
UCHWALA NR 111/14/14
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profllaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318;
z 2014 poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art.4'i 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; z 2013 r. poz. 1563;z 2014r. poz. 145, poz. 822
1 poz. 1188) Rada Gminy Siawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje si$ Gminny Program Profllaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych na 2015 rok poprzedzony diagnoz^ problemu
alkoholowego na terenie Gminy Siawno w brzmieniu okreslonym w zaiaczniku
Nr 2 do niniejszej uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Siawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca^ od 1 stycznia
2015 r.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na 2015rok

Zadania

Tworzenie warunkdw
motywujqcych
ograniczenie spozywania
napojdw alkoholowych

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sposob realizacji

Opiniowanie wnioskow o wydanie
zezwolen na sprzedaz napojdw
alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w zwiazku z
naruszeniem przepisow okreslajacych
reklame i promocj? napojow
alkoholowych oraz zakazu sprzedazy,
podawania i spozywania napojow
alkoholowych.

Wyst^powanie przed sadem w charakterze
oskarzyciela publicznego..

Kontrola punktow sprzedazy napojow
alkoholowych ze szczegolnym
uwzgl^dnieniem dzialah zmierzajacych do
ograniczenia zjawiska sprzedazy alkoholu
osobom nieletnim.

Rozpatrywanie na biezaco spraw
naptywajacych z terenu gminy
dotyczacych problemu uzaleznienia.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i
finansowanie Centrow Integracji
Spolecznej.

Realizatorzy

OK.RPA

Wojt Gminy przy
udzialeGKRPA

Wojt Gminy przy
udzialeGKRPA

Wojt Gminy

GKRPA

Wojt Gminy

GKRPA

COPS

Wojt Gminy

GKRPA

GOPS

Czas realizacji

Wedtug skladanych
wnioskow

W przypadku
wystapienia

potrzeby

W przypadku
wystapienia

potrzeby

Praca ciagla

W ramach
otrzymywanych

sygnalow

W ramach
otrzymywanych

sygnalow

Koszt
realizacji

10.000,00



'rofilaktyczna dzialalno££
informacyjna i edukacyjna
w zakresie rozwiqzywania
>roblemdw alkoholowych

skierowana w
szczeg61no$ci na dzieci i
mlodziez

1.

2.

lealizacja zadaii wynikajacych m.in. ze
zkolnych programow profilaktycznych w
ym m.in.:

• promocja zdrowia i zdrovvego
stylu zycia,

• ksztaltowanie silnej wiezi
rodzinnej,

• wzbogacanie wiedzy o skutkach
spolecznych spowodowanych
przez uzaleznienia,

• spotkania tematyczne z
przedstawicielami Policji,
Sluzby Zdrowia, Sadu,

• wyrabianie nawykow
wspotuczestnictwa w zyciu
spolecznosci lokalnej i szkolnej,

• uczenie zachowaii asertywnych
w tym ksztaltowanie
umiejetnosci efektywnego
komunikowania sie
pozytywnych uczuc,

• przygotowanie dziecka do
podejmowania swiadomych
i odpowiedzialnych decyzji
zwi^zanych z uzywaniem
substancji psychoaktywnych,

• przedstawienia , spektakle,
projekcje filmow o tematyce
antyalkoholowej.

Organizowanie akcji promujacych zycie
bez uzaleznieii; wspieraj^cych alternatywne
formy spedzania czasu wolnego w tym
m.in.:

• wycieczki turystyczno-
krajoznawcze,

• spotkania tematyczne,
• Organizowanie zajec

pozalekcyjnych..
• dofmansowanie zakupu sprzetu

rozwijaj^cego kulture fizyczn^
w szczegolnosci w szkotach

prowadz^cych zajecia
pozalekcyjne,

• dofmansowanie zakupu sprzetu
komputerowego oraz
programow komputerowych dla
jednostek prowadziicych
dodatkowe zajecia pozalekcyjne
-udostepnienie komputera z
bezptatnym dostepem
do internetu,

• wspieranie klubow sportowych
kot zainteresowaii, zespolow
folklorystycznych, swietlic
wiejskich,

• zajecia plastyczne i czytelnicze
gry, zabawy, konkursy
festiwale,

• udostepnienie ksiegozbioru
biblioteki,

• Organizowanie lokalnych
imprez profilaktycznych,

• Organizowanie akcji
promujacych mtode talenty.

• dozywianie dzieci
uczestniczqcych w
pozalekcyjnych programach
opiekuiiczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych.

Urzad Gminy
Slavvno

Jednostki
organizacyjne

Urzad Gminy
Slawno,

Jednostki
organizacyjne,

Rady Soleckie

Organizacje
pozarzadowe

Praca ciagta

W ci^gu roku

28.000,00
zl.



I I I .

Dzialalno$l edukacyjno-
informacyjna w zakrcsie
rozwiqzywania problemow
alkoholowych i przemocy
w rodzinie skierowana w
szczegdlnoSci na doroslych

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Zorganizowanie wypoczynku letniego i
zimowego w tym kolonii zawierajacych
program profilaktyczno-terapeutyczny dia
dzieci ze srodowisk
latologicznych i szczegolnie zagrozonych
latologia.

Uczestnictwo w ogolnopolskiej kampanii
, Zachowaj Trzezwy Umysl."

Organizowanie spotkaii choinkowych.
mikolajkowych w tym integracyjnego
spotkania mikotajkowego w szczegolnos'ci
dia dzieci ze srodowisk zagrozonych
aatologia.

Uczestnictwo w akcji Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem
obejmujacej przeciwdziafania patologii.

Podejmowanie dzialaii o charakterze
edukacyjnym przeznaczonych
dia rodzicow, ktorych celem jest:

• inspirowanie i zachecanie
rodzin do dzialaii
profilaktycznych poprzez m.in.
wymiane informacji pomiedzy
rodzicami, nauczycielami,
pracownikami GOPS, cztonkami
GKRPA,

• ukazanie negatywnego
wplywu alkoholu, papierosow
i narkotykow na organizm.

Zakup i dystrybucja materiatow
informacyjno-edukacyjnych.

Podejmowanie dziataii edukacyjnych
skierowanych na sprzedawcow napojow
alkoholowych.

Kontynuowanie punktow informacyjnych w
zakresie uzale±nieti - tablice informacyjne
w GOPS, kaciki profilaktyczne z ulotkami
gazetki szkolne.

Gmina Stawno,

Jednostki
organizacyjne.

Gmina Stawno,

Jednostki
organizacyjne.

Gmina Stawno,

Jednostki
organizacyjne,

Organizacje
pozarzadowe

( stowarzyszenia)

Gmina Stawno,

Jednostki
organizacyjne.

Gmina Slawno,

Jednostki
organizacyjne

Gmina Slawno,

Jednostki
organizacyjne.

Gmina Stawno,

Jednoslki
organizacyjne

Gmina Stawno,

Jednostki
organizacyjne.

m-ce I I - I I I ;

m-ce VI I -VI I I

Zgodnie
ze zgtoszeniem

m-c I

m-cXIl

Zgodnie
ze zgtoszeniem

Praca ciagta

Praca ciagta

Praca ciagta

Praca ciagta

24.000,00
zt.



IV.
Zwi^kszenie dostfpnoSci
pomocy terapeutycznej ,
rehabilitacyjnej,
psychospolecznej i prawnej
dla os6b i rodzin z
problems mi uzaleznienia,
wsp6luzaleznienia i
przemocy w rodzinie

5.

6.

7

1.

2.

3

Informowanie spolecznosci lokalnej o
punktach nios^cych pomoc osoba^
uzaleznionym , wspotuzaleznionym i
ofiarom przemocy.

Rozmowy indywidualne lekarza
pierwszego kontaktu z pacjentami
w zakresie problemu uzaleznienia i
wspotuzaleznienia.

Szkolenia grup zaangazowanych w
rozwi^zywanie problemow alkoholowych

Partycypacja w kosztach funkcjonowania
Osrodka Interwencji Kryzysowej
i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie.

Prowadzenie dziatari zwi^zanych z
integracj^ spolecznq osob z grupy ryzyka.

Utworzenie punktu informacyjno-
konsultacyjnego

Gmina Slawno,

Jednostki
organizacyjne

Osrodek Zdrowia

Wyloniona
instytucja

Wqjt Gminy Slawno

Gmina Slawno,

GOPS,

Organizacje
pozarz^dowe

Gmina Slawno,

GOPS,

GKRPA,

Zespol
Interdyscyplinarny,

PCPR

Praca ciagla

W ciagu roku

Zgodnie
z

zapotrzebowaniem

Zgodnie
z porozumieniem

Praca ciagla

W zaleznosci
od potrzeb

5.000,00
zl.



V.
Wsp6Ipraca i wspieranie

/ i i i l i i l i iosd instytucji,
stowarzyszefi i os6b
fizycznych zajmujqcych si?
w szczeg6lno$ci problemami
uzaleznienia, przemocy,
niedostosowania
spotecznego, brakiem
umiejftnosci radzenia sobie
z problemami

VI.
l)/i;il;ilii(jsc naprawcza w
zakresie uzaleznienia
i » spolu/ i ikvnir n i i i od
alkoholu i przemocy w
rodzinie

1.

1.

2.

3.

4

Contynuowanie wspotpracy:
• ze Stowarzyszeniem

Abstynenckim OPOKA,
• z Poradniq Leczenia

Uzaleznieri,
• z Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie - Osrodkiem
Interwencji Kryzysowej i
Poradnictwa Rodzinnego
w Opocznie,

• z Komisariatem Policji w
Paradyzu,

• z Sadem Rejonowym w
Opocznie w szczegolnosci
III Wydzialem Rodzinnym i
Nieletnich,

• z Fundacja ,,OSTOJA" im.
Siostry Klaryski Stanistawy
z Opoczna.

Prowadzenie indywidualnego przypadku
w tym kierowanie osob uzaleznionych na
leczenie odwykowe.

Podejmowanie dzialaii w kierunku
rozwiazywania problemu przemocy
w rodzinie.

Wspotpraca z zespotem
interdyscyplinarnym w zakresie
przeciwdziatania przemocy w rodzinie i
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w celu
zapewnienia kompleksowych dzialaii na
rzecz rodzin z problemem alkoholowym i
przemocy - procedura „ Niebieskiej Karty"

Udzielanie rodzicom wsparcia w
rozwiqzywaniu problem6w
wychowawczych i rodzinnych.

Gmina Slawno,

GKRPA

Jednostki
organizacyjne

GKRPA,

OOPS,

Komisariat Policji
w Paradyzu,

GKRPA,

Jednostki
organizacyjne,

Komisariat Policji
w Paradyzu.

GKRPA,

Jednostki
organizacyjne.

Komisariat Policji,

OSrodki Zdrowia,

Kuratorzy Sadowi,

PCPR w Opocznie

Gmina Slawno,

GKRPA,

Jednostki
organizacyjne,

PCPR w Opocznie

Praca ciagla

W ramach
otrzymywanych

sygnat6w

W ramach
otrzymywanych

sygnalow

W ramach
otrzymywanych

sygnatow

W ramach
otrzymywanych

sygnatow

8.000,00
zt.



Laczny koszt realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych stanowi kwote 75.000,00 zl. zt.
Osoby wchodzace w sktad Komisji nie bedace pracownikami Urzedu Gminy w Stavvnie lub jednostek organizacyjnych Gminy Slawno

otrzymuja wynagrodzenie w formie diety za udziat w posiedzeniach w wysokosci:
• Przewodniczacv Komisji 120.00 zl. brutto/ stownie: sto dwadziescia zlotvch /,
• Czlonkowie Komisii po 100.00 zt. brutto /stownie: sto ztotvch ./
za kazde posiedzenie

Osoby wchodzace w sktad Komisji bedace pracownikami Urzedu Gminy vv Slawnie lub jednostek organizacyjnych Gminy Stawno
biora^ udziat w jej pracach w ramach swoich obowiazkow stuzbowych, a czas pracy Komisji jest rownoznaczny z czasem pracy w ramach ich
stosunku pracy.



Diagnoza problemu alkoholowego
na terenie Gminy Slawno

Slawno 2014r.



1. Alkoholizm- przyczyny i skutki.

Przy zalozeniu, ze przyczyny alkoholizmu moga^ miec rozny charakter
i stanowic podstawe do zachowari nieakceptowanych spolecznie w niniejszej
diagnozie przedstawione zostana^ rozne oblicza i uwarunkowania problemu
z uwzglednieniem m.in. ich wplywu na zachowania agresywne prowadz^ce
do przemocy wobec najblizszych.

Choroba alkoholowa moze miec wiele podstaw. Wsrod nich wyroznia
sie, bowiem:

• biopsychiczne- zaburzenia emocjonalne i zwi^zana z nimi podatnosc
na uzaleznienia, zaburzony rozwqj osobowosci, nadpobudliwosc
psychiczna, brak odpornosci na stres, choroby somatyczne i psychiczne,
nerwice, uszkodzenia mozgu, podatnosc na uzaleznienia, zaburzenia
w funkcjonowaniu ukladu nerwowego,

• psychospoieczne- zaburzone oddzialywanie srodowiska rodzinnego
i szkolnego - wychowawczego, czego przyczyny jest brak lub
niedostateczne zaspokojenie okreslonych potrzeb jednostki, roznorodne
niepowodzenia w zyciu ( w sferze zawodowej lub osobistej), co moze
bye przyczyny wycofania sie jednostki w swiat iluzji,

• kulturowe- okreslona moda, potrzeba odniesienia sukcesu, zbyt mala
ilosc rozrywek, brak atrakcyjnych zajec, ogolna dostepnosc srodkow
odurzaj^cych, sprzeciw wobec obowi^zuj^cych i spolecznie
akceptowanych systemow norm i wartosci, chec zaspokajania
okreslonych potrzeb, brak celow i perspektyw.

Uzywanie alkoholu wskazywane jest jako jedna z przyczyn zaburzen
psychicznych.

Istnieje rowniez szereg teorii przyczynowych pomi^dzy naduzywaniem
alkoholu a agresj^ i przemocy.

2. Zakres dziatah profilaktycznych i pomocowych na terenie Gminy
Slawno.

W celu zapobiegania zachowaniom nieakceptowanym spotecznie, jak
rowniez wspierania rodzin-osob wymagaj^cych pomocy tworzone s^ programy
oslonowe maj^ce na celu ujednolicenie zasad post^powania i wskazania
instytucji swiadcz^cych pomoc. Dlatego tez w Gminie Slawno funkcjonuje min.
Gminny Program przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Profllaktyki i Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziaiania Narkomanii,



Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Gminny Program Wspierania
Rodziny.

Realizacja zadan wynikaj^cych z W/w Programow obejmuje swym
zasi^giem cafy teren lezacy w granicach administracyjnych Gminy Slawno,
w sklad, ktorej wchodzi 34 miejscowosci, w tym 33 solectwa: Antoninow,
Antoniowka, Bratkow, Celestynow, Dabrowa, Dabrowka, Gawrony, Grazowice,
Grudzen Kolonia, Grudzen Las, Jozefow, Kamien, Kunice, Kamilowka,
Kozenin, Ludwinow, Olszowiec, Ostrozna, Owadow, Poplawy, Psary,
Prymusowa Wola, Slawno, Slawno Kolonia, Sepno-Radonia, Szadkowice,
Tomaszowek, Trojanow, Unewel-Olszewice, Wincentynow, Wygnanow,
Zachorzow Kolonia, Zachorzow Wies.

Realizacja programow oparta jest na infrastrukturze spolecznej tzn.
lokalnej infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej, ochronie zdrowia, pomocy
spolecznej, przeciwdzialaniu patologiom spolecznym, przeciwdzialaniu
bezrobociu, sporcie i rekreacji, uslugach, bezpieczenstwie i porz^dku
publicznym.

Grup^ docelow^ dzialan pomocowych s^ osoby wylaniane w trakcie pracy
roznego typu instytucji. Niezbedne jest jednak obj^cie calej populacji
profilaktyk^ w zakresie m.in. zdrowia i zdrowego stylu zycia, szkodliwosci
uzywek jak i nie akceptowanych spolecznie zachowan. Dodatkowo na biezaco
dzialalnosc Szkol, GKRPA, GOPS, Zespolu Interdyscyplinarnego, Komisariatu
Policji ulatwia ustalanie srodowisk wymagaj^cych wsparcia w roznych sferach
zycia.

Informacje zawarte w niniejszym materiale prezentuj^ diagnoze aktualnej
sytuacji spolecznej Gminy Stawno.

3. Polozenie Gminy

Gmina Slawno polozona jest we wschodniej cze^ci wojewodztwa
lodzkiego, na Wzgorzach Opoczynskich bed^cych polnocnym obszarem
Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, w odleglosci 80 km od Lodzi, 20 km
od Tomaszowa Mazowieckiego oraz 10 km od Opoczna. Zajmuje powierzchni§
128 km2, co klasyfikuje j^ w grupie gmin srednich pod wzgl^dem powierzchni

4. Dane statystyczne

Wedlug danych na dzien 31.12.2013 w gminie mieszkalo 7743 osob
w tym 3877 kobiet i 3866 m^zczyzn.

Zmiana w ostatnich trzech latach liczebnosci populacji na obszarze gminy
przedstawia si$ nast^puj^co:



Tabela Nr 1 Liczba zgonow i urodzen na terenie Gminy

Lata

liczba urodzen

liczba zgonow

Saldo

2011

95

83

+ 12

2012

104

113

-9

2013

88

89

-1

Zrodlo: UrzqdStanu Cywilnego.

Jak widac liczba urodzen w 2013r. jest minimalnie nizsza od liczby
zgonow. Widoczny jest jednak znaczny spadek zgonow i urodzen w stosunku
do2012r.

Bardzo istotnym elementem w strukturach demograflcznych jest udzial
w wieku aktywnosci zawodowej.



Charakterystyka stabilnosci populacji w zakresie odsetek osob zawodowo
czynnych w ostatnich trzech latach przedstawia sie nastepuj^co:

Tabela Nr 2 Kategorie wiekowe wg. aktywnosci zawodowej.

Lata

przedprodukcyj ny
(0-1 Slat)
w tym
kobiet
mezczyzni

produkcyjny
(19-591at)
w tym
kobiety
mezczyzni

poprodukcyjny
(pow. 60 lat)
wtym
kobiet
mezczyzni

2011

1664

816
848

4802

2258
2544

1283

791
492

2012

1752

848
904

4786

2166
2620

1203

850
353

2013

1848

899
949

4686

2126
2560

1209

852
357

Zrodto: Urzqd Stanu Cywilnego

Na wskazan^ ilosc mieszkancow osoby w wieku:
• przedprodukcyjnym stanowi^- 23,87% populacji,
• produkcyjnym stanowia^ -60,52 % populacji,
• poprodukcyjnym -15,61.% populacji

co oznacza, ze jest to gmina „ mioda" w zdecydowanym procencie w wieku
produkcyjnym z zauwazaln^ tendencj^ do wzrostu najmlodszej kategorii
wiekowej.



Istotnym elementem struktury demograflcznej w analizach przestrzennych
jest saldo migracji.

Tabela Nr 3 Migracje na terenie Gminy.

Lata

liczba zameldowah osob
pemoletnich

liczba wymeldowan osob

pemoletnich

Saldo

2011

76

79

-3

2012

230

233

-3

2013

142

102

+40

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Przedstawione zestawienie wskazuje, ze w dwoch poprzednich latach
liczba wymeldowan jest nieznacznie wieksza od liczby no wo zameldowanych
mieszkancow. Jednak w 2013r. liczba zameldowanych osob znacznie
przewyzszyla liczbe wymeldowan na terenie gminy.

Kolejnym waznym elementem jest stosunek spoteczenstwa
do zawieranych malzenstw, co ilustruje ponizsze zestawienie.



Tabela Nr 4 Zawierane malzenstwa i rozwody

Lata

Przeciejna liczba zawieranych
w ci^gu roku malzenstw

Przecietna liczba rozwodow

Saldo

2011

84

3

+81

2012

95

9

+86

2013

92

13

+79

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Jak widac spoleczenstwo nadal podchodzi do instytucji malzenstwa
z rozwag^, o czym swiadczy stosunkowo nieznaczny procent rozwodow
w stosunku do zawartych zwiazkow malzenskich. Na podkreslenie zasluguje
jednak fakt, iz w 2012r. i 2013r. nastapiio zwi^kszenie ilosci zawieranych
malzenstw jak i rozwodow w stosunku do 201 Ir.

5. Infrastruktura spoteczna.

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 Publicznych Szkol Podstawowych,
2 Gimnazja, 1 Szkola Zawodowa i 3 punkty przedszkolne. L^czna ilosc
uczniow- 1021; w szkolach podstawowych - 670, w gimnazjach -253, szkola
zawodowa- 30, punkty przedszkolne- 68.

Ponadto znajduj^ sie 2 placowki kulturalno-oswiatowe ( Gminny Osrodek
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna); 2 Osrodki Zdrowia;! apteka;
Dziala szereg organizacji pozarz^dowych tj:

• 6 klubow sportowych,
• 9OSP,
• 1 Gminny Zwi^zek Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych,
• 1 Stowarzyszenie Gminy Slawno „ Tradycja i Rozwoj."



W ramach dzialan pomocowych na terenie gminy funkcjonuje rowniez
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu prowadzony przez
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw.

6. Rynek napojow alkoholowych.

Tabela Nr 5 .Sprzedaz napojow alkoholowych -limity i stan faktyczny

Lp.

1

2

3

4

5

6

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
sprzedazy( sklepy)

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

Liczba jednorazowych zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych

2011

60

45

15

33

9

3

2012

60

45

15

76

7

6

2013

60

45

15

77

4

4

Zrodlo: Urzqd Gminy w Slawnie



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

W 2013 roku widac jednak spadek jednorazowych zezwolen
na sprzedaz napojow alkoholowych, jak rowniez liczbe wydanych zezwolen
na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu
sprzedazy.

7. Bezpieczenstwo publiczne.

Nad bezpieczenstwem i porz^dkiem publicznym na terenie Gminy czuwa
Komisariat Policji w Paradyzu. Na biez^co podejmuje on dzialania
m.in. w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie- ( interwencje domowe,
procedura Niebieskiej Karty) jak i w zakresie dbalosci o ,,abstynencje"
mieszkancow.

Tabela Nr 6 Liczba dzialan Policji w stosunku do osob nietrzezwych

Lata

Liczba zatrzymanych osob nietrzezwych w celu
wytrzezwienia w pomieszczeniach policyjnych

2011

26

2012

20

2013

16

Zrodlo: Komisariat Policji w Paradyzu

W 2011 roku wyraznie widoczna jest zwiejtszona liczba zatrzymanych
osob nietrzezwych na terenie Gminy w stosunku do lat kolejnych.
W2012r. i 2013r. stosunek znacznie sie zmienia.

Zestawienia te moga^ swiadczyc o skutecznosci kampanii
antyalkoholowych naglasnianych przez media, a tym samym wzroscie
odpowiedzialnosci mieszkancow.



Jak wspomniano alkohol moze bye przyczyna agresywnych zachowari,
co obrazuje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 7 Dziatania na rzecz srodowiska osoby, co do ktorej istnieje podejrzenie, zejest
sprawcq przemocy

Lata

Liczba osob, co do ktorych istnialo podejrzenie, ze
wystejpuje przemoc w rodzinie z ktorymi kontaktowali si?
czlonkowie GKRPA w tym:

• osob, co do ktorych istnialo podejrzenie, ze sa
ofiarami przemocy w rodzinie

• osob, co do ktorych istnialo podejrzenie, ze stosuja
przemoc w rodzinie

2011

64

35

29

2012

62

29

33

2013

74

37

37

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

Widoczny jest w 2013r. wzrost prowadzonych spraw w zakresie
przemocy w rodzinie po spozyciu alkoholu przez domownikow.

Wszystkie jednak jak widac przypadki dotyczyly zachowari
poalkoholowych. Ze wzgl^du na brak niepokojacych sygnalow nie prowadzono
spraw ze wzgl^du na problem narkotykowy.

8. Sytuacja zdrowotna mieszkancow.

W nawiazaniu do wczesniejszych analiz w ramach niniejszej diagnozy
niezbedne jest dokonanie oceny sytuacji zdrowotnej mieszkancow w zakresie
m.in. zaburzen psychicznych i neurologicznych.
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Tabela Nr 8 Skala niepelnosprawnosci na terenie Gminy

Lata

Osoby
posiadaj^ce potwierdzenie
niepelnosprawnosci
w tym:

z zaburzeniami
psychicznymi i
neurologicznymi

2011

Ogolem

299

104

K

150

49

M

178

55

2012

Ogolem

214

77

K

104

37

M

110

40

2013

Ogolem

194

22

K

93

10

M

101

12

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej \v Stawnie

Jak widac ilosc osob posiadaj^cych potwierdzenie niepelnosprawnosci
w tym z powodu zaburzen psychicznych lub neurologicznych na przestrzeni
trzech ostatnich lat ma zdecydowan^ tendencje

juz u najmiodszychWielokrotnie pewne zaburzenia widoczne
mieszkancow Gminy.

Na terenie powiatu funkcjonuje bowiem Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, ktorej zadaniem jest zdiagnozowanie problemu dziecka jak
rowniez wsparcie rodzicow i nauczycieli w poprawie sytuacji.

Ponizsza tabela przedstawia problemy zdrowotne dzieci — uczniow szkol
z terenu Gminy na przestrzenie 3 ostatnich lat.
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Tabela Nr 9 Zaburzenia zdrowotne uczniow

Lata

Plec

Ilosc wydanych opinii

Laczna ilosc wydanych opinii

2011

M

27

K

15

42

2012

M

49

K

20

69

2013

M

42

K

18

60

Zrddlo Publiczne Szkoty Podstawowe i Pnbliczne Gimnazja z terenu Gminy

Pocieszaj^cy jest fakt, ze w 2013 roku zmniejszyla sie w stosunku do roku
poprzedniego liczba dzieci posiadaj^cych zalecenia z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w stosunku do roku poprzedniego. Niepokoj^ca jest jednak nadal
,,zla kondycja" chlopcow, ktorzy corocznie otrzymuja^ znacznie wiecej opinii
Poradni niz dziewcz^ta.

9. Bezrobocie srod osob niepelnosprawnych

Tabela Nr 10 skala zjawiska bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie Gminy

Lata

Ogolem osob zarejestrowanych
w PUP jako bezrobotni

w tym osoby niepelnosprawne

2011

Ogolem

487

26

K

257

13

M

230

13

2012

Ogolem

525

26

K

273

12

M

253

14

2013

Ogolem

463

21

K

232

9

M

231

12

Zrddlo: Powiatowy Urzqd Pracy w Opocznie
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Jak wi^c widac stosunkowo nieznaczna grupa osob zarejestrowanych
w PUP s^ to osoby niepeinosprawne.

Analizuj^c bezrobocie wsrod osob niepelnosprawnych na podkreslenie
zasluguje stosunek osob niepelnosprawnych zarejestrowanych w PUP do osob
z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanymi w PUP, co przedstawia
ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 11 skala zjawiska bezrobocia osob z zaburzeniami psychicznymi w stosunku
do osob zdrowych i niepelnosprawnych z terenu Grain

Lp.

1

2

3

Lata

Ilosc osob zarejestrowanych w PUP bez orzeczenia
o niepelnosprawnosci

Ilosc osob zarejestrowanych w PUP posiadajacych orzeczenia
o niepelnosprawnosci ( bez zaburzen psychicznych)

Ilosc osob zarejestrowanych w PUP posiadajacych orzeczenia
o niepelnosprawnosci ze wzgledu na zaburzenia psychiczne

2011

459

23

5

2012

499

23

3

2013

442

17

4

Zrodlo: Powiatowy Urzqd Pracy w Opocznie

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

10. Dziatania pomocowe

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdzialaniu
narkomanii, ustawa o wspieraniu rodziny, jak rowniez ustawa
0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie obliguje m.in. organy administracji
samorz^dowej do podejmowania stosownych dzialan. Gmina maj^c na uwadze
dobro spolecznosci lokalnej na podstawie rodz^cego sie zapotrzebowania na
swiadczenie poszczegolnych uslug realizuje zadania w oparciu o posiadane
1 dost^pne instrurnenty.

13



Podstawowy nacisk polozony jest na dzialalnosc profllaktyczn^ i wczesne
reagowanie.

Szkofy Podstawowe jako instytucje pierwszego kontaktu dla mlodych
osob interweniuj^ w przypadku wystapienia sygnalow swiadcz^cych
o niepokoja_cych objawach.

Placowki oswiatowe w ramach prowadzonych zaj^c posiadaj^ programy
profilaktyczne, w ktorych zawieraj^ si$ m.in. takie zadania jak:

• promowanie zasad zdrowego stylu zycia,
• zapobieganie uzaleznieniom,
• radzenie sobie z wlasna^ i cudza^ agresj^,
• poznawanie systemow wartosci wplywow spolecznych,
• pomoc uczniom w rozwi^zywaniu problemow emocjonalnych w okresie

dojrzewania,
• nauka pokonywania problemow i rozwi^zywania konfliktow,
• promowanie zycia bez uzaleznien.

Dzifki wspolpracy z rodzicami i Poradni^ Psychologiczno-Pedagogiczn^
w Opocznie dzieci odpowiednio wczesnie s^ diagnozowane i poddane stosownej
opiece.

Dlatego tez w szkolach prowadzone jest:

I/ wczesne wspomaganie:
a) w2013 r. - 8-dzieci,
b) w2012r. .-9-dzieci,
c) w2011 r. - 3 -dzieci,

21 indywidualne nauczanie :
a) w 2013 r. - 6 - dzieci,
b)w2012r. -6-dzieci,
c) w2011 r.-2 -dzieci,

Wychodzac naprzeciw problemom zdrowia psychicznego Wojt Gminy
Slawno umozliwil rowniez mieszkancom korzystanie z wszechstronnej pomocy
zapewnianej przez Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu.

Niezmiennie od 3 lat ilosc uczestnikow to 60 osob/ limit miejsc.

Jak widac na ponizszym zestawieniu widoczna jest tendencja wyrownanego
zapotrzebowania zarowno dla kobiet jak i m^zczyzn choc delikatnie wzrasta
uczestnictwo kobiet.
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• 2011 roku uczestniczylo 32 kobiet i 28 mezczyzn,
• 2012 roku uczestniczylo 31 kobiety i 29 mezczyzn,
• 2013 roku uczestniczylo 29 kobiet i 31 mezczyzn.

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

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

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

Tabela Nr 12 Ilosc osob korzystajqcych z zasilkow pielegnacyjnych z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznymi

Lata

Laczna ilosc osob korzystajqcych
z zasilkow pielegnacyjnych w my si
ustawy o swiadczeniach rodzinnych

w tym z zaburzeniami psychicznymi

2011

229

34

2012

214

77

2013

194

22

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Jak widac stosunkowo nieduza grupa osob niepelnosprawnych
pobieraj^cych zasilek piel^gnacyjny to osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Roznego typu wsparcie prowadzone jest rowniez na podstawie ustawy
o pomocy spolecznej.
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Tabela Nr 13 Ilosc osob korzystajqcych z pomocy Spolecznej z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznymi

Lata

L^czna ilosc osob korzystajqcych
ze swiadczen w mysl
ustawy o pomocy spolecznej
wtym;

- z zaburzeniami psychicznymi

2011

630

130

2012

659

73

2013

771

75

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Dodatkowo Osrodek Pomocy Spolecznej stara si? wszechstronn^ pomocy
obja/5 rodziny z problemem alkoholowych z zasady nie jest to jednak wsparcie
finansowe.

Tabela Nr 14 liczba osob korzystajqcych z pomocy spolecznej ze wzgledu na problem
alkoholowy w rodzinie.

Lp.

1

2

Lata

Ogolna liczba osob korzystajqcych z pomocy finansowej
wGOPS

Liczba rodzin korzystajqcych z pomocy finansowej
w GOPS objetych pomocy z powodu uzaleznienia lub
naduzywania alkoholu, przez co najmniej jednego
z czlonkow rodziny

2011

630

5

2012

524

2

2013

637

0

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Dzialania pomocowe prowadzi rowniez powolana przez Wqjta Gminy
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych.
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Nr 15 Dzialania Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w zakresie
prowadzenia indywidualnego przypadku na przestrzeni 3 lat

Lp.

1.

2.

3.

Lata

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

Liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podjeia
czynnosci zmierzaj^ce do ustalenia zasadnosci
zastosowania wobec osoby uzaleznionej od alkoholu
obowi^zku leczenia odwykowego w tym:

Liczba osob, wobec ktorych GKRPA wyst^pila do S^du
z wnioskiem o zobowi^zanie do podjecia leczenia
odwykowego

2011

35

29

11

2012

10

13

6

2013

21

18

14

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Slawnie

Jak wi^c widac liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podjela
czynnosci zmierzaj^ce do ustalenia zasadnosci zastosowania obowi^zku
leczenia odwykowego w 2013 roku znacznie wzrosla.

W celu pelniejszego zdiagnozowania problemu rodziny oprocz
wielokrotnych rozmow z osob^ naduzywaj^c^ alkoholu prowadzone
s^ rozmowy z czlonkami rodziny, ktore wielokrotnie s^ ofiarami lub
swiadkami przemocy.

W ramach zwi^kszenia pomocy specjalistycznej corocznie Wqjt Gminy
zawiera Umow$ ze Starost^ Powiatu Opoczyhskiego na swiadczenie uslug
Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego b^d^cego
w strukturach PCPR w zakresie:

a) Poradnictwa prawnego,
b) Poradnictwa psychologicznego,
c) Terapii indywidualnej i grupowej,
d) Terapii rodzin,
e) Poradnictwa socjalnego
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Tabela Nr 16 Osoby korzystajqce z Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Rodzinnego w Opocznie

Lata

La_czna ilosc osob/rodzin korzystaj^cych z Osrodka
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego z
terenu powiatu opoczynskiego
wtym:

z terenu Gminy Siawno

2011

1043

61

2012

925

36

2013

1022

38

Zrodlo: Osrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Jak wiec widac w srodowisku widoczna jest swiadomosc spoieczna
w zakresie korzystania ze specjalistycznej pomocy.

W 2013r. nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego zwiekszyla
sie liczba osob korzystaj^cych z Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Rodzinnego.

PRZE ACY

Knap
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