
UCHWALA NR XL/271/13
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 )
oraz art.44 art. 182 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356,
poz. 405) Rada Gminy Slawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si? Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych na 2014 rok poprzedzony diagnoza problemu
alkoholowego na terenie Gminy Slawno w brzmieniu okreslonym w zal^czniku
Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca od 1 stycznia
2014 r.

PRZEWOQfNIGZACY
i

'kadiusz Knap

mgr JanuszS]jlagoa>skl



Zaiqcznik Nr 1 do
Uchwafy XL/271/13
z dnia 30 grudnia 2013r.

Diagnoza
problemu alkoholowego no terenie Gminy S/oivno

Stawno 2013
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1. Alkoholi /m - przyczyny i skutki.

Przy zalozeniu, ze przyczyny alkoholizmu mog^ mice rozny charakter
i stanowic podstaw^ do zachowan nieakceptowanych spofeeznie w ninicjszej
diagnozie przedstawionc zostana^ rozne oblicza i uwarunkowania problemu
z uwzglednieniem jego wplywn na /acliowania ,,naganne" w tym zachowania
agresywnc prowadza^ce do przemocy wobec najblizszy

Choroba alkoholowa nioze mice wiele podstaw. Wsrod nich wyroznia
sie% bowiem przyczyny:

• biopsychiczne - zaburzcnia emocjonalnc i zwiazana z nimi podatnosc
na uzaleznienia, zaburzony rozwqj osobowosci, nadpobudliwosc
psychiczna, brak odpornosci na stres, choroby somatyczne i psychiczne,
nerwice, uszkodzenia mozgiu podatnosc na uzaleznienia, zaburzcnia
w fimkcjonowaniu ukladu nerwowego,

• psychospofccznc- zaburzonc oddziatywanie srodowiska rodzinncgo
i szkolnego-wychowawczego, czego przyczyny jest brak lub
niedostatcczne zaspokojenie okreslonych potrzcb jednostki, roznorodne
niepowodzenia w zyciu ( w sfcrzc zawodowej lub osobistcj), co moze
bye przyczyny wycofania sie jednostki w swiat i luzj i ,

• kulturowe-okreslona moda, potrzeba odniesienia sukcesu, zbyt mala
ilosc rozrywek, brak atrakcyjnych zajec, ogolna dostepnosc srodkow
odurzajqcych, sprzeciw wobec obowia/.ujacych i spolccznic
akceptowanych systemow norm i wartosci, che.c /aspokajania
okreslonych potrzcb, brak cclow i pcrspektyw.

Uzywanie alkoholu wskazywane jest rowniez jako jedna z przyczyn
zaburzeh psychicznych.

Wsrod wiclu tcorii mozna, bowiem wyroznic 3 przyczyny takich
zaburzen:

• biologiczne- uszkod/cnie s t i u k t u i y osrodkowego ukhidu nerwowego
( okres plodowy, okofoporodowy, urazy glowy, uzywanic alkoholu,
narkotykow, lekow),

• psychologiczne- silne urazy psychiczne, frustracje, ograniczenia rozwoju
osobowosci,

• mieszane- uwarunkowania biologiezne (np. genetyczne obci^zenie
okreslonyin zaburzcniem) rozumiane jako predyspozycje, ktore
ujawniaj^ si^ w postaci zaburzenia dopicro pod wplywem okreslonej,



wlasciwej dla danej osoby, kumulacji czynnikow natury psychologicznej
(stres, urazy psycliic/ne) lub ilzyc/nych i biologicznych ( np. powaznc
choroby somatycznc).

Istnieje rowniez szereg teorii o przyc/ynach agrcsji i przcmocy np.:

• przyczyny tkwi^cc w rodzinic- brak cicpla, zaangazowania, przyzwolenic
na stosowanie negatywnych zachowari, nierozwiazane konfl ikty , kryzysy
rodzinne - klotnie, uzywanie alkoholu, narkotykow (obnizaj^cych stopicn
kontroli, ograniczajacych wlasciwa^ ocene sytuacji),

• przyczyny tkwia^ce w otoczeniu instytucjonalnym (szkolc, zakladzio
pracy) halas, mala przestrzeri, ograniczona ruchliwosc, stala sytuacja
oceny i narzucony z gory porza,dek, zbyt wiele sytuacji bez inozliwosci
wyboru, zbyt diizo wymagari,

• wplyw grupy rowiesniczej - brak poczucia wspolodpowiedzialnosci, brak
jasnych regut, ch^c zdobycia pozycji w grupie,

• wpryw mediow akty agrcsji i przemocy w f i lmach , grach
komputerowych - obnizenie poziomu empatii,

• niezaspokojone potrzcby prowadzqce do irustracji, ktora moze sic
pr/ejawiac agresjq ( vvsrod niezaspokojonych potrzeb niozna wymienic:
potrzcba aktywnosci i nowych doswiadczcii, potrzcba odnoszenia
sukcesow).

2. Zakres d/ialah profilaktyc/nych i pomocowych na terenie Gminy
Slawno.

W cclu zapobicgania zachowaniom nieakceptowanym spolccznie, jak
rowniez wspierania rodzin-osob wymagaja^cych poniocy tworzone s^ programy
oslonowe majqcc na cclu ujednolicenie zasad post?po\vania i wskazania
instytucji swiadcz^cych pomoc. Dlatcgo tez w Gminic Slawno funkcjonuje min.
Gininny Program Przemocy w Rod/inie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rod/inic,
Gminny Program l^rofilaktyki i Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych,
( jminny Program Przeciwdzialania Narkomanii, Gminny Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego

Realizacja xadan wynikaja_cycli z W/w Pro gram 6 w obejnmje swym
/.asiegiem caty teren lezqcy w granicach administracyjnych Gminy Slawno,
w sklad, ktorej wchodzi 34 miejscowosci, w tym 33 solcctwa: Antoninow,
Antoniowka, Bratkow, Celestynow, Da^browa, Dq_br6wka, Gawrony, Gr^zowice,
Grudzen Kolonia, Grudzen Las, Jozefow, Kami en, Kunice, Kaniilowka,
Kozenin, Ludwinow, Olszowiec, Ostrozna, Owadow, Poplawy, Psary,
Prymusowa Wola, Slawno, Slawno Kolonia, Scpno-Radonia, Szadkowicc,



Tomaszowck, Trojanow, Unewcl-Olszcwice, Wincentynow, Wygnanow,
Zachorzow Kolonia, Zachorzow Wies.

Rcalizacja programow oparta jest na infrastrukturze spotecznej tzn.
lokalnej infrastrukturze cdukacyjnej, kulturalnej, ochronie zdrowia, pomocy
spotecznej, przcciwdzialaniu patologiom spolecznym, hezrobociu, sporcie
i rekreacji, ushigach, bezpieczehstwie i porz^dku publicznym.

Grupq. docelowa. dzialari pomocowych sa. osoby wylaniane w trakcic pracy
roznego typu instytucji. Niezbednc jest jednak obj^cie calej populacji
profilaktyka, w zakresie m.in. zdrowia i zdrowego stylu zycia, szkodliwosci
uzywek jak i nie akceptovvanych spotecznie zachowari. Dodatkowo na bieza^co
dzialalnosc Szkol, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych, Gminnego Osrodka Pomocy Spoleczncj, Zcspoki
Interdyscyplinarncgo, Komisariatu Policji ulatwia ustalania srodowisk
wymagaj^cycli wsparcia w roznych sferach zycia.

Infonnacje zawarte w niniejszym materiale prezentuj^ diagnoz? aktualnej
sytuacji spotecznej Gminy Stawno.

3. Polozcnie C^miny

Gmina Slawno polo/ona jesl we wschodniej c/esci wojewodztwa
lodzkiego, na Wzgorzach Opoczyiiskich bpdqcych pomocnym obszarem
Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, w odleglosci 80 km od Lodzi, 20 km
od Tomaszowa Mazowieckicgo oraz 10 km od Opoezna. Zajmuje powicrzchnie
128 km2, co klasyfikuje j^ w grupie gin in srcdnich pod wzgledem powierzchni.

4. Dane statystyczne

Wedhig danych na dzicn 31 .12 .2012 w gminie mieszkalo 7741 osob
w tym 3864 kobiet i 3877 m^zczyzn.



Zmiana w ostatnich trzech latach liczebnosci populacji na obszarze gminy
przedstawia si? naste_pujaj:o:

Tabela Nr 1 Liczba zgonow i urodzen na terenie Gminy

Lata

liczba urodzen

liczba zgon6w

Saldo

2010

106

85

+21

2011

95

83

+12

2012

104

113

-9

-20
2010

£3 liczba urodzen

• liczba zgonow

D Saldo

2011 2012

Zrodio: UrzqdStanu Cywilnego.

Jak widac liczba urodzen w 2012 r. jest nizsza od liczby zgonow.
Jednakze wzrost liczby urodzen w 2012 r. jest wyzszy od roku poprzedniego.

Bardzo istotnym elementem w strukturach demograficznych jest udzial
w wieku aktywnosci zawodowej.
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Charakterystyka stabilnosci populacji w zakresie odsetek osob zawodowo
czynnych w ostatnich trzech latach przedstawia si$ nastcpuja.co:

Tabcla Nr 2 Kalegorie wic/cowe \\'g, akty\vnosci zawodowej.

Wick

przedpradu kcyjny
(0- 1 Slat)
w tym:

kobiet
mezczyzn

produkcyjny
(19-591'al)
w tym :

kobiet

mezczyzn

poprodukcyjny
(pow. 60 lat)

w tym:

kobiet

mezczyzn

2010

1921

939

982

4649

2100

2549

1210

850

360

2011

1664

816

848

4802

2258

2544

1283

791

492

2012

1752

848

904

4786

2166

2620

1203

850

353

Zrodlo: Urzqd Slanti Cywilncgo

Na wskazana^ ilosc mieszkaricow osoby w wieku
• przedprodllkcyjnym stanowi^- 22,63% populacji,
• produkcyjnym stanowia^-61,83 % populacji,
• poprodukcyjnym -15,54.% populacji

co oznacza, ze jest to gmina ,,mtoda."
Istotnym elementem struktury demograflcznej w analizach przestrzennycll

jest saldo migracji. Z ponizszej tabeli wynika, ze ilosc mieszkancovv gminy
ma tendencj?



Tabeia Nr 3 Migracje tia terenie Gminy.

Lata

liczba zameldowah osob
pelnoletnich

liczba wymeldowah osob

peJnoletnich

Saldo

2010

12

15

-3

20 11

76

79

-3

2012

230

233

-3

D liczba zameldowah os6b
petnoletnich

• liczba wymeldowah os6b
petnoletnich

D Saldo

2010 2011 2012

Zrodlo: Urzqd Statin Cywilnego

Przedstawione zestawienie wskazuje, ze liczba wymeldowan jest
nieznacznie wi^ksza od liczby nowo zameldowanych mieszkancow.
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Kolejnym waznym elementem jest stosunek spoleczeristwa do zawieranych
malzeristw, co ilustruje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr -4 Zawierane ma/zenstwa i rozwody

Lata

Przeci?tna liczba zawieranych w cia_gu roku
malzeristw

Przecie^tna liczba rozwodow

Saldo

2010

99

5

+94

2011

84

3

+81

2012

95

9

+86

90-

80-

/O-

bO-

bO-

40-

30-

20-

10-

0-

1

,-

'

__LIL

, —

LJ— ! ,

£=2

'

¥"

> — -j

LJL

-̂a

LI-f

G Przeci^tna liczba
zawieranych w
ciqgu roku
malzeristw

• Przeci^tna liczba
rozwodow

G Saldo

2010 2011 2012

Zrodlo: UrzqdStanu Cywi/nego

Jak widac spoleczeristwo nadal podchodzi do instytucji malzeristwa
z rozwaga^, o czym swiadczy stosunkowo nieznaczna liczba rozwodow
w stosunku do zawartych zwi^zkow marzeriskich. Na podkreslenie zashiguje
jednak fakt, iz w 2012 r. nastapilo zwi^kszenie ilosci zawieranych matzeristw
w stosunku do 2011 r.
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5. Infrastruktura spoleczna.

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 Publicznych Szkol Podstawowych,
2 Gimnazja, 1 Szkola Zawodowa i 3 punkty przedszkolne. La^czna ilosc
uczniow- 962; w szkolach podstawowych - 536, w gimnazjach -262, szkola
zawodowa - 30, punkty przedszkolne- 91.

Ponadto znajduja^ si? 2 placowki kulturalno-oswiatowe ( Gminny Osrodek
Kultury i Gminna Biblioteka); 2 Osrodki Zdrowia; 1 apteka;
Dziala szereg organizacji pozarz^dowych tj:

• 6 klubdw sportowych,
• 9OSP,
• 1 Gminny Zwia^zek Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych,
• 1 Stowarzyszenie Gminy Slawno" Tradycja i Rozwqj"

W ramach dzialari pomocowych na terenie gminy funkcjonuje rowniez
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu.

6. Rynek napojow alkoholowych.

Tahela Nr 5 .Sprzedaz napojow alkoholowych limity i stanfaktyczny

Lp.

1

2

3

4

Lata

Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
uchwalony przez rad? Gminy

Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem
sprzedazy( sklepy)

Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy
( lokale gastronomiczne)

Liczba zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem

2010

60

45

15

36

2011

60

45

15

33

2012

60

45

15

76



5

6

sprzedazy( sklepy)

Liczba zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy
( lokale gastronomiczne)

Liczba jednorazowych zezwoleh na sprzedaz napojow
alkoholowych

6

3

7

3

7

6

D Limit punk!6w ipnedaty napoj6w
alkoholowych uchwalony pnez radq Gminy

• LimH punktmv ipnedazy napojow
alkoholowych prieznaczonych do ipoiycia
poza mieficem ipnedaryl iktcpy)

D Limrt punkt6wspr;edazy napojow
rflkiilwikiwvi h przeinaoonych do ipotyci* w
miejicu jpnedaiy I lokate laitronomkine)

D Lkzba jeiwoten na ipr/edai napofdw
alfcoholowvch pneinaaonych do tpo^ycia
poia mlejicem jpnedazyl sklepy)

• Liczba lezwotah na sprredai napojow
alkoholowych pneiiuaonych do (poiycla w
miejscu spnadaty ( k>kala gaitronomicine]

D Lkzba jednorazowych lezwoleh na ipnadat
napojbw alkoholowych

2010 2011 2012

Zrodlo: Urzqd Gminy w Stawnie

Jak widac rynek alkoholowy na przestrzeni lat jest praktycznie
niezmienny, co moze swiadczyc o stabilnosci branzy alkoholowej oraz popytu
na asortyment.

7. Bezpieczenstwo publiczne.

Nad bezpieczehstwem i porza^dkiem publicznym na terenie Gminy czuwa
Komisariat Policji w Paradyzu. Na biez^co podejmuje on dzialania
m.in. w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie- (intenvencje domowe,



procediira Niebieskiej Karty) jak i w zakresie dbalosci o ,,abstynencje"
mieszkancow.

Tabela Nr 6 Liczha dziatan Policji w stosunku do osob nietrzezwych

Lp.

1.

2.

Lata

Liczba zatrzymanych osob nietrzezwych w celu
wytrzezwienia w pomicszczeniach policyjnycn

Liczba osob nietrzezwych przewiezionvch przez Policjg do
Izby Wytrzezwien

2010

81

37

2011

26

0

2072

20

0

O Liczba zatrzymanych osob
nietrzezwych w celu
wytrzezwlenla w
pomieszczeniach policyjnych

• Liczba osob nietrzezwych
przewiezionvch przez Pollcje.
do Izby Wytrzezwien

2010 2011 2012

Zrodlo: Komisariat Policji w Paradyzit

W 2010 roku widoczny jest wyrazny wzrost zatrzymanych osob
nietrzezwych na terenie Gminy. W 201 Ir. i 2012r. natomiast stosunek ten
znacznie si? zmienit. Zestawienia moga^ swiadczyc jednak ba^dz o czujnosci
organow Policji, ba^dz o wzroscie nieodpowiedzialnosci mieszkancow
w 201 Or.
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Jak wspomniano alkohol moze bye przyczyna^ agresywnych zachowan,
co obrazuje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 7 Dziaiania na rzecz srodawiska sprawcy przemocy

Lata

Liczba osob dotknietych przemocy w
rodzinie, z ktorymi kontaktowali sie
czlonkowie GKRPA

w tym:
1 ) ofiary przemocy w rodzinie

2) sprawcy przemocy w rodzinie

3) swiadkowie przemocy w rodzinie

2010

19

10

6

3

2011

64

35
29

0

2012

62

29

33

0

Zrddlo: Gmitma Komisja Roz\viqzywania Problemow Alkoholowych

Widoczny jest w 2012r. spadek prowadzonych spraw w zakresie
przemocy w rodzinie po spozyciu alkoholu przez domownikow.

Wszystkie jednak jak widac przypadki dotyczyty zachowan
poalkoholowych.

8. Sytuacja zdrowotna mieszkancow.

W ramach niniejszej diagnozy niezb^dne jest dokonanie rowniez oceny
sytuacji zdrowotnej mieszkancow w zakresie zaburzeri psychicznych, ktore

bye przyczyna^ ba^dz skutkiem problemu alkoholowego.
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Tabela Nr 8 Skala niepelnosprawnosci na terenie Gminy Sfawtto

Lata

Osoby
posiadaja.ce potwierdzenie
niepelnosprawnosci
w tym;

z zaburzeniami
psychicznymi i
neurologicznymi

2010

Ogotem

285

103

K

133

54

M

152

49

2011

Ogotem

299

104

K

150

49

M

178

55

2012

Ogotem

214

77

K

104

37

M

110

40

Zrodlo: Gmhmy Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Jak widac ilosc osob posiadaja^cych potwierdzenie niepelnosprawnosci
w tym z powodu zaburzen psychicznych lub neurologicznych na przestrzeni
trzech ostatnich lat jest porownywalna, choc w poprzednim roku widac
tendencj? maleja^cq..

Wielokrotnie pewne zaburzenia widoczne sâ  juz u najmlodszych
mieszkaricow Gminy.

Na terenie powiatu funkcjonuje bowiem Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, ktorej zadaniem jest zdiagnozowanie problemu dziecka jak
rowniez wsparcie rodzicow i nauczycieli w poprawie sytuacji.
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Ponizsza tabela przedstawia problemy zdrowotne dzieci - uczniow szkol
z terenu Gminy na przestrzenie 3 ostatnich lat.

Tabela Nr 9 Zabwzenia zdrowotne uczniow

Lota

Ptec

Ilosc wydanych opinii

La^czna ilosc wydanych opinii

2010

M

28

K

18

46

2011

M

27

K

15

42

2012

M

4<)

K

20

69

Zrodlo Publiczne Szkofy Podstawowe i Publicztie Gitnnazja z terenu Gminy

Nie pocieszaja^cy jest fakt, ze w 2012 roku zwi^kszyla si^ liczba dzieci
posiadajaeych zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niepokojaca
jednak jest ,,zla kondycja" chlopcow, ktorzy corocznie otrzymuja^ znacznie
wi^cej opinii Poradni niz dziewcz^ta.

Oprocz wspomnianej wyzej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
obejmujq-cej pomocq. w szczegolnosci dzieci i mlodziez mieszkancy Gminy
korzystali z Poradni Zdrowia Psychicznego w Opocznie. Opieka zdrowotna
z zakresu zdrowia psychicznego na terenie powiatu do 201 Ir . realizowana byla
bowiem przez Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpital
Powiatowy w Opocznie. Od 2012r. pomoc w zakresie zdrowia psychicznego
swiadczy Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Vita-Med.
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9. Be/robocie wsrod osob niepelnosprawnych

Tabcla Nr 10 skula ziii\\iska bezrobocia wsroti osob nk'pelno.\prcwtiych na ten'tiic (immy

1 2010

Lat a

Ogolem osob zarejestrowanych
w PUP jako bezrobotni

w tym osoby niepelnosprawne

Ogolem

455

14

K

233

1 1

M

222

-'

2011

Ogolem

487

26

K

257

13

M

230

13

2012

Ogotem

525

26

K

273

12

M

253

14

ZroJIo: Powkituwv i !rzqt.{ Pnicv \\

Jak wi^c widac stosiuikowo nieznaczna grupa osob zarejestrowanych
w PUP s^to osoby niepcJnosprawnc.

Analizujqc bezrobocic wsrod osob niepelnospravvnych na podkreslenie
zashigujc stosunek osob niepelnosprawnycll zarejcstrowanych w PUP do osob
z zaburzeniami psychicznymi zarcjestrowaiiyini w PUP, co przcdstawia
ponizsze zestawienie.



Tabela Nr II skata zjawiska bezrobocia osob z zaburzeniami psychicznymi w siosunku
do osob zc/rowych i niepehiosprawnych z terenu Gmin

Lp.

\

3

Lota

llosc osob zarejestrowanych w PUP bez orzeczenia
o niepetnosprawnosci

llosc osob zarejestrowanych w PUP posiadaja^cych orzeczenia
o niepelnosprawnosci ( bez zaburzeh psychicznych)

llosc osob zarejestrowanych w PUP posiadaja^cych orzeczenia
o niepelnosprawnosci ze wzgl^du na zaburzenia psychiczne

2010

438

14

3

2011

459

23

5

2012

499

23

3

boo
4SO-

don

4bO

400-

2bO

200-

IbO-

100-

SO

•

'

•

y —

• Lĵ
^^^^

L^

bez orzeczenia o

• llosc osob zarejestrowanych w PUP
posiadajacych orzeczenia o
niepetnosprawnosci ( bez zaburzeh
psychicznych)

D llosc osob zarejestrowanych w PUP
posiadajacych orzeczenia o
niepetnosprawnosci ze wzgledu na

Zr<xJ/o: Powiatowy ilrzad Pracy w Opocznie

Wskazane zestawienie wskazuje nieznaczny procent osob
niepelnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stosunku do wszystkich
osob niepemosprawnych zarejestrowanych w PUP.
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10. Dzialania pomocowc

Ustawa o ochronie /drovvia psychic/nego, ustawa o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdzialaniu
narkomanii, jak rowniez ustawa o przeciwdzialaniu przeniocy w rod/inie
obliguje m.in. organy administracji samorza_dowej do podejmowania
stosownych dzialari. Ginina rnajqc na uwadze dobro spolecznosci lokalnej
na podstawie rodzqcego si? zapotrzebowania na swiadczcnie poszczegolnych
using realizuje zadania w oparciu o posiadane i dostepne instrumenty.

Podstawowy nacisk polozony jest na dzialalnosc profilaktyczna. i wczesne
reagowanie.

Szkoly Podstawowe jako instytucje pierwszego kontaktu dla nilodych
osob interweniujq w przypadku wystapienia sygnalow swiadc/qcych
o niepokqjqcych objawach.
Szkoly w ramach prowadzonych /ajec posiadaj^ programy profllaktyczne,
w ktorycli zawierajq sic m. in . takie zadania jak:

I ) promowanie zasad zdrowego stylu zycia,
2) zapobieganie uzaleznienioin,
3) radzenie sobie z wlasnq i cudzq. agresjq.,
4) poyjiawanie systemow wartosci wplywow spolecznycli,
5) pomoc ncznioni w rozwi^zywaniu problcmow emocjonalnych w okresic

dojrzewania;
6) nauka pokonywania probletnow i ro/wia.zywania konfliktow
7) promowanie zycia be/ uzaleznieh

wspolpracy z rodzicami i Poradniq Psychologiczno-Pedagogicznq
w Opocznic dzicci odpowiednio wczesnic sa, diagnozowane i poddane stosownej
opiece.

Dlatego tez w szkolach prowadzone jest:
I / wc/esne wspomaganic:

a) w 20l2r . - 9 dzieci
b) \ v 2 0 l I r . -3 dzicci
c) w 20 1 Or. - 2 dzicci

2/ indywidualnc nauczanie :
a) w 2012r . -.6 dzieci
b) w 201 I r . - 2 dzieci
c) w 20 1 Or. - 3 dzieci



Wychodza^c naprzeciw problemom zdrowia psychicznego Wqjt Gminy
Slawno umozliwil rowniez pehioletnim mieszkaricom korzystanie
z wszechstronnej pomocy zapewnianej przez Srodowiskowy Dom Samopomocy
w Olszowcu.

Systematycznie wzrasta zapotrzebowanie spoleczne na tego typu uslugi.
W obecnym czasie ilosc uczestnikow wynosila w 2012r. 60 osob w tym 31
kobiet i 29 m^zczyzn; 201 Ir. 60 osob w tym 32 kobiety i 28 m^zczyzn; 2010
roku ilosc uczestnikow wynosila rowniez 60 uczestnikow w tym 28 kobiet i 32
m^zczyzn. We wskazanych danych widoczna jest tendencja wyrownanego
zapotrzebowania zarowno dla kobiet jak i m?zczyzn.

Zatrudniona kadra posiada pelne kwaliflkacje do wykonywanego zawodu
Zatrudnienie dostosowywane jest do potrzeb.

Szeroko zakrojona^ pomoc na rzecz osob i rodzin z problemami prowadzi
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej jest to pomoc zarowno finansowa,
rzeczowa jak i ushigowa w tym min. praca socjalna, pomoc logopedyczna,
zabiegi rehabilitacyjne. Pomoc swiadczona jest w szczegolnosci w oparciu
o ustaw? o swiadczeniach rodzinnych jak i ustaw$ o pomocy Spolecznej.

W ramach realizacji ustawy o swiadczeniach rodzinnych m.in. osoby
z zaburzeniami psychicznymi rnajq_ mozliwosc pobierania zasilku
piel^gnacyjnego-skale swiadczen wskazuje ponizsze zestawienie .

Tabela Nr 12 Ilosc osob korzystajqcych ze swiadczet'i rodzinnych j z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznymi

Lata

La.czna ilosc osob korzystajqcych
ze swiadczen \ mysl
ustawy o swiadczeniach rodzinnych

w tym z zaburzeniami psychicznymi

2010

216

34

2077

229

34

2012

214

77
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Zrodto: Dane Gminnego Osrodka Pomocy Spo/ecznej

Jak widac stosunkowo nieduza grupa osob niepetnosprawnych
pobierajacych zasilek piel^gnacyjny to osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Roznego typu wsparcie prowadzone jest rowniez na podstawie ustawy
o pomocy spotecznej.

Tabela Nr 13 Hose osob korzystajqcych z pomocy spotecznej zpodzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznymi

Lota

L^czna ilosc osob korzystajqcych ze swiadczcri
w mysl ustawy o pomocy spolccznej
wtym;

- z zaburzeniami psychicznymi

2010

743

129

2011

630

130

2012

659

73

Zrodio: Dane Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej

Dodatkowo Osrodek Pomocy Spotecznej stara si? wszechstronn^ pomocy
objqc rodziny z problemem alkoholowych z zasady nie jest to jednak wsparcie
finansowe.
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Ttibfla Nr 14 liczba <>\ob korzyslajqcych z pontocy spok'czncj zc wzgl^dii na problem
alkoholowy \i' rodzinit.'.

LP.

\

Lata

Ogolna liczba osob kor/ystaja_cvch 7 pomocy tmanso\\ej u CiOPS

Liczba rodziu korzystajqcych z pomocy tinanso\\ej \S objctvch
pomoca, 7 po\\odu uzalcznicnia lub naduz\ \ \ania alkoholu. przcz co na jn in i c j
jcdncgo z czlonko\y

2010

g»x

T

2011

f"°

2012

524

~)

Zrotilo: Gminny Osrodck lyontocy SpoL-czncj w SUiwnk1

Dzialania poniocowe prowadzi rownicz powolana przez Wojta Gminy
(iniinna Komisja Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych.

Nr 15 I )zitihifii(i (tminnc/ Konusji Roz\\iqzy\\ania P robin mow A Ikoholowych
\\ prowadzeniu imfywidualnego przyptidkii na przcslrzcni 3 hit

r

Lp.

1 .

2.

3.

Lata

Liczba czlonkow rodzin osob z problemem
alkoholowych, z ktorymi GKRPA przeprowadzila
rozmowy

Liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podjela
ezynnosci zmierzaj^ce do ustalenia zasadnosci
zastosowania wobec osoby u/aleznionej od alkoholu
obowia,zku leczenia odwykowcgo
w tym:

Liczba osob, wobcc ktorych GKRPA wystapila do Sa^du
z wnioskiem o zobowia^zanie do podjecia leczenia
odwykowego

2010

18

26

-^

20/1

35

29

1 1

2012

10

13

6

Zrodlo: (Iw/ittici Komisja Rozwiqzywtinta Probk-mow Alkoholowvch w



Jak wi$c widac liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podj^la
czynnosci zmierzajqce do ustalenia zasadnosci zastosowania obowiqzku
leczenia odwykowego w skali ostatnich 3 lat jest porownywalna, choc 2012r
cechuje sie tendencjq. maleja.ca.

W celu pehliejszego zdiagnozowania problemu rodziny oprocz rozmow
z osoba^ naduzywaja^cq, alkoholu prowadzone sâ  rozmowy z cztonkami rodziny -
ofiarami i swiadkami przemocy.

W ramach zwi^kszenia pomocy specjalistycznej corocznie Wqjt Gminy
zawiera Umow? ze Starosta^ Powiatu Opoczytiskiego na swiadczenie using
Osrodka Intei"wencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego beda^cego
w strukturach PCPR w zakresie:

1) Poradnictwa prawnego,
2) Poradnictwa psychologicznego,
3) Terapii indywidualnej i grupowej,
4) Terapii rodzin,
5) Poradnictwa socjalnego

labela Nr 16 Osoby korzystajqce z Osrodka Itiferwenc// Kryzysowej i Poradnictwa
Rodzinnego w Opocznie

Lata

La^czna ilosc osob/rodzin korzystaja^cych z Osrodka
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego z
terenu powiatu opoczynskiego
w tym :
z terenu Gminy Slawno

2010

941

| 58

20 1 1

1043

61

2012

925

36

Zrodlo: Osrodek hiterwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego W Opocznie przv
Powiatowym (Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Jak wiec widac w/rasta swiadomosc spoteczna w zakresie korzystania z
ze specjalistycznej pomocy. Jednak w 2012 r. zmniejs/yla si^ liczba osob
korzystaja^cych z Osrodkow Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego.



Gminny Program Profilaktykj i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2014 rok

Zadania

Twnr7.ente wirunkow mutyMttjqcych
ogranii'zrnie xpoywania napujtw alkuholowych

Lp. I Sposob realizacji Reatizatorzy Czas realizacji ! Koszt
realizacji
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I'rofibikt) C/na il/iaialnosc in format yjn a i cdukaojna
u zakresir ni/«iazywania pntWemow alkoholtmych
skierowana « szcy.i'S«!n»isci na d/.itd i mlodziez
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proliiaktw/nwh u t\ in in
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Sadu.
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po/alekc\jno -udost^pniL-nic kompuk-ra / Kvphiiinni
do mlLTiiclii.
u^pieranic klubow sporii>w\cli. kol /ainRTcsmiaii.
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Ciiiiina Slawi

C i k K P A

organiAKA inc

naprawc/a » 2akrc>>ie uzale/nienia
od alkohulu i pr/cmocv v, n><l/iiue

C-KRP.V.

CrOl'S,

/L^poleni inicrd) '=.':> pi i i i a rnvn i » ?:akn.'siL- przeci«d/iatani , i
/ in ic i ochroin ofiar pr/cmi>c> \c v\u /;i|K'vunentu

d/iatari na tv^c/ rod/in / problcnioin alkoholowym i pivcmocy
>ii l \ni ioM;uiic procedur, .. Niehi^kiq Kart\ '

OKRPA.

t'dnoslkl "rszanmif> J

Koniixan.il Policii ,

Onidkt /drowia.

Kuraloi7\,

PCPR v\i
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4 Udzielanie rodzicom wsparcia w rozwia,zywaniu problemow wychowawczych
i rodzinnych.

Gmina Stawno,

GKRPA.

Jednostki organizacyjne.

PCPR wOpocznie.

W ramach
otrzymywanych

sygnalow

Laczny koszt realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych stanowi kwote 71.000,00 zl.
Osoby wchodza.ce w sklad Komisji nie bfda.ce pracownikami Urzedu Gminy w Stawnie lub jednoslek organizacyjnych Gminy Slawno otrzymuja. wynagrodzenie w formie diety za udzial w posiedzeniach

w wysokosci:
• Przextodniczacv Komisji 120.00 zl. bnitto slownie: sto dwadziescia zlolych ,
• Czlonkowie Komisji po 100.00 zt.jffutlo slownie: slo ztolych
za kazde posiedzenie

Osoby wchodza.ce w sklad Komisji beda,ce pracownikami Urzedu Gminy w Slawnie lub jednoslek organizacyjnych Gminy Slawno biora. udzial w jej pracach w ramach swoich obowi^zkow shizbowych, a czas
pracy Komisji jest rownoznaczny z czasem pracy w ramach ich stosunku pracy.

PRZEW


