
UCHWAŁA NR XXVIII/249/22 
RADY MIEJSKIEJ W RESKU 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025 

Na podstawie  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.1) ) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.2)), Rada Miejska w Resku uchwala, 
co następuje:  

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/234/21 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jan Czaban 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2469. 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/249/22 

Rady Miejskiej w Resku 
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WPROWADZENIE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025 jest programem uchwalanym przez Radę Miejską na okres nie dłuższy niż 
4 lata. Ustawa z 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz.2469) nałożyła na gminy obowiązek zmiany uchwalonych programów. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje organy samorządu 
terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych 
oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości 
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Współdziałanie w zakresie 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi powinno się odbywać również wspólnie 
z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii natomiast zobowiązuje samorząd gminny do rozwiązywania 
problemów związanych z narkomanią oraz prowadzenia stosownej profilaktyki. 

Przy opracowaniu Programu na lata 2022- 2025 uwzględniono cel operacyjny pn. Profilaktyka 
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 
2021 – 2025 oraz rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 
realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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Spójny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w obszarze wychowania w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Zaplanowane działania są działaniami długofalowymi natomiast ich finansowanie jest uchwalane corocznie. 
Akceptacja realizacji kolejnego Programu warunkuje w dużym stopniu skuteczność podejmowanych 
wcześniej działań. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii realizowany jest we współpracy z wieloma partnerami, stosownie do rodzaju działań 
i środowiska, do którego są kierowane. 

I.  PODSTAWY PRAWNE 

W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 
2019 poz. 1818); 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 r. poz. 1249); 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2021-2025. 

II.   Diagnoza problemu uzależnień w gminie Resko 

Resko jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 926. W latach 2002-2019 liczba 
mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 64 lata i jest nieznacznie większy od 
średniego wieku u mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od reszty 
kraju. 
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Jednak przyglądając się piramidzie wieku mieszkańców Reska, zauważymy, że ma ona dwa wierzchołki. 

Jeden większy wskazuje na liczną grupę mieszkańców w wieku pomiędzy 59, a 69 rokiem życia, oraz drugi 
tylko nieznacznie mniej liczebny pomiędzy 30, a 44 rokiem życia. Dlatego trzeba przyjąć, że wszelkie 
działania profilaktyczne należy kierować zarówno do osób starszych wiekiem jak i młodszych, uwzględniając 
specyficzne możliwości, jak i potrzeby obydwu grup wiekowych.   Stan cywilny 
mieszkańców w 2019 r. 
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Mieszkańcy gminy Resko, reprezentują tradycyjny model rodziny, na co wskazuje przeważająca liczba 

osób pozostająca w związku małżeńskim. I pomimo znacznego spadku zawieranych związków w ostatnich 
latach, liczba rozwodów nadal pozostaje na niższym od przeciętnego dla województwa i kraju poziomie. Taki 
stan rzeczy ma pozytywny wpływ na rozwój psychospołeczne dzieci. Daje poczucie stabilizacji, 
przynależności do rodziny, które to czynniki są czynnikami chroniącymi przed wchodzeniem młodzieży 
w zachowania ryzykowne. 
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Wysoki poziom bezrobocia, sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych, które zwłaszcza w wieku 
dojrzewania mogą przyspieszać proces uzależnienia. Dlatego też również osoby, w wieku nastoletnim 
powinny zostać otoczone szczególną troską w zakresie profilaktyki uzależnień w gminie 

 
Ilość dokonanych przestępstw, zwłaszcza przeciw życiu i zdrowiu, w gminie Resko, jest znacznie niższa 

niż w województwie jak również na pozostałej części kraju, co może wskazywać na niewielki stopień 
problemu uzależnień. Trzeba zwrócić również uwagę, że wykrywalność zjawisk przestępczych przeciwko 
zdrowiu i życiu jest w gminie Resko prawie 100%, co świadczy o dużej trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców ze strony władz Gminy. 
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III.    ADRESACI  

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Resko, a w szczególności: 

1. dzieci i młodzież; 

2. rodzice, opiekunowie i wychowawcy; 

3. rodziny osób z problemem uzależnień i przemocy; 

4. konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych; 

5. osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione; 

6. pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy Resko zajmujących się zawodowo lub służbowo 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 

IV.   CELE, PRIORYTETY I ZADANIA PROGRAMU – ZADANIA GMINY DO REALIZACJI 
W RAMACH PROGRAMU 

1. Cel Operacyjny określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 - Profilaktyka 
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Cel Główny Programu – rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom od 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, dostosowanego do zmieniających się potrzeb i zagrożeń, a także 
ograniczenie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. 

2. Priorytety: 

- rozszerzenie oferty zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 
- prowadzenie i upowszechnianie działań informacyjno–edukacyjnych mających na celu podniesienie 
szczególnie wśród młodzieży poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania 
substancji psychoaktywnych, nikotyny, problematyki uzależnień behawioralnych oraz zachowań ryzykownych; 
- zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem uzależnień oraz dla 
osób doznających przemocy w rodzinie. 
- zgodnie z zapisami art. 4¹ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązaniu problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te 
obejmują: 
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień 
oraz przemoc w rodzinie; 
- udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej a w 
szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie; 
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci 
młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo– wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych; 
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego; 
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy: 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem; 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 
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- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dla dzieci młodzieży w tym prowadzenie zajęć 
sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

- wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii; 

- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczaniem 
społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

IV.  1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem 
uzależnień oraz przemoc w rodzinie, poprzez: 

1. Prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w Resku (organizowanie warunków pierwszego 
kontaktu dla osób pijących szkodliwie lub ryzykownie i współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy 
domowej); 

2. Powołanie grupy Al-Anon, której podstawowym celem będzie wspieranie osób pozostających w związku 
z osobami uzależnionymi. Pozwoli to na przerwanie łańcucha dziedziczenia wzorca uzależnienia 
i współuzależnienia, a przez to ograniczenie problemu uzależnienia od alkoholu na terenie Gminy Resko. 

3. Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego wobec osób spełniających 
przesłanki art. 24 ustawy; 

4. Opłacanie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób, 
które mają być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie; 

5. Współpracę z instytucjami zajmującymi się terapią dla osób uzależnionych (Stowarzyszenie MONAR-
Schronisko Dla Osób Bezdomnych MARKOT w Łagiewnikach); 

6. Współpracę z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Resku w zakresie udzielania pomocy rodzinom 
z problemem przemocy w rodzinie; 

7. Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego poprzez finansowanie programów terapeutycznych dla osób 
uzależnionych. 

IV.    2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej 
a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez podejmowanie działań 
w zakresie: 

1. Finansowania bieżącej działalności zajęć świetlicowych prowadzonych w Placówce wsparcia dziennego 
(wynagrodzenie wychowawcy, dożywianie, zakup materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, remonty i doposażenie 
pomieszczeń świetlicowych, organizacja wycieczek). 

2. Udzielania pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem uzależnień, współuzależnionym oraz 
ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 

3. Organizacji uroczystości dla wychowanków Placówki wsparcia dziennego, zakup upominków 
okolicznościowych. 

IV.    3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 
w szczególności dla dzieci, młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez podejmowanie działań w zakresie: 

1. Profilaktyki uniwersalnej: 

- poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktycznych 
rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji programów profilaktycznych, w tym programów 
profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i innych 
zachowań ryzykownych i czynniki chroniące, wspierające prawidłowy rozwój; 
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- poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki uniwersalnej 
rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw 
i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; prowadzenie w ramach edukacji zdrowotnej działań edukacyjny 
dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież; 

- szkolenia przeznaczone dla sprzedawców alkoholu; ich celem będzie podniesienie ogólnej świadomości 
dorosłych konsumentów alkoholu, a przez to ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie; 
rekomendowaną formą zajęć będą warsztaty, podczas których sprzedawcy będą mogli się nauczyć praktycznych 
umiejętności związanych z proszeniem o okazanie dowodu tożsamości oraz asertywnym odmawianiem - 
pozwoli to również na podniesienie motywacji wewnętrznej sprzedawców do kontrolowania wieku młodych 
ludzi. 

- podnoszenie wiedzy mieszkańców Gminy na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem 
substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez zakup materiałów edukacyjnych 
(broszur, plakatów, ulotek); 

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym rozpowszechnianie 
materiałów informacyjno-edukacyjnych; 

- działania informacyjne w celu rozpowszechnienia informacji o działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz rozpropagowanie informacji o możliwości podjęcia terapii oraz uczestniczenia 
w grupach wsparcia w postaci ulotek, broszur, informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Gminy Resko oraz 
Centrum Usług Społecznych w Resku; 

- organizacja oraz upowszechnienie działań w zakresie wolontariatu w celu przeciwdziałania zachowaniom 
ryzykownym poprzez ukierunkowanie zainteresowań dzieci i młodzieży jak również dorosłych na działania 
prospołeczne; 

- podejmowanie działań kontrolnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu 
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
niepełnoletnim w ramach zadań regulacyjnych wskazanych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-
2025 – zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, reklamy, promocji oraz 
spożywania napojów alkoholowych; 

- szkolenia dla pracowników Placówki wsparcia dziennego w Resku, pracowników socjalnych CUS w Resku 
w zakresie pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. 

2. Profilaktyki selektywnej: 

- poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych 
rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji programów profilaktycznych, w tym programów 
profilaktyki selektywnej, adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców; 

- poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym (organizacja zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci 
i młodzieży przejawiających symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania z powodu 
dysfunkcyjności rodzin dotkniętych problemem uzależnień, organizacja seansów filmowych w szczególności 
dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia świetlicowe z przekazem pozytywnych wzorców); 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach pomagających osobom z problemem alkoholowym oraz ich 
rodzinom, narkotykami, dopalaczami i przemocą w rodzinie oraz problematyką uzależnień behawioralnych. 

3. Profilaktyki wskazującej: 

- poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych 
rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji programów profilaktycznych, w tym programów 
profilaktyki wskazującej; 

- udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się poprzez prowadzenie Punktu 
konsultacyjnego. 

IV.    4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.Podejmowanie działań w zakresie redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotnej, społecznej i zawodowej: 
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1. Wspomagania działalności lokalnych Grup Samopomocowych AA (wspieranie działalności środowisk 
abstynenckich) poprzez: 

a) promocję działań grupy AA; 

b) współorganizację spotkań trzeźwościowych; 

c) współpracę na rzecz i ze społecznością lokalną; 

d) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla: 

- członków rodzin z problemem alkoholowym; 

- osób doznających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym; 

e) organizowanie spotkań nawiązujących do tradycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia w szczególności dla 
rodziców i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo objętych pomocą CUS. 

Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia – szkolenie kadr: 

1. podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2. podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

IV.    5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

IV.    6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. 

Podejmowanie działań w formie dofinansowania Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Resko: 

a) reintegracja społeczna i zawodowa oraz podtrzymanie wśród uczestników zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na otwartym rynku pracy poprzez: 
- wykonywanie zlecanych czynności, które pozwolą nabyć przydatne umiejętności zawodowe; 
- udział w warsztatach grupowych w celu podniesienie motywacji wewnętrznej uczestników, poczucia 
własnej wartości oraz umiejętności koniecznych do aktywnego poszukiwania pracy; 

b) zapewnienie uczestnikom pakietów żywnościowych, świadczeń integracyjnych, badań lekarskich z zakresu 
medycyny pracy, szkoleń z zakresu bhp i przeciwpożarowych. 

V.    SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI 

1. Wzrost świadomości społecznej w obszarach problemów uzależnień, przemocy domowej 
oraz innych zagrożeń społecznych. 

2. Zwiększenie oferty pomocowej w obszarach związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych. 

3. Podniesienie jakości oferowanych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ograniczania 
zagrożeń społecznych. 

4. Podniesienie efektywności współpracy pomiędzy instytucjami i osobami działającymi w obszarze 
problemów uzależnień, przemocy w rodzinie i innych zagrożeń społecznych. 

5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

VI.   ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ 
I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ORAZ   
PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY 

1. Placówka wsparcia dziennego w Resku 

Działalność placówki polega przede wszystkim na: 

1) zapewnieniu opieki dzieciom wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych; 
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2) udzielaniu wsparcia i pomocy pedagogicznej; 

3) diagnozowaniu sytuacji dziecka i rodziny; 

4) wyposażaniu młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie z trudnymi życiowymi problemami i sytuacjami; 

5) pokazywaniu jak można atrakcyjnie, twórczo i bezpiecznie spędzić czas wolny; 

6) wsparciu rodziców w procesie wychowania i radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami; 

7) zapewnieniu pomocy w nauce. 

Działania socjoterapeutyczne nakierowane są na: 

- integrację i poznawanie siebie i innych; 

- zapewnianie poczucia bezpieczeństwa i oparcia emocjonalnego; 

- poznawanie swoich możliwości, zdolności, mocnych stron; 

- budowanie dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi; 

- odreagowanie wewnętrznych napięć emocjonalnych; 

- nabywanie umiejętności społecznych takich jak współdziałania w grupie; 

- naukę poprawnej komunikacji, przestrzegania zasad i norm społecznych; 

- rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do twórczości, realizowania własnych pomysłów. 

2. Placówki Oświatowe 

 Współpraca w ramach Gminnego Programu polega przede wszystkim na dofinansowaniu szkolnych 
programów profilaktycznych, stosownie do potrzeb i problemów w każdej placówce. 

3. Komisariat Policji 

 Policjanci w zakresie realizacji Programu prowadzą działania prewencyjne i profilaktyczne mające na celu 
uświadomienie dzieciom i młodzieży konsekwencji prawnych w przypadku eksperymentowania z alkoholem 
oraz posiadania i handlu narkotykami. Ponadto wspierają działania edukacyjne dotyczące rozpoznawania 
zagrożeń wynikających z picia alkoholu, eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Wspomagają 
również działania prewencyjne związaną z profilaktyką uzależnień skierowane do uczestników ruchu 
drogowego, a także działania resocjalizujące i motywujące do zmiany postaw społecznych osób mających 
kolizję z prawem z powodów nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych bądź przemocy. 

4. Centrum Usług Społecznych w Resku 

Celem działania Centrum Usług Społecznych w Resku jest podejmowanie działań w celu zaspakajania 
potrzeb świadczonych na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców lub ogółu mieszkańców. 
Tworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom Gminy Resko samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania, w szczególności osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób oraz ich integrację ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych 
możliwości i potrzeb. CUS w Resku jest autorem i głównym realizatorem gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka. 

Udzielana pomoc kierowana jest do osób i rodzin w szczególności z powodu: 

- ubóstwa; 

- sieroctwa; 

- bezdomności; 

- bezrobocia; 

- niepełnosprawności 

- przemocy w rodzinie; 

- alkoholizmu lub narkomanii. 
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5. Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Łobzie 

Poradnia jest placówką usługową, ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Poradnia świadczy bezpłatne usługi w zakresie: 

- diagnozy, 

- terapii, 

- doradztwa, 

- profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych. 

6. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin 

Punkt konsultacyjny zajmuje się poradnictwem, w szczególności: 

- motywowaniem osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia niezbędnego leczenia specjalistycznego; 

- motywowaniem osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru 
picia; 

- udzielaniem wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym; 

- indywidualne rozmowy podtrzymujące; 

- rozpoznawaniem zjawiska przemocy domowej, udzielaniem stosownego wsparcia i informacji 
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

- inicjowaniem interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; 

- gromadzeniem aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb 
i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny. 

7. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Resku 

W celu zapobieganiu przemocy domowej, która jest przyczyną dysfunkcji rodziny oraz prowadzi do wielu 
tragedii życiowych powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 
Centrum Usług Społecznych w Resku. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie 
wszelkich służb, jednostek organizacyjnych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

W zakres zadań Zespołu wchodzi: 

- opracowywanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie; 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

8. Centrum Kultury w Resku 

Centrum Kultury wspiera działania profilaktyczne poprzez współorganizację wielu przedsięwzięć m.in. 
poprzez udostępnianie sali widowiskowej. 

9. Klub Abstynenta w Resku 

Klub Abstynenta w Resku to samopomocowa grupa terapeutyczna spotykająca się na mityngach w piątki 
w siedzibie CUS w Resku. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu. 
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. 

10. Warsztat Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 
i zawodowej, które zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności swoich podopiecznych, poprzez: 
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- ogólne usprawnianie uczestników, 

- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania 
i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności 
niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej, 

- rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, 

- rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, 

- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy 
w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. 

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej i mają na celu wyposażyć uczestników 
w umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia, wspomóc proces rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych. 

11. Klub Kobiet Aktywnych Ka-60 

W ramach podejmowanych działań grupa aktywnych kobiet podejmuje różnorakie formy pracy: 

- „Kawiarenek” – które służą spotkaniom przy kawie, herbacie i cieście, które aktywizują społeczność Reska 
i okolic do poznawania kultury; 

- spotkań z ciekawymi ludźmi; 

- poznania interesujących mieszkańców Reska; 

- zwiedzania ciekawych miejsc; 

- spotkań i wyjazdów kulturalnych. 

12. Organizacje pozarządowe 

Szczególne znaczenie dla podejmowanych działań, nakierowanych na poprawę warunków społecznych 
mieszkańców Reska ma współpraca z organizacjami pozarządowymi. Na uwagę zasługują stowarzyszenia, 
związki i fundacje, dzięki którym znacznie zmniejsza się zakres problemów związanych z uzależnieniami: 

- Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie ARKA, 

- Stowarzyszenie NASZA PASJA, 

- Stowarzyszenie WSPÓŁISTNIENIE, 

- Stowarzyszenie MONAR Schronisko Dla osób Bezdomnych MARKOT. 

VII.  UDZIELANIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PRZEZ GMINNĄ   
KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

Do zadań GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi należy: 

1) przyjmowania zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu; 

2) przygotowywania dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w stosunku do osób uzależnionych od 
alkoholu; 

3) motywowania osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego – zaproszenia na rozmowę 
z przedstawicielem komisji; 

4) opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

5) zakupu ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów edukacyjno – profilaktycznych, w tym na nośnikach cd 
oraz literatury i czasopism specjalistycznych związanych z realizacją zadań w niniejszym programie; 

6) organizacji szkoleń i warsztatów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy; 

7) zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby komisji; 

8) dojazdy związane z realizacją zadań Programu; 
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9) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

10) tworzenia Gminnego Programu na rok kolejny. 

VIII.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Źródła finansowania 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022- 2025 realizowany jest w ramach budżetu Gminy Resko, środki stanowią dochody 
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

Dochody oraz program zadaniowy na 2022 r. stanowi łączną kwotę 157 464,49 złotych. 

IX.  ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESKU 

1) Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Resku odbywają się cztery razy 
w roku. Członkowie komisji za udział w posiedzeniu otrzymują każdorazowo wynagrodzenie 
w wysokości: 

- Przewodniczący Komisji – 150 złotych; 

- Sekretarz – 100 złotych; 

- Pozostali członkowie Komisji- 100 złotych. 

2) Podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji stanowią sporządzone i podpisane przez 
Przewodniczącego komisji listy obecności. W przypadku jego nieobecności listy obecności podpisuje Sekretarz 
GKRPA. 

3) Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o listę obecności wypłaca się każdorazowo, w terminie do 14 dni po 
odbytym posiedzeniu komisji. 

X.   HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU NA 
2022 ROK 

Plan na 2022 rok:         157 464,49 zł 

Dział 851 Rozdział 85153:       6 400,00 zł 

Dział 851 Rozdział 85154:   151 064,49 zł 

Lp.  
Nazwa zadania wynikająca z uchwały 

 
Szczegółowe poczynania w ramach tego zadania 

 
Czas 

realizacji 

I. Działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

1.Wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia. 
2.Szkolenia oraz przejazdy na szkolenia. 
3.Zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów 
na potrzeby realizacji w/w programu. 
4.Zakup środków czystości. 
5.Opłaty sądowe, różne składki. 
6.Usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne. 

I-XII 
 

I-XII 
I-XII 

 
I-XII 
I-XII 
I-XII 

RAZEM  28 024,49 zł 

II. Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych 

1.Zapobieganie nawrotom i kontynuacja leczenia. 
2.Zastrzyki przeciwalkoholowe. 
3.Opinia lekarzy biegłych (psychiatra, sąd i innych). 
4.Wynagrodzenie za porady psychologiczne 
i terapeutyczne. 
5.Materiały informacyjno-edukacyjne – zwalczanie 
narkomanii. 

I-XII 
I-XII 
I-XII 
I-XII 

 
I-XII 
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RAZEM  19 000,00 zł 

III. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych w szczególności dla 
dzieci i młodzieży 

1.Podwieczorki dla dzieci uczęszczających na zajęcia do 
świetlicy środowiskowej. 
2.Nagrody w konkursach. 
3.Programy profilaktyczne. 
4.Wynagrodzenie za kontrolę punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
5.Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy oraz 
pochodne od wynagrodzenia. 
6.Inne przedsięwzięcia, których realizacja będzie dotyczyć 
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

I-XII 
 

I-XII 
I-XII 
I-XII 

 
I-XII 

 
I-XII 

RAZEM  107 440,00 zł 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

1.Wynagrodzenie dla opiekuna Klubu Abstynenta. 
2.Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. 
3.Inne przedsięwzięcia, których realizacja będzie dotyczyć 
wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

I-XII 
I-XII 

 
 

I-XII 

RAZEM  3 000,00 zł 
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