Uchwała Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1286)1 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 124)2,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok” w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 poz. 1916.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., poz. 117, poz. 678, z 2015 poz. 28,
poz.875, poz. 2014.
2

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych zadań
prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016 jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach. Został on
opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi
na terenie gminy Radziejów, co pozwoli na zajęcie się problematyką alkoholizmu
i narkomanii w sposób zorganizowany i kompleksowy. W związku z powyższym
podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016 jest zasadne.
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DIAGNOZA
DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2016 GMINY RADZIEJÓW
Gminy z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a
także o dostępnych zasobach mogą tym samym przedsięwziąć środki zaradcze oraz
naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne
wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska, stąd potrzeba dokonywania analizy
zasobów służących realizacji podejmowanych działań i wstępne określenie stanu szkód
i zagrożeń na terenie Gminy.
Gmina Radziejów położona jest w południowej części województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w skład powiatu radziejowskiego. Siedzibą Urzędu Gminy jest miasto Radziejów.
Powierzchnia gminy wynosi 92,6 km 2 .
Na terenie gminy działają następujące szkoły:


Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Bieganowie



Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Płowcach



Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie



Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej
w Przemystce (pod zarządem powiatu radziejowskiego).

Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki Biblioteki Publicznej:


Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z/ s w Płowcach



Filia Biblioteczna w Czołowie.

Ponadto w 2013r. powołano Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie
oraz Przedszkole Gminne w Skibinie.
Gmina Radziejów jest gminą typowo rolniczą, mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa poza
tym najbardziej rozwiniętą działalnością jest handel. Jest to gównie handel płodami rolnymi,
artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Słabo rozwinięte jest natomiast przetwórstwo
rolne. Do nielicznych jego przedstawicieli zaliczyć można:


Zakład Produkcyjno-Usługowy „Laura”



Zakład Produkcji Przypraw Ziołowych „Uniher”



Usługi Transportowe Jadwiga Malec



PPHU „Madagier” w Czołowie – sprzedaż węgla i nawozów



PHU „Węglor”w Bieganowie – sprzedaż opału, materiałów budowlanych, nawozów i

pasz.


Zajazd Łokietek – Piotr Maciejewski

Zgodnie z danymi

Urzędu Gminy Radziejów wyszczególnionych jest 27 miejscowości

administracyjnych w tym 18 sołectw, w których zamieszkuje 4601 mieszkańców, w tym 2344
kobiet i 2257 mężczyzn
Młodzież w grupie wiekowej od 16 – 19 lat – 259 osób
Jest to grupa wiekowa młodzieży najbardziej podatna na kontakt z napojami alkoholowymi
i w której występują pierwsze objawy picia napojów alkoholowych najczęściej piwa i wina.
Przyjmuje się na podstawie obserwacji, że w grupie młodzieży szkolnej z alkoholem miało
kontakt 60%. W realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podejmowane są działania, których celem
jest zmniejszenie spożycia alkoholu wśród młodzieży. Działania są prowadzone planowo i
systematycznie poprzez prowadzenie Programów Psychoedukacyjnych wśród uczniów
gimnazjum. Programy prowadzone są metodami aktywizującymi i interakcyjnymi.
W związku z realizacją gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzony jest zakup i dystrybucja
materiałów edukacyjnych dla młodzieży oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum
działających na terenie gminy oraz diagnoza problemu alkoholowego i narkotykowego wśród
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnej zamieszkałej na terenie Gminy Radziejów.
Z analizy zebranych danych dokonanych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w listopadzie i grudniu 2014r. w Szkołach Podstawowych (Płowce i Bieganowo)

i

Publicznym Gimnazjum w Skibinie stwierdza się, że w ciągu całego życia ani razu nie piło
alkoholu 83% dziewcząt i 71%chłopców z klas VI szkół podstawowych; 44% dziewcząt i
16% chłopców z klas I ; 46% dziewcząt i 54% chłopców klas II . Jest to pozytywna grupa
młodych ludzi, kwalifikujących się do

roli młodzieżowych liderów , w działaniach

profilaktycznych , modelujących zdrowy styl życia. Po

inicjacji alkoholowej jest

odpowiednio: 28,5% chłopców i 16,6 % dziewczynek z klas VI szkoły podstawowej oraz
83% chłopców i 83% dziewcząt z klas I; 54 % chłopców i 46% dziewcząt uczniów klas II jak
też 100%chłopców i 100% dziewcząt uczniów klas III gimnazjum. Na pytanie „Czy
spożywałeś(aś) alkohol w przeciągu ostatniego miesiąca, 30 dni poprzedzających badanie”?
Żaden z uczniów szkoły podstawowej

nie spożywał alkoholu w przeciągu ostatniego

miesiąca. W przypadku uczniów Gimnazjum alkohol piło w tym przedziale czasowym 33%

chłopców i 22% dziewcząt klas I; 27% chłopców i 0% dziewcząt klas II oraz 42% chłopców
i 30 % klas III. Zdaniem uczniów najczęściej spożywanym trunkiem był szampan, na drugim
miejscu wódka, na trzecim piwo. Innym rodzajem substancji uzależniających po którą sięga
młodzież są narkotyki. Na podstawie uzyskanych danych stwierdza się, że kontaktów z
narkotykami nie miała młodzież szkół podstawowych. Mieli natomiast uczniowie
Gimnazjum. Przedstawia się to następująco –problem dotyczył: 1 chłopca i 2
dziewczynki(uczniów klas III). Łącznie 3 uczniów Gimnazjum. Osoby , które miały kontakt z
narkotykami zażyły je: 1 osoba na dyskotece,
nadmienić, że spośród 3 uczniów

1 osoba w garażu, 1 osoba u kuzynki. Należy

( 1 chł i 1 dz twierdzi, że miały charakter wielokrotny, 1

dziewczynka, że kontakt był jednokrotny). Na pytanie Czy jest w szkole kolega, koleżanka
którzy sięgneli po narkotyki? 16,7% chłopców i 28,6% dziewcząt ze szkół podstawowych
odpowiedzieli, że w ich otoczeniu są osoby, które sięgały po narkotyki. W Gimnazjum 0%
chłopców

i 11,1 % dziewcząt klas I ; 9,1% chłopców i 30,8% dziewcząt uczniów klas II;

25% chłopców i 44,4% dziewcząt uczniów klas III deklaruje, że w ich najbliższym otoczeniu
jest ktoś ( kolega, koleżanka), kto sięgał po narkotyki. Na pytanie-Czy istnieje problem
narkotyków w szkole? Na tak odpowiedziała 1 dziewczynka, co stanowi 5,3% wszystkich
ankietowanych ze szkół podstawowych.. Na „Tak” odpowiedziało 33,3% chłopców i 22,2%
dziewcząt z klas I; 27,3% chłopców i 23,1 % dziewcząt klas II oraz 16,7% chłopców

i

33,3% dziewcząt z klas III gimnazjum. W szkole podstawowej nie odnotowano żadnych
kontaktów z dopalaczami. Natomiast w Gimnazjum odnotowano kontakt z dopalaczami- 2
dziewczynek z klas III.
Ocenia się, że na terenie gminy wśród osób z grupy dorosłych jest:
około 30 osób uzależnionych od alkoholu
około 125 nadużywających napojów alkoholowych
około 145 osób współuzależnionych.
Notowane są przypadki osób dotkniętych przemocą przez uzależnionych od alkoholu.
W celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych zatrzymano 21 osób.
Na terenie gminy nie działają stowarzyszenia i kluby antyalkoholowe. Osoby dotknięte
uzależnieniami i osoby współuzależnione

uczestniczą w spotkaniach w Punkcie

Konsultacyjnym działającym przy Klasztorze O.O. Franciszkanów w Radziejowie.
Gmina Radziejów współfinansuje

z Miastem Radziejów

dyżury terapeutów z Poradni

Terapii Uzależnień od Alkoholu.
Ponadto osoby dotknięte alkoholizmem korzystają z Oddziału Terapii Uzależnień

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, w Placówce
w Czerniewicach k/Torunia i w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.
Wydano 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przestrzegany jest limit 12 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych. Średnio na jeden punkt sprzedaży alkoholu w 2014r.
przypadało 575 osób.
Bezrobocie jako najważniejszy problem społeczny w swych konsekwencjach niesie za
sobą szereg negatywnych skutków rozszerzających się na inne płaszczyzny życia ludzkiego.
Należą do nich nie tylko spadek stopy życiowej ze względu na negatywne konsekwencje
przekładające się wprost na budżet domowy, ale również takie zjawiska jak: poczucie
bezradności, brak motywacji do kolejnych poszukiwań na rynku pracy, niskie poczucie
własnej wartości, depresje. Wszystkie te negatywne konsekwencje wpływają niewątpliwie na
sferę emocji i przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol celem rozładowania
negatywnych napięć co niesie za sobą problemy alkoholowe, a w przypadku kontynuowania
tego typu zachowań dochodzi do uzależnienia.
Bezrobocie

wśród mieszkańców gminy (dane PUP Radziejów – grudzień 2014r. liczba

bezrobotnych ogółem 298 osoby w tym, bezrobotni z prawem do zasiłku 40 osób.
Świadczeniami pomocy społecznej w 2014r. objęte było 354 rodziny z liczbą osób w
rodzinach 1221.
Podstawowym celem Gminnego Programu w roku 2016 jest zapobieganie
powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które
aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już
istniejącymi. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest jednym z
priorytetowych zadań, które podejmuje samorząd lokalny w ramach realizacji gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Jak co roku, również w 2016 będą podejmowane takie działania, które obniżą koszty szkód
wywołane i powodowane przez nadmierne spożywanie napojów alkoholowych.
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