klasyfikuje się jako zachowania 

przemocowe.  
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Ankietowani mieli za zadanie wskazać zachowania, które ich zdaniem można uznać za akt przemocy. 

Respondenci najczęściej wskazywali na: bicie (96,00%), grożenie, straszenie (94,00%), całowanie, dotykanie 

wbrew woli (75,00%), zmuszenie do oddawania pieniędzy (71,00%), spoliczkowanie (68,00%), zmuszanie do 

oglądania pornografii (65,00%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki (42,00%), kradzież pieniędzy 

lub innej własności (36,00%), podszywanie się         w Internecie (27,00%), krytykowanie wyglądu (23,00%) 

oraz okazywanie braku szacunku (22,00%).  

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 27,00% osób zna kogoś kto jest osobą doświadczającą przemocy      w swoim 

domu. 61,00% ankietowanych nie zna takich osób, zaś 12,00% respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi 

na to pytanie.  

 
Ankietowani uważają, że przemoc domowa związana jest głównie z piciem alkoholu – taką odpowiedź 

wskazuje 82,00% osób. W dalszej kolejności badani wskazują na: choroby (61,00%), zażywanie dopalaczy 

(53,00%), zażywanie narkotyków (45,00%), wykluczenie społeczne (38,00%) oraz zażywanie leków 

(33,00%).  

21,00% respondentów doświadczyło kiedykolwiek przemocy. Zaś 79,00% osób nigdy nie doświadczyło 

przemocy. 

 

Osobami stosującymi przemoc wobec respondentów byli: partner/partnerka (57,14%), tata (23,81%), brat 

(9,52%), siostra (4,76%), mama (4,76%) oraz inne osoby, których ankietowani nie wymieniali (14,29%). 

Dodatkowo 16,00% ankietowanych przyznaje, iż sami stosowali przemoc wobec innych osób. 84,00% osób 

nie stosowało nigdy przemocy. 
Osoby te stosowały przemoc fizyczną (75,00%), psychiczną (37,50%), ekonomiczną (6,25%), seksualną 

(6,25%) oraz zaniedbanie (6,25%). Kolejne 6,25% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

Ankietowani, którzy przyznali, iż zdarzyło im się stosować przemoc, używają jej w stosunku do 

partnera/partnerki (43,75%), rodzeństwa (31,25%), dziecka/dzieci (18,75%), rodziców (12,50%) oraz innych 

osób, których nie wskazują (12,50%).  

Większość respondentów stosujących przemoc nie robiło tego pod wpływem żadnych substancji 

psychoaktywnych – takiej odpowiedzi udzieliło 81,25% osób. Natomiast 18,75% respondentów, było pod 

wpływem alkoholu 
 

76,00% mieszkańców uważa, iż nie istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy, 
zaś 12,00% uważa, że takie okoliczności istnieją.  Kolejne 12,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na 

to pytanie 
 

Większość osób (76,00%) uważa, że stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci nie jest dobrą metodą 

wychowawczą. Przeciwnego zdania jest 8,00% ankietowany mieszkańców,  

a 16,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.   
 

Gmina wobec problemów społecznych – opinia mieszkańców 

 
Profilaktyka społeczna jest to system metod i środków mających na celu usuwanie przyczyn 

ujemnych zjawisk społecznych i stwarzanie warunków prawidłowego funkcjonowania  

i rozwoju jednostek oraz grup społecznych. Niniejszy rozdział poświęcony będzie działaniom 

profilaktycznym prowadzonym przez gminę.  

Mieszkańców poproszono o wskazanie instytucji, w której można uzyskać pomoc. W opinii 

większości mieszkańców w przypadku problemów można uzyskać pomoc: na Policji (63,00%),            

w Telefonie Zaufania (34,00%), w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(28,00%), znajomych (24,00%), w Ośrodku Pomocy Społecznej (22,00%), u rodziny (21,00%),            

w Zespole Interdyscyplinarnym (16,00%), u Ośrodku Interwencji Kryzysowej (12,00%), u lekarza 

(6,00%) oraz w punkcie konsultacyjnym (6,00%). 

Natomiast 5,00% osób przyznało, iż w takiej sytuacji radziłoby sobie samodzielnie, zaś 13,00% osób 

szukałoby pomocy w Internecie. 30,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. Może 

to  świadczyć o tym, iż osoby te nie wiedzą gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.  

Ankietowanych zapytano również, czy znają dane kontaktowe do instytucji pomocowych. Niestety 

większość osób nie było pewnych, czy zna te dane, ale wiedzą gdzie ich szukać – taką odpowiedź 
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zaznaczyło 53,00% osób. 9,00% badanych zna bardzo dobrze dane kontaktowe  

i w każdej chwili wie, gdzie szukać pomocy. 24,00% osób zna dobrze i wie, gdzie szukać pomocy. 

Natomiast 14,00% osób nie zna danych kontaktowych do instytucji pomocowych  

i nie wie gdzie szukać pomocy w razie problemów.  

 

Zdaniem respondentów najlepsze efekty profilaktyczne przynoszą następujące formy działań: 

warsztaty profilaktyczne dla dzieci (57,00%), wykłady/pogadanki (52,00%), akcje informacyjne za 

pośrednictwem ulotek, plakatów i broszur (44,00%), filmy w telewizji lub Internecie (21,00%), 

festyny/imprezy i pikniki profilaktyczne (19,00%) oraz spoty radiowe (14,00%).  
 

Strefa społeczna 
Niniejsza diagnoza została poszerzona o pytania dotyczące postrzegania problemów społecznych 

przez mieszkańców. 

W pierwszym pytaniu dotyczącym problemów społecznych, mieszkańców poproszono o ocenę 

aktualnych warunków życia w Gminie Stromiec. Ankietowani w większości przyznają, iż są one 

średnie  – takiej odpowiedzi udziela 34,00% osób. 31,00% badanych wskazuje odpowiedź ,,dobre”, 

26,00% osób wskazało odpowiedź ,,raczej dobre”, a w opinii 4,00% ankietowanych są one złe. 5,00% 

mieszkańców ocenia negatywnie warunki życia w gminie, w tym 3,00% uważa, że są one raczej złe, 

a 2,00% osób twierdzi, iż są one złe.  

Następnie ankietowanych poproszono o wskazanie głównych przyczyn problemów społecznych, 

które powodują trudne warunki życia w gminie. Ankietowani wskazywali następujące czynniki: 

alkoholizm (87,00%), niezaradność życiową (73,00%), bezrobocie (42,00%), niepełnosprawność 

(41,00%), długotrwałą lub ciężką chorobę (29,00%), bezdomność (23,00%), przemoc w rodzinie 

(20,00%),narkomanię,(16,00%)bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (11,00%), 

ubóstwo (8,00%), samotne wychowywanie dzieci (3,00%) oraz wielodzietność (2,00%).  
 

Kolejne pytanie miało na celu oszacowanie liczby rodzin ubogich w Gminie Stromiec. 53,00% 

ankietowanych przyznaje, że słyszało o takich rodzinach. 26,00% badanych zna wiele takich 

rodzinach, a 12,00% osób zna nieliczne takie rodzin. 9,00% osób nie słyszało o takich rodzinach         

w gminie.  

          Zdaniem ankietowanych głównymi przyczynami popadania w ubóstwo są: uzależnienia 

(73,00%), niedostosowanie społeczne (56,00%), bezrobocie (54,00%), choroby (29,00%),  

dziedziczenie ubóstwa (23,00%), rozpad rodziny (25,00%) oraz niepełnosprawność (17,00%).   

Następnie ankietowanych zapytano o problemy, z którymi mogą zmagać się osoby niepełnosprawne 

w gminie. Wskazują oni na: utrudnioną możliwość korzystania ze środków transportu (59,00%), 

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (56,00%), problemy psychologiczne (48,00%), 

bariery architektoniczne (35,00%), bezrobocie (24,00%), izolację (23,00%), utrudniony dostęp do 

usług opiekuńczych(21,00%) oraz brak akceptacji w środowisku lokalnym (5,00%).  

Co istotne, jednak 17,00% osób uważa, że oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych w gminie jest 

raczej wystarczająca, a 3,00% osób uważa, iż jest ona wystarczająca. Z tą opinią nie zgadza się 

32,00% osób, w tym 32,00% uważa, że jest ona raczej niewystarczająca, a dla 11,00% osób jest ona 

niewystarczająca. 37,00% osób wskazuje odpowiedź ,,trudno powiedzieć”. 

 

13,00% ankietowanych przyznaje, że w skład jego rodziny wchodzi osoba długotrwale chora. Osoby 

te chorują na nadciśnienie tętnicze, nowotwory oraz marskość wątroby. Natomiast  87,00% osób 

przyznało, że w ich rodzinie nie ma osób długotrwale chorych.  

 

Większość ankietowanych uważa, że dostęp do opieki zdrowotnej w gminie jest wystarczający 

(57,00%), a 43,00% osób nie zgadza się z tą opinią.  

Ankietowani uważają, iż w gminie brakuje specjalistów takich jak: ginekologów oraz specjalistów 

na NFZ.  

Następnie ankietowanych zapytano z jakimi problemami społecznymi, ich zdaniem, zmagają się 
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osoby starsze. Wskazywano następujące odpowiedzi: choroby (90,00%), samotność (62,00%), brak 

opieki ze strony rodziny (51,00%), ubóstwo (32,00%), niepełnosprawność (32,00%) oraz 

niedostosowanie społeczne (3,00%).  

Zdaniem ankietowanych wśród dzieci i młodzieży występują następujące, negatywne zjawiska: 

uzależnienia od komputera i Internetu (72,00%), brak autorytetów w otoczeniu (47,00%), 

zaniedbanie wychowawcze (35,00%), alkohol i papierosy (29,00%), przemoc ze strony rodziców 

(27,00%), narkomania (24,00%), przemoc ze strony rówieśników (16,00%), przestępczość                       

i chuligaństwo (13,00%), zaniedbanie socjalne (12,00%), eurosieroctwo (10,0%) oraz sieroctwo 

(3,00%).  

Na koniec ankietowanych poproszono również o ocenę zaangażowania władz lokalnych  

w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi,  

36,00% osób ocenia je dostatecznie, 23,00% dobrze, a 18,00% mieszkańców wystawia ocenę bardzo 

dobrą. 1,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie,  

a 9,00% wskazało odpowiedź ,,trudno powiedzieć”. 13,00% respondentów oceniła niedostatecznie 

działania prowadzone przez gminę.   

 

BADANIE DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

      Cały kwestionariusz składał się z 47 pytań, w których badani poproszeni zostali o wyrażenie 

swoich opinii na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów, zjawiska przemocy, 

uzależnień od komputera i Internetu i cyberprzemocy oraz podzielenie się własnymi obserwacjami 

tego, co się dzieje w ich otoczeniu. Na końcu ankiety umieszczona została metryczka w celu 

określenia płci oraz wieku i klasy.  

 

Struktura badanej próby  

 
       Dzieci i młodzież szkolna to kolejna grupa biorąca udział w badaniu problemów społecznych. 

Analizując rozkład próby ze względu na płeć można dostrzec, iż dziewczynki stanowiły tutaj 49,34% 

próby badawczej, zaś chłopcy stanowili 50,66% badanej społeczności.  

Najliczniejszą grupę respondentów stanowili uczniowie klas VI (33,19%) oraz uczniowie VII klas, 

tj. 23,58%. Uczniowie klas VIII stanowili 21,83% próby, 11,35% uczniów uczęszczało do klasy V,     

a 9,61% próby stanowili uczniowie klas IV.  

Natomiast charakteryzując badaną próbę badawczą ze względu na wiek można powiedzieć,  

iż najliczniejszą grupę tworzyli tutaj uczniowie w wieku 11 – 14 lat, tj. 83,41%. W grupie wiekowej 

8 – 10 lat znajdowało się 13,10% uczniów, a 2,62% osób miało 15 – 16 lat. 

 

Problem alkoholowy z perspektywy dzieci i młodzieży 

 
      Pierwszym diagnozowanym problemem wśród dzieci i młodzieży był problem alkoholowy. Miał 

on na celu oszacowanie skali zjawiska wśród najmłodszych mieszkańców  

oraz sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczących problemu alkoholowego.  

  Na początek uczniom zadano pytanie, czy ich zdaniem ich rówieśnicy piją alkohol.  

P00, 

onad połowa uczniów (52,40%) sądzi, że ich rówieśnicy nie sięgają po alkohol. 20,09% uczniów 

uważa, iż ich rówieśnicy piją alkohol, zaś 27,51% uczniów nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to 

pytanie.  

Do spożywania alkoholu przyznało się 8,73% ankietowanych uczniów. Natomiast 91,27% nigdy nie 

piło alkoholu.  

Wśród uczniów, którzy pili kiedykolwiek alkohol, 40,00% osób piła go pierwszy raz w wieku 8 – 10 

lat, 30,00% osób piła w 15 – 16 lat oraz w wieku 14 – 16 lat.   

 

Uczniowie najczęściej wybierają piwo – taką odpowiedź wskazało 60,00% uczniów. W dalszej 
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kolejności wskazywali oni również, iż piją także: szampana (40,00%), wódkę (30,00%), wino 

(20,00%) oraz likiery, nalewki (20,00%). 

Natomiast pierwszy raz po alkohol sięgają oni najczęściej w czasie uroczystości rodzinnej (65,00%). 

Rzadziej wskazywano natomiast na następujące okoliczności: w czasie imprezy towarzyskiej 

(20,00%), ze znajomymi na podwórku (10,00%), na dyskotece (5,00%), po kłótni z rodzicami 

(5,00%) oraz podczas innych okoliczności, których uczniowie nie wymienili (5,00%).  

Większość uczniów, którzy mieli już kontakt z alkoholem, przyznała, iż nie doświadczyli nigdy 

przykrych konsekwencji spożywania alkoholu. Takiej odpowiedzi udzieliło 80,00% uczniów. Osoby, 

którym taka sytuacja się przytrafiła, wskazywali na: problemy zdrowotne (10,00%),  problemy 

finansowe (5,00%), problemy w związku (5,00%) oraz inne negatywne konsekwencje, których 

ankietowani nie wyjaśnili (15,00%).  

Następnie poproszono ankietowanych uczniów o wskazanie jak zdobywają alkohol. Ponad połowa 

badanych przyznała, że została nim poczęstowana (60,00%). Natomiast 15,00% uczniów kupiło sobie 

samodzielnie alkohol, kolejne 20,00% dostało go od starszych kolegów. 30,00% uczniów wskazało 

inne sposoby, jednak nie podali konkretnych przykładów.  

Większość uczniów przyznała, że ich rodzice wiedzą o spożywaniu przez nich alkoholu – taką 

odpowiedź wskazało 80,00% uczniów. 20,00% uczniów uważa, że ich rodzice nie wiedzą  

o tym fakcie.  

Niepokój budzi również fakt, iż aż 50,00% uczniów uważa, że ich rodzice nie zareagowali  

na informację o spożywaniu przez nich alkoholu. 

Natomiast 37,50% uczniów przyznało, że ich rodzice przeprowadzili z nimi rozmowę. 12,50% 

rodziców zareagowało w inny sposób, uczniowie nie wytłumaczyli jakie były to działania.  

Uczniów zapytano także, czy ich zdaniem kupno alkoholu przez osoby w ich wieku 

 jest czymś łatwym. Ponad połowa osób nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie (51,09%). 

10,04% uczniów wskazało, że zdobycie alkoholu jest łatwe, a kolejne 38,86% osób uważa, że 

pozyskanie alkoholu w gminie jest trudne.  

Znaczna część uczniów nie wie jak ich rówieśnicy zdobywają alkohol – taką odpowiedź wskazało 

61,14% uczniów. Pozostałe osoby uważają, że osoby te zdobywają alkohol dzięki starszym kolegom 

(34,93%), proszą obcych ludzi pod sklepem o zakup alkoholu (13,10%), podkradają rodzicom              

w domu (7,86%) oraz sami sobie kupują (5,68%). 0,44% uczniów wskazało na inne sposoby, jednak 

nie wyjaśnili o jakie sposoby chodzi.  

 

Problem nikotynowy z perspektywy dzieci i młodzieży 

 
Kolejny dział niniejszej diagnozy dotyczyć będzie problemu nikotynowego. Na początek uczniów 

zapytano, czy ich zdaniem osoby w ich wieku palą papierosy. 28,82% uczniów uważa, że ich 

rówieśnicy palą papierosy, zaś przeciwnego zdania jest 40,61% osób. Kolejne 30,57% uczniów nie 

potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

 

Celem niniejszego pytania, było oszacowanie liczby uczniów, którzy sięgają po papierosy.  

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, do palenia przyznało się 7,84% osób, w tym 3,93% paliło raz 

w życiu, a kilka razy paliło kolejne 3,93% osób. Żaden uczeń nie deklarował, iż zdarza mu się palić 

często oraz, iż pali regularnie.   

Analizując częstotliwość palenia papierosów ze względu na płeć można zauważyć,  

iż dziewczynki częściej niż chłopcy przyznawały, iż paliły kiedykolwiek papierosy. Do palenia 

przyznało się 9,73% dziewczynek i 6,03% chłopców. Dziewczynki paliły najczęściej kilka razy 

w życiu (6,19%) oraz raz w życiu (3,54%). W przypadku chłopców 1,20% paliło kilka razy, 4,31% 

chłopców paliło raz.   

Najliczniejsza grupa uczniów, która pali papierosy, pierwszy raz sięgnęła po nie w wieku  

13 - 14 lat (50,00%). 16,66% uczniów pierwszego papierosa wypaliło w wieku 15 – 16 lat,  

22,22% osób pierwszy raz paliło mając mniej niż 10 lat, a 11,11% uczniów zaczęło palić papierosy 

w wieku 10 - 12 lat.  
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Większość uczniów deklaruje jednak, że ich rodzice nie wiedzą o paleniu przez nich papierosów – 

taką opinię wyraziło 61,11% osób. 5,56% osób przyznało jednak, że ich rodzice wiedzą o tym fakcie, 

a 33,33% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

Skalę problemu nikotynowego pokazuje częstotliwość sięgania po papierosy w przeciągu ostatniego 

miesiąca. W tym czasie 94,44% uczniów paliło mniej niż jednego papierosa  

na tydzień, a 5,56% mniej niż jednego papierosa dziennie.  Co istotne, żaden z uczniów nie pali 

regularnie, każdego dnia.    

 

Problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży 

 
Następny blok pytań dotyczyć będzie problemu narkotykowego wśród uczniów szkół podstawowych 

z Gminy Stromiec. W pierwszym pytaniu uczniów zapytano, czy zdarzyło im się kiedykolwiek 

próbować zażywać narkotyki. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło tutaj 0,44% uczniów.  

Na kolejne pytania odnoszące się do kontaktów uczniów z narkotykami i dopalaczami odpowiedzi 

udzielali wyłącznie uczniowie, którzy wskazali, iż mieli kontakt z substancjami psychoaktywnymi. 

Uczeń, który przyznał, iż zażywał substancje psychoaktywne, sięgnął po nie po raz pierwszy w wieku 

11 – 13 lat.  

Osoba ta zażywała marihuanę lub haszysz oraz inne substancje, których nie wymieniła. Nie 

zażywała natomiast pozostałych środków wymienionych w ankiecie.  

Po substancje psychoaktywne uczeń sięgnął po raz pierwszy podczas wycieczki szkolnej.  

Niezwykle ciekawe wydaje się to skąd uczniowie biorą tego typu substancje, skoro są one prawnie 

zabronione. Uczeń, który przyznał, iż zażywał substancje psychoaktywne, dostał je od kolegi lub 

koleżanki.  

Zadeklarował również, iż do sięgnięcia po narkotyki lub dopalacze skłoniła go chęć odczucia 

przyjemności i relaksacji.  

Substancje psychoaktywne zażywał u kolegi lub koleżanki oraz w domu. Nie zażywał ich                        

w pozostałych miejscach wymienionych w ankiecie. 

Dodatkowo Większość uczniów nie wie, czy zdobycie narkotyków lub dopalaczy w ich gminie jest 

możliwe – taką odpowiedź wskazało 52,84% uczniów. 46,29% uważa, że jest to trudne, zaś 0,87% 

uczniów uważa, że jest to łatwe.  uczeń uważa, że jego rodzice nie wiedzą o zażywaniu substancji 

psychoaktywnych.  

Zdecydowana większość badanych uczniów nie zna miejsc, w których można kupić narkotyki lub 

dopalacze (94,32%). Pozostali uczniowie wskazywali na: osiedle (2,62%), dyskotekę (2,18%), 

okolice szkoły (0,44%), siłownię (0,87%), telewizję (0,44%) oraz inne miejsca, których nie wymienili 

(1,75%). 0,44% uczniów zna konkretną osobę, u której można kupić substancje psychoaktywne 

85,15% uczniów sądzi, że zażywanie narkotyków lub dopalaczy jest zdecydowanie szkodliwe dla 

zdrowia, zaś 6,99% osób uważa, że jest to raczej szkodliwe. Z tą opinią nie zgodziło się 4,80% 

uczniów: 2,18% sądzi, iż substancje te są raczej nieszkodliwe, a 2,62% osób uważa, że są one 

zdecydowanie nieszkodliwe. 3,06% ankietowanych wskazało odpowiedź ,,trudno powiedzieć”.  

 

Profilaktyka z perspektywy dzieci i młodzieży 

 
   Niniejszy podrozdział ma na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat substancji 

uzależniających.  

Pierwsze pytanie skierowane do dzieci i młodzieży miało na celu odkrycie powodów,  

które motywują młodych ludzi do sięgania po substancje psychoaktywne. Zdaniem uczniów  

to głównie chęć zaimponowania innym (62,01%) oraz ciekawość (51,53%), a także: chęć lepszej 

zabawy (31,00%), poszukiwanie wrażeń (23,14%), presja grupy (21,83%), obawa przed odrzuceniem 

(20,52%) oraz świętowanie okazji (12,66%), depresja (0,44%)  to główne powody, które skłaniają 

ich rówieśników do sięgania po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz papierosy. Dodatkowo 6,99% 

uczniów wskazało również inne powody, wśród nich wymieniano: smutek, nie radzenie sobie                 

z problemami, zmartwienia oraz brak rozsądku.   
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Jeśli chodzi o konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych to zdaniem uczniów wpływają 

one przede wszystkim na: zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego (72,05%), nieodpowiednie 

towarzystwo (47,16%), pogorszenie lub zerwanie relacji rodzinnych (43,23%), obniżenie 

efektywności nauki (40,17%), poważne kłopoty finansowe (33,19%), pogorszenie relacji 

koleżeńskich (32,75%). 18,78% badanych nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie, a 1,75% 

uczniów uważa, że uzależnienia nie niosą ze sobą negatywnych konsekwencji. 

Telewizja i Internet to główne źródło wiedzy na temat substancji psychoaktywnych – taką odpowiedź 

wskazało 55,02% uczniów. W dalszej kolejności uczniowie wskazywali na: nauczycieli – 33,62% 

oraz rodzinę (21,40%). Na znajomych wskazało 16,59% osób, zaś  

z innych źródeł  wiedzę czerpie 1,75%. Niepokój budzi fakt, iż 31,88% ankietowanych w ogóle nie 

czerpie wiedzy na ten temat.   

W opinii uczniów to nauczyciele (64,19%) oraz rodzice (53,28%) najczęściej rozmawiają  

z  młodzieżą na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności uczniowie 

wskazywali na: kolegów/koleżanki (15,28%) pedagoga/psychologa szkolnego (10,04%) oraz inne 

osoby (1,75%). 13,97% uczniów samodzielnie pozyskuje wiedzę na ten temat, a 19,65% uczniów 

uważa, że nikt z nim na ten temat nie rozmawiał 

      Uczniowie w sytuacjach problemowych zwróciliby się z prośbą o pomoc do rodziców  

i opiekunów – taką opinię wyraziło 79,91% osób. W dalszej kolejności uczniowie wskazywali  

na: Telefon Zaufania (31,44%), nauczycieli (29,69%), Policję (19,21%), kolegów i koleżanki 

(15,28%), Ośrodek Pomocy Społecznej (8,30%), Ośrodek Interwencji Kryzysowej (4,37%) oraz 

Urząd Gminy (0,44%). 10,92% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie,  

a 1,31% wskazało inne osoby lub miejsca nie wyjaśniając o jakie miejsca dokładnie im chodzi.  

Zdaniem uczniów, najciekawszymi formami zajęć profilaktycznych są: pogadanki  

z wychowawcą (55,46%), zajęcia warsztatowe z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą 

(34,06%), zajęcia z przedstawicielami Policji (32,31%), spektakle lub musicale profilaktyczne 

(25,33%) oraz inne formy zajęć (8,30%), uczniowie nie podali jednak konkretnych form zajęć.   

 

Problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży 

 
Kolejnym  problemem poruszanym w badaniu dzieci i młodzieży, był problem przemocowy. Celem 

sprawdzenia wiedzy uczniów na temat zjawiska przemocy, poproszono  
ich o wskazanie sytuacji, które ich zdaniem można nazwać aktem przemocy. Jak wynika  

z udzielonych odpowiedzi, uczniowie najczęściej wskazują na następujące zachowania: bicie (80,79%), 

grożenie, straszenie (73,36%), zmuszanie do oddawania pieniędzy (51,97%), wysyłanie obraźliwych 

wiadomości (42,79%), kradzież pieniędzy lub innej własności (41,48%), spoliczkowanie (41,05%), zmuszanie 

do oglądania pornografii (40,61%), podszywanie się w Internecie (23,58%), krytykowanie wyglądu (19,21%), 

okazywanie braku szacunku (18,78%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki (14,41%). Natomiast 

11,35% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.   
Uczniowie uważają, że przemoc wynika głównie z nadużywania narkotyków (69,43%)  

i alkoholu (71,62%), ale także z: chorób psychicznych (56,77%), zazdrości i zaborczości (45,41%), wpływu 

środowiska  (32,31%), różnic w poglądach (32,31%), problemów w komunikacji międzyludzkiej           

(30,57%), braku zaufania (30,57%) oraz problemów finansowych (25,33%). 12,23% osób nie potrafiło 

udzielić odpowiedzi na to pytanie.  
 Przemocy doświadczyło kiedykolwiek, aż 18,34% uczniów. 81,66% uczniów nigdy nie doświadczyło 

zachowań przemocowych.  
  

Osobami stosującymi przemoc wobec uczniów byli głównie koledzy ze szkoły – taką odpowiedź wskazało 

50,00% uczniów, którzy doznali przemocy. Rzadziej wskazywano natomiast na: znajomych (21,43%), brata 

(21,43%), siostrę (9,52%), tatę (7,14%), mamę (2,38%) oraz inne osoby, których uczniowie nie wymienili 

(23,81%).   
 

Uczniowie, którzy doświadczyli przemocy uważają, że osoby, które stosowały wobec nich przemoc nie były 

pod wpływem żadnych substancji (59,52%). Natomiast 2,38% uczniów uważa, że osoby te były pod wpływem 

alkoholu. 2,38% uczniów przyznało, że osoby te były pod wpływem innych substancji, jednak ankietowani 
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nie podali konkretnych przykładów. 40,48% respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

16,59% uczniów przyznało, że w ich szkole występuje przemoc między uczniami. Z tą opinią nie zgodziło się 

41,48% uczniów, a 41,92% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

Do stosowania przemocy wobec innych osób przyznało się 17,47% ankietowanych uczniów.  

Uczniowie stosowali przemoc głównie wobec rówieśników (67,50%), ale także wobec rodzeństwa (32,50%), 

rodziców (5,00%) oraz innych osób, których uczniowie nie wymienili (17,50%).  

Z problemem przemocy uczniowie zwróciliby się o pomoc do: rodziny (51,09%), Policji (44,10%), zaufanego 

nauczyciela (42,36%), Telefonu Zaufania (35,81%), pedagoga szkolnego (33,62%), kolegi lub koleżanki 

(20,09%), Ośrodka Pomocy Społecznej (14,85%), lekarza (12,66%), Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (6,11%), Ośrodka Leczenia Uzależnień (5,24%), punktu konsultacyjnego (3,49%), Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej (3,93%) oraz Zespołu Interdyscyplinarnego (3,06%).  

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 5,24% osób szukałoby pomocy w Internecie, a 8,30% uczniów próbowałoby 

radzić sobie samodzielnie. Dodatkowo 12,23% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  
4,37% uczniów zna osoby doświadczające przemocy domowej. 75,55% ankietowanych nie zna takich osób,   

a 20,09% respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

 

BADANIE SPRZEDAWCÓW 

 

        W celu dokładniejszego zdiagnozowania problemu alkoholowego przeprowadzone zostało również 

badanie sprzedawców pracujących w punktach sprzedaży alkoholu. Kwestionariusz skierowanej do nich 

ankiety zawierał pytania dotyczące zarówno samego handlu trunkami i możliwych związanych z tym 

negatywnych konsekwencji, jak również innych problemów społecznych. W sumie respondenci udzielili 

odpowiedzi na 17 pytań jednokrotnego wyboru. 

Najbardziej rozbudowany został blok poświęcony kwestiom dotyczącym alkoholu, a kwestionariusz kończył 

się metryczką z pytaniami o wiek, płeć oraz staż pracyw charakterze sprzedawcy napojów alkoholowych. 

  Ze względu na niewielką liczebność próby, wyniki zostały przedstawione w formie liczb.  

 

Struktura badanej próby  
 
    Ostatnią grupą biorącą udział w diagnozie problemów społecznych w Gminie Stromiec byli sprzedawcy 

napojów alkoholowych. Ich wiedza jest niezwykle cenna ze względu na fakt, iż na co dzień są oni bacznymi 

obserwatorami rzeczywistości społecznej, w związku z tym są w stanie określić skalę występujących 

problemów związanych z uzależnieniami od substancji zakazanych. W badaniu wzięło udział trzynaście kobiet 

i czterech mężczyzn.   

 

           Najliczniejszą grupę osób tworzyli ankietowani w wieku 26 – 40 lat (6 osób).  

Po trzech respondentów znajdowało się w grupie 41 – 60 lat oraz powyżej 61 lat. Pięciu ankietowanych nie 

miało więcej niż 25 lat.  

Siedmiu sprzedawców pracuje w swoim zawodzie od 1 do 5 lat, kolejne cztery osoby posiadają od 11 do 20 

latu stażu pracy, trzy osoby pracują w tym zawodzie krócej niż rok, dwóch ankietowanych posiada ponad 21 

lat stażu pracy, a jedna osoba od 6 do 10 lat.   

 

Problemy społeczne z perspektywy sprzedawców 

 
        Pytania kierowane do tej grupy społecznej miały głównie na celu pogłębienie wiedzy  

z zakresu problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w gminie oraz sprawdzenie, czy w Gminie 

Stromiec przestrzega się ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  

 

        Na początek badanych zapytano, czy ich zdaniem, na przestrzeni ostatnich kilku lat, na terenie gminy 

zmieniła się skala spożycia alkoholu. Zdaniem jedenastu osób skala spożycia alkoholu w gminie nie uległa 

zmianie. Zdaniem trzech osób w ostatnich latach pije się mniej niż dawniej. Również trzech ankietowanych 

uważa, że pije się więcej niż dawniej.  

        Kolejne pytania mają na celu sprawdzenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich.  

W tym celu sprzedawców zapytano, jak często sprzedaje się alkohol osobom nieletnim na terenie Gminy 

Stromiec. Siedmiu ankietowanych uważa, że na terenie gminy nigdy nie sprzedaje się alkoholu osobom 
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nieletnim. Dwóch sprzedawców uważa, że takie sytuacje zdarzają się czasami, a ośmiu ankietowanych 

wskazało odpowiedź ,,rzadko”.  

Czternastu sprzedawców przyznało także, że zdarzyło im się, iż osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol     

w obsługiwanym przez nich punkcie. Rzadko, tj. raz lub kilka razy, zdarzyło się to dwunastu sprzedawcom,    

a często, tj. wiele razy, taka sytuacja przytrafiała się dwóm ankietowanym. Trzy osoby zadeklarowały, że nigdy 

nie spotkały się z takim zdarzeniem.  

 

Dwóch z ankietowanych sprzedawców sprzedało raz lub kilka razy alkohol osobie niepełnoletniej, a jedna 

osoba zrobiła to wiele razy. Pozostali sprzedawcy, tj. czternaście osób deklarowało, iż nigdy nie podali 

alkoholu osobom nieletnim.  

Dwóch z ankietowanych sprzedawców sprzedało raz lub kilka razy alkohol osobie niepełnoletniej, a jedna 

osoba zrobiła to wiele razy. Pozostali sprzedawcy, tj. czternaście osób deklarowało, iż nigdy nie podali 

alkoholu osobom nieletnim.  
Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem w Gminie Stromiec zdarza się, że osoby znajdujące się pod wpły-

wem alkoholu siadają za kierownicą. Trzy osoby przyznały, że takie sytuacje nigdy nie mają miejsca. Nato-

miast zdaniem jedenastu osób zdarza się to rzadko, kolejnych dwóch sprzedawców uważa, iż takie zdarzenia 

przytrafiają się czasami, a jeden ankietowany wskazał odpowiedź ,,często”.   

 

          Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym jest niezgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem, w gminie sprzedaje 

się alkohol osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu. Jeden sprzedawca sądzi, iż nie sprzedaje 

się alkoholu takim klientom. Kolejne osiem osób uważa, że taka sytuacja zdarza się rzadko, siedem 

osób wskazała odpowiedź ,,czasami”, a jeden respondent twierdzi, iż zdarza się to często. 

Piętnaście osób przyznało, iż zdarzyło im się, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić u nich alkohol. 

Ośmiu sprzedawcom sytuacja taka przytrafiła się raz lub kilka razy, zaś kolejnym siedmiu osobom 

zdarzało się to wiele razy.  

Jedenastu badanych nie sprzedało nigdy alkoholu osobie nietrzeźwej. Pięciu sprzedawcom zdarzyło 

się to raz lub kilka razy, a jednej osobie zdarza się to za każdym razem, gdy taka osoba chce kupić 

alkohol.  

Klienci nie mogą spożywać alkoholu na terenie sklepu lub w jego najbliższej okolicy.  

Czterech sprzedawców przyznało, że w Gminie Stromiec klienci nigdy nie spożywają alkoholu na 

terenie punktu sprzedaży. Zdaniem ośmiu osób taka sytuacja ma miejsce rzadko, trzech sprzedawców 

wskazało odpowiedź ,,czasami”, a kolejnych dwóch sprzedawców uważa, że zdarza się to często. 

Dziesięciu ankietowanych nie musiało nigdy wzywać policji z powodu zakłócania porządku przez 

osoby nietrzeźwe, które znajdowały się na terenie punktu sprzedaży alkoholu. Sześciu osobom 

zdarzało się to, ale rzadko, a jednej osobie zdarza się to czasami. 
 

Sprzedaż papierosów osobom nieletnim jest również niezgodna z prawem. Większość respondentów 

uważa, że w gminie nie sprzedaje się wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim – taką opinię 

wyraziło jedenaście osób. Trzech sprzedawców twierdzi, iż takie zdarzenia przytrafiają się rzadko, 

dwie osoby wskazały odpowiedź ,,czasami”, a jedna osoba wskazała odpowiedź ,,często”.  
 

Dwóch  ankietowanych raz lub kilka razy sprzedało papierosy osobie niepełnoletniej. Kolejne pięt-

naście osób nigdy nie sprzedało wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to podstawowy dokument, na 

którym opiera się sprzedaż wyrobów alkoholowych. Cztery osoby przyznały,  

że znają bardzo dobrze treść tej ustawy. Kolejne dziewięć osób sądzi, iż znają poszczególne zapisy 

ustawy, zaś jeden sprzedawca nie był pewny, czy zna treść ustawy. Trzech badanych nie zna ustawy, 

ale słyszało o niej.  

 

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, w punkcie sprzedaży alkoholu muszą znajdować się tabliczki infor-

macyjne. Jak wynika ze zgromadzonego materiału badawczego, piętnastu sprzedawców przyznało, 

iż w ich sklepach znajdują się tabliczki informujące o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 



14 

roku życia. Kolejne piętnaście osób posiada w sklepie informacje o zakazie sprzedaży alkoholu oso-

bom nietrzeźwym, a w jedenastu punktach widnieje informacja o szkodliwości alkoholu, a w ośmiu 

sklepach znajdują się tabliczki informujące o zakazie sprzedaży na kredyt lub pod zastaw. W jednym 

sklepie nie ma żadnych tabliczek informacyjnych. 

Szkolenia dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu powinni przejść wszyscy pracownicy przed 

rozpoczęciem pracy. Pięciu sprzedawców przyznało, iż brało udziału w takim szkoleniu. Sześć osób 

nigdy nie zostało przeszkolonych,  a kolejnych sześciu ankietowanych nie pamięta, czy brało udział 

w szkoleniu.  

Na koniec, ankietowanych zapytano, komu zabrania się sprzedaży i podawania alkoholu według 

ustawy z dnia 26. X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Popraw-

nej odpowiedzi udzieliło dwunastu respondentów. Kolejnych pięciu sprzedawców zaznaczyło, iż al-

koholu nie można podawać osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim i kobietom w ciąży – jest to odpo-

wiedź błędna.  

Problem alkoholowy 

   Analizując badania ogólnopolskie można dostrzec, iż napoje alkoholowe są najbardziej rozpo-

wszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce           

w dorosłej części społeczeństwa. Próby picia ma za sobą 80% uczniów w wieku 15 – 16 lat i 92,8% 

uczniów w wieku 17 – 18 lat. W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem piło jakiekolwiek 

napoje alkoholowe 67,9% młodszych uczniów i 89,0% uczniów starszych. 

     Natomiast w ostatnim miesiącu kontakt z alkoholem miało 46,7% młodszych oraz 76,1% 

starszych uczniów.  

  Stanu silnego upojenia alkoholem doświadczyła, chociaż raz w życiu, ponad jedna trzecia piętnasto-

szesnastolatków (33,3%) i 56,6% uczniów ze starszej grupy. W ciągu ostatniego roku do stanu silnego 

upojenia alkoholowego doprowadziło się 26,2% uczniów młodszych i 44% uczniów starszych,              

a w ostatnim miesiącu 11,3% młodszych i 18,8% uczniów starszych. Porównanie wyników z 2019 r.            

z wynikami z 2015 r. wskazuje na spadek odsetków uczniów, którzy upili się chociaż raz w życiu 

oraz tych którzy upili się chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy. 

W przypadku młodzieży w Gminie Stromiec zauważyć można znacznie niższy odsetek sięgania 

po alkohol w porównaniu do danych ogólnopolskich. W przypadku uczniów  w wieku 15 – 16 lat, 

50,00%  z nich przyznaje, iż spożywało alkohol kiedykolwiek z życiu.  

 

Jeśli chodzi o rodzaj spożywanego alkoholu w Gminie Stromiec, to uczniowie  

wybierają głównie piwo (60,00%), w dalszej kolejności wybierano szampana (40,00%) oraz wódkę 

(30,00%).  

 

   Zjawisko to jest również widoczne wśród uczniów w Polsce. Tutaj młodsi i starsi uczniowie także 

najczęściej sięgają właśnie po ten alkohol. W drugiej kolejności wybierali wódkę oraz wino.  

 

Problem narkotykowy 

 

Jak wynika z badań ogólnopolskich, problem narkotykowy nie przybiera tak dużych rozmiarów jak 

problem alkoholowy. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 21,4% młodszych 

uczniów i 37,0% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania 

substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół 

wyższego poziomu – ecstasy (5,1%).  

Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie  

w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia marihuanę lub haszysz przetwory konopi na pierwszym 

miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów używa tych środków 

ponad 16,7% uczniów, w klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych – 29,6%.  
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W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 9,0% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,1% uczniów 

klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu. 

 
Do problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu zidentyfikowanych przy pomocy testu 

przesiewowego zaliczyć można 5,2% gimnazjalistów oraz 6,7% uczniów ze starszej grupy. 

   W przypadku uczniów ze szkół w Gminie Stromiec problem narkotykowy również nie przybiera 

dużych rozmiarów. Jedynie 0,44% uczniów zadeklarowało sięganie po substancje psychoaktywne, 

natomiast w grupie 15 – 16 latków żaden z uczniów nie sięgał po narkotyki lub dopalacze.   

 

Co istotne, uczniowie z Gminy Stromiec posiadają wiedzę na temat konsekwencji zażywania 

tych substancji oraz  w większości, są przeciwni sięganiu po środki psychoaktywne. 

 

Problem nikotynowy 

  Analizując problem nikotynowy wśród dzieci i młodzieży w Polsce, można zauważyć, iż jest on 

coraz mniej powszechny wśród tych grup.  

W czasie całego życia, jakiekolwiek doświadczenia z paleniem miało 49,9% uczniów klas trzecich 

gimnazjum i 65,5% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Wśród uczniów, którzy 

podejmowali próby palenia można wyróżnić frakcję osób, które paliły nie więcej niż 5 razy w swoim 

życiu. Frakcja ta liczy 20,1% młodszych i 20,8% starszych. Jednocześnie 15,7% z pierwszej grupy i 

27,2% z drugiej paliło 40 razy lub więcej. Te ostatnie frakcje badanych, to osoby, których palenie 

wyszło poza fazę eksperymentowania. 

 

Uczniowie w wieku 15 – 16 lat ze szkół w Gminie Stromiec częściej niż uczniowie w Polsce, palą 

papierosy. Do kontaktu z papierosami przyznało się 62,50% uczniów w wieku 15 – 16 lat. Dane te 

pokazują, iż starsi uczniowie w Gminie Stromiec częściej sięgają po papierosy niż ich rówieśnicy 

biorący udział w ogólnopolskim badaniu ESPAD. 

 

Problem alkoholowy 

 

Problem alkoholowy jest istotny, gdyż znaczny odsetek mieszkańców (83,00%) spożywa alkohol. 

Większość mieszkańców pije alkohol kilka razy w roku (34,00%), a aż 4,00% osób pije codziennie. 

Co istotne, większość mieszkańców wypija jednorazowo bezpieczne ilości alkoholu. Dodatkowo 

szczególną uwagę należy zwrócić na to, że 41,00% mieszkańców było świadkiem prowadzenia przez 

kogoś pojazdu pod wpływem alkoholu, a 10,84% mieszkańców prowadziło pojazd w stanie 

nietrzeźwości. Zdarzyło się również, iż wykonywali swoje obowiązki służbowe będąc pod wpływem 

alkoholu (15,66% osób przyznało, się do takiego zachowania, w tym 2,41% robi to często).  

 

Problem alkoholowy wśród dzieci i młodzieży w Gminie Stromiec nie przybiera dużych rozmiarów 

- spożycie alkoholu zadeklarowało 8,73% uczniów. Po alkohol częściej sięgają dziewczynki (9,73%) 

niż chłopcy (7,76%). Warto zwrócić uwagę również na to, że znaczna część rodziców wiedząca o 

tym, że ich dzieci mają kontakt z alkoholem, nie zareagowała na tę informację. Dodatkowo uczniowie 

często sięgają po alkohol podczas uroczystości rodzinnych (65,00%). Należy kontynuować działania 

profilaktyczne, zapobiegające dalszemu rozwojowi problemu. 

 

Problem nikotynowy 

Problem nikotynowy w Gminie Stromiec jest widoczny, ale nie przybiera dużych rozmiarów – 28,00% 

mieszkańców sięga po papierosy, a codziennie robi to 24,00% osób. Największa część ankietowanych wypala 

każdego dnia od 6 do 15 sztuk papierosów (39,29%). Warto zwrócić uwagę na to, że większość palących 

papierosy mieszkańców, nigdy nie podjęło próby zerwania z nałogiem (35,71%). Jednakże cieszy fakt, że 

mieszkańcy mają świadomość negatywnych konsekwencji zdrowotnych wynikających z palenia papierosów. 

 

Palenie papierosów przez dzieci i młodzież jest nie jest dużym problemem, ale warto rozpocząć 
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działania profilaktyczne zapobiegające dalszemu rozwojowi problemu. Do palenia przyznało się 

7,84% uczniów. Co istotne, żaden z uczniów nie palił częściej niż kilka razy w życiu. Dodatkowo 

żaden z uczniów nie pali regularnie.  

 

Problem narkotykowy 

    Problem zażywania substancji psychoaktywnych nie przybiera dużych rozmiarów wśród 

mieszkańców Gminy Stromiec – 7,00% mieszkańców miało kiedykolwiek kontakt  

z substancjami psychoaktywnymi, a 1,00% osób zażywa je kilka razy w miesiącu. Jednakże, zaleca 

się kontynuowanie działań profilaktycznych, by utrzymać tą pozytywną tendencję oraz zapobiegać 

możliwemu rozwojowi tego problemu. 

 

Badanie wykazało, że kontakt z narkotykami lub dopalaczami miał jeden uczeń (0,44%). Uczniowie 

w większości nie wiedzą, gdzie mogą kupić narkotyki i dopalacze w gminie. Uważają, iż tego typu 

substancje są bardzo szkodliwe dla zdrowia (85,15%). 

  

Problem przemocowy 

       Problem przemocy w gminie jest widoczny. Przemocy doświadczyło 21,00% ankietowanych 

mieszkańców. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jest grupa mieszkańców, która nie zdaje sobie 

sprawy z negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych w stosunku do dzieci. 

Problem przemocy wśród uczniów w gminie jest widoczny, bowiem aż 18,34% uczniów przyznaje, 

że doświadczyło przemocy. Szczególnie dostrzegalnym jej rodzajem jest przemoc rówieśnicza, 

bowiem 50,00% uczniów doznało przemocy ze strony kolegów ze szkoły oraz  16,59% uczniów jest 

zdania, że w ich szkole występuje przemoc. Jak wynika z analizy materiału badawczego, problem 

przemocy domowej jest mniejszy niż przemocy rówieśniczej, jednak również dostrzegalny i  

wymagający podjęcia działań 

 

III. Realizatorzy programu 
 

            Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych  wymaga współdziałania szeregu 

instytucji, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy związanej z alkoholem i narkotykami. 

Realizacją Programu na rok 2020 zajmują się : 

1. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

    i  Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Punkt konsultacyjny dla rodzin osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią 

    i przemocą  domową. 

4. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum. 

5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

6. Gminny Klub Sportowy. 

7. Zespół Interdyscyplinarny. 

8. Posterunek Policji. 

9. Gminna Biblioteka Publiczna, 

 

IV. Adresaci Programu 

 
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Stromiec, a w szczególności  następujące grupy 

osób: 

1. Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie. 

2. Dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem). 

3. Rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem 
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alkoholowym. 

 

V. Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii 

 

1 . Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób     

uzależnionych  od alkoholu i narkotyków 
Zespół uzależnienia od alkoholu  i narkotyków  jest chorobą społeczną, której konsekwencji 

doświadczają członkowie rodzin osób uzależnionych oraz środowisko społeczne. 

Sposoby realizacji: 

1. Kontynuacja działań Punktu Konsultacyjnego,  do którego należy:           

    1) dostarczanie informacji  o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, 

    2) motywowanie  i   kierowanie  do leczenia, 

    3) udzielanie wsparcia  i pomocy psychospołecznej po zakończeniu terapii odwykowej osobom 

        uzależnionym i ich rodzinom, 

 Zakres finansowania działalności Punktu Konsultacyjnego obejmuje m. in. : 
    -  wynagrodzenie osoby pełniącej dyżur ( psychologa ) 

    - zakup materiałów  informacyjno -edukacyjnych , (książki specjalistyczne, prasa, ulotki,        

broszury ,poradniki) 

2. Finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych.                                                            

3. Finansowanie kosztów leczenia osób uzależnionych ( leki , koszty podróży, itp.) 

4. Finansowanie kursów i szkoleń dla pracowników  osób pracujących na rzecz  rozwiązywania 

problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii (zwrot kosztów podróży). 

5. Finansowanie pobytu  mieszkańcom  Gminy Stromiec w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej 

6. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych niezbędnych  do realizacji     

programu ( ulotki , broszury, poradniki). 

7. Stała współpraca z instytucjami i organizacjami  pozarządowymi ,placówkami oświatowymi     

ośrodkami kultury, klubami sportowymi ,zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem     

problemów alkoholowych i  narkomanii 

8. Udzielanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z Programu organizacjom 

pozarządowym, które zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.   

9. Współpraca z biegłymi sądowymi, psychologiem, psychiatrą w zakresie kierowania osób     

uzależnionych na badania  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu     

leczenia. 

    - przygotowanie dokumentacji do sądu  

    - współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór  nad osobami poddanymi leczeniu      

odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu. 

Zakres finansowania obejmuje m. in. 

    -  koszty opinii biegłych, 

    - opłaty sądowe  związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do       

leczenia. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,  

narkotykowe, pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed 

przemocą  w rodzinie 

 
1) Pomoc prawna i psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych w ramach punktu konsultacyjnego. 

2) Pomoc psychologiczna dla osób współuzależnionych  i doświadczających przemocy domowej. 

3) Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji w sprawie przeciwdziałania      

przemocy w rodzinie.  Współdziałanie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

4) Edukacja  publiczna ( ulotki, broszury , poradniki). 
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5) Współpraca z Policją, Służbą Zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                    

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  

narkomanii ,w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych         

i socjoterapeutycznych. 

 
1) Prowadzenie popołudniowych zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci. 

Zakres finansowania obejmuje m. in. 

- zakup materiałów  do zajęć ( materiały biurowe , sprzęt sportowy) 

- dofinansowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej oraz sportowej  (m. in. basen, spektakle 

teatralne,, koncerty, seanse filmowe) 

- dożywianie dzieci , zakup paczek gwiazdkowych. 

 

2)  Realizowanie w szkołach podstawowych  i gimnazjum programów profilaktycznych (warsztaty, 

spektakle).   

3) Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonii, ferii zimowych) dla dzieci                       

i młodzieży z terenu gminy. 

4) Przystąpienie do ogólnopolskiej  kampanii edukacyjnej związanej z profilaktyką problemów 

uzależnień. 

5) Wspieranie merytoryczne i finansowe: 

- imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych, 

- konkursów wiedzy o uzależnieniach, 

- zawodów i turniejów sportowych  promujących zdrowy styl życia, 

- festynów rodzinnych, 

-rajdów, olimpiad, 

- wspieranie i dofinansowanie imprez promujących wzorce godne naśladowania i zdrowy styl  życia. 

  Zakres finansowania obejmuje m. in. 

- zakup materiałów profilaktycznych w tym plakatów, ulotek, broszur, ekspozycji i innych materiałów 

edukacyjnych niezbędnych do realizacji programów. 

- zakup szkolnych programów profilaktycznych ( spektakli , teatrzyków, pogadanek) 

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i turniejów sportowych. 

- zakup biletów wstępu na imprezy artystyczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 

6) Organizowanie szkoleń  różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie uzależnień                     

i przemocy w rodzinie. 

Zakres finansowania obejmuje: 

- finansowanie szkoleń 

7) Dofinansowanie zakupu nowych elementów wyposażenia  placów zabaw dla dzieci  

8) Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej. 

 Zakres finansowania obejmuje: 

 - zakup i dystrybucja broszur, ulotek, filmów i plakatów. 

 

9) Wspieranie i dofinansowanie działań w zakresie organizacji imprez  dla dzieci  i młodzieży oraz 

dorosłych , które maja wyraźny cel profilaktyczny , promujący zdrowy  i trzeźwy styl życia. 

Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki. 

10)  Finansowanie lokalnej diagnozy problemów uzależnień. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
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1) Wspieranie finansowe instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

Współpraca z instytucjami  pozarządowymi , organizacjami kulturalno – oświatowymi  w zakresie 

realizacji zajęć profilaktyczno- edukacyjnych  dla dzieci młodzieży i ich rodzin. 

 

5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami 

 
1) Podejmowanie działań kontrolnych   interwencyjnych w  stosunku do punktów handlujących 

   alkoholem. 

2) Czuwanie nad prawidłową lokalizacją punktów sprzedaży alkoholu oraz opiniowanie wniosków 

   dotyczących przydziału zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

3) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. 

Zakres finansowania obejmuje m. in. 

- finansowanie szkoleń dla sprzedawców alkoholi. 

 

6. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania    

Narkomanii finansowany jest ze środków własnych pochodzących z opłat za korzystanie  z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2) Za realizację zadań wynikających z niniejszego programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy oraz    

Przewodniczący Komisji. 

3) Przewodniczący Komisji składa corocznie  sprawozdanie Wójtowi i Radzie  Gminy z wykonania     

programu do 31 marca danego roku. 

4) Realizacja w/w zadań na terenie gminy odbywać się będzie w ścisłej współpracy z podmiotami,    

których zadania między innymi związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów      

alkoholowych  i  przeciwdziałaniem narkomanii : Policją, Szkołami , Zakładem Opieki  Zdrowotnej, 

Gminnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury. 

 

7. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
1) Inicjowanie i koordynowanie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych w  gminie  

Stromiec, 

2) Wyznaczanie priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

3) Opiniowanie ofert składanych przez podmioty realizujące  zadania gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii, 

4) Prowadzenie kontroli przestrzegania zakazów ustawowych oraz warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych w gminie Stromiec, 

5) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej  

od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

6) Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie 

z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

7) Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w  zakresie przestrzegania     

zasad i warunków korzystania z zezwolenia z godnie z art. 18 ust.8 ustawy o wychowaniu                         

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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8. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania         

 Problemów Alkoholowych 

 
1) Odpłatność za  prace wykonywane na rzecz realizacji niniejszego programu następuje na    

podstawie rachunków. 

2) Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie za każde posiedzenie                   

w  wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia pracownika, o którym mowa w art.2 ust.5 ustawy   

z dnia 10 października 2002r. o minimalnych wynagrodzeniach za pracę (Dz.U.2020r.,poz.2207).                                  

3) Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest: 

   -zawarcie umowy- zlecenia z członkami komisji 

   -udział w posiedzeniu Komisji ( odnotowany podpisem w liście obecności). 

   4) Członkowie  Komisji  otrzymują za wyjazdy służbowe po za teren  Gminy zwrot kosztów    

podróży na zasadach określonych w przepisach podróży służbowych na obszarze kraju. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY STROMIEC 
/-/  Michał Ziółkowski 

 
   

  

 

 

     

 

      

 
                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


