UCHWAŁA
Nr III/8/2014
Rady Gminy Rudniki
z dnia30 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 roku poz. 1356/ i art. 10
ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2012 roku
poz. 124/ Rada Gminy Rudniki uchwala:
§1
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015
rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w brzmieniu załącznika
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowią część Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Rudniki
z dnia 30 grudnia 2014 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK
L.p.
Główne kierunki działania
Formy realizacji
Koszt w złotych
1. Punkt Konsultacyjny - udzielanie informacji i pomocy przez psychologa i
I. Zwiększenie dostępności
5.100
pomocy terapeutycznej i
pracowników GOPS w Rudnikach osobom dotkniętym przemocą,
rehabilitacyjnej dla osób
osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin,
uzależnionych od alkoholu.
2. Współfinansowanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Oleśnie w prowadzeniu dodatkowych zajęć
13.000
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, które nie są finansowane przez NFZ,
z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi członkami rodzin
3. Refundacja kosztów wydanych opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu przeprowadzonych przez biegłego psychologa i biegłego
6.000
psychiatrę.
4. Finansowanie kosztów działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w tym: kosztów posiedzeń komisji,
16.000
przeprowadzania wywiadów u osób zgłoszonych do komisji,
wynagrodzenia dla pełnomocnika.
5. Zasady finansowania członków komisji:
Wynagrodzenie przysługuje za udział w posiedzeniach komisji.
Wynagrodzenie jest wypłacane co miesiąc w stałej wysokości.
Podstawą do wypłaty jest lista obecności.
-wynagrodzenie przewodniczącego komisji biorącego udział w
posiedzeniach wynosi 160,00 złotych brutto miesięcznie (słownie: sto
sześćdziesiąt zł),
- wynagrodzenie członka komisji biorącego udział w posiedzeniach wynosi
110,00 złotych brutto miesięcznie (słownie: sto dziesięć zł)
- za każdorazowe przeprowadzenie wywiadu u osoby zgłoszonej do komisji
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70,00 złotych brutto (słownie;
siedemdziesiąt zł)

6. Ponoszenie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.
II.

III.

Udzielanie rodzinom,
w których występują problemy
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony
przed przemocą.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i
przemocowych, a w
szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

1. Podnoszenie kwalifikacji przez pełnomocnika, członków komisji,
pedagogów, nauczycieli, personelu medycznego i innych grup społecznych
w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu i przemocy w rodzinie.
2. Edukacja społeczna poprzez upowszechnianie materiałów informacyjnych
i edukacyjnych o problemie uzależnienia od alkoholu i przemocy domowej
/ulotki, broszury, książki o tematyce alkoholowej i przemocowej/.
3. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej,
wdrażanie procedur Niebieskiej Karty, współpraca między innymi z Policją,
Sądem, kuratorami, szkołami, służbą zdrowia, pomocą społeczną.
1. Realizacja we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum oraz w
w innych placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych
profesjonalnych programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz innych
przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
2. Włączenie rodziców do działań profilaktycznych realizowanych
w szkołach.
3. Wspieranie szkół w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktyki
uzależnień oraz przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej poprzez:
- współudział w organizowaniu we wszystkich szkołach różnych
konkursów o tematyce alkoholowej i przemocowej oraz zakupie nagród dla
uczestników i zwycięzców
- organizowanie i dofinansowanie różnych zawodów sportowych
organizowanych przez szkoły
- współudział w różnych kampaniach na rzecz rozwiązywania problemów
uzależnień i przemocy w rodzinie , np. udział w ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” , „Postaw na Rodzinę” , „Przeciw pijanym
kierowcom” oraz innych promujących pozytywne wzorce zachowań.

1.000

2.900

1.000

1.000

5.000
1.000

1.000
1.000

4.500

4. Współpraca ze szkołami w zakresie prowadzenia zajęć alternatywnych
umożliwiających dzieciom i młodzieży zaspokajanie potrzeb aktywności
i osiągnięć poprzez rozwijanie zainteresowań, a w szczególności
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:
- zapewnienie wynagrodzenia dla 2 trenerów prowadzących zajęcia gry
w tenisa stołowego w szkole podstawowej w Dalachowie,
- dofinansowanie obozów sportowych,
- dofinansowanie nagród dla najlepszych zawodników turniejów tenisa
stołowego,
- częściowa refundacja kosztów transportu zawodników na turnieje tenisa
stołowego,
- dofinansowanie programu nauki pływania dla dzieci ze szkoły podstawowej
w Dalachowie jako działanie profilaktyczne i prozdrowotne realizowane
w ramach pozalekcyjnych zajęć,
- dofinansowanie programu aktywności fizycznej „Zdrowie Mamy -Bo
Biegamy” realizowanego przez dzieci ze szkoły podstawowej
w Dalachowie.
IV.

1. 1.
Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń,
organizacji i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i
przemocowych.
-

Wspieranie i dofinansowanie działań profilaktycznych podejmowanych
przez GOKS i R, stowarzyszenia, osoby fizyczne i inne podmioty w
zakresie organizacji różnych form wypoczynku, których uczestnikami są
dzieci, dorośli, osoby niepełnosprawne i inni, a celem jest promocja
zdrowego i trzeźwego stylu życia:
Pętla Rudnicka – biegi masowe,
dofinansowanie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży odbywających
się w czasie wolnym od nauki,
- dofinansowanie projektu „WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO” realizowanego
w formie warsztatowej przez harcerzy z terenu naszej gminy.
- wsparcie innych inicjatyw promujących życie w trzeźwości /między innymi
dofinansowanie zlotów i zjazdów rodzin abstynenckich, dofinansowanie
obozów profilaktycznych i innych zajęć/.

9. 000
2.500
500
1.000

2.000

1.000

1.000
1.000
2.500
5.000

2. Ukazanie zdrowej i wartościowej alternatywy dla alkoholizmu i przemocy
wśród młodzieży i dorosłych poprzez współudział w organizowaniu
i finansowaniu zajęć warsztatowych dla niepełnosprawnych osób.
V.

VI.

Podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem
przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w placówkach
handlowych
i gastronomicznych.

1. Inicjowanie działań na rzecz systematycznego podejmowania interwencji
przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach spożywania alkoholu w
miejscach publicznych, poprzez organizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy
policji, a także podniesienie motywacji u funkcjonariuszy do podejmowania
interwencji w tym zakresie.
2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez
organizowanie
i dofinansowanie Centrów
Integracji Społecznej i Klubów
Integracji Społecznej.

1. Organizowanie i współfinansowanie CIS, KIS, współfinansowanie zajęć
oraz współudział w innych przedsięwzięciach mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

Razem:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Program
uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania
uzależnieniom, leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji osób uzależnionych oraz
redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i
współuzależnieniem.

12. 000

1.000

2.000

11.000

110 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Rudniki
z dnia 30 grudnia 2014 roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK
Lp.
Cel działania
Zwiększenie
zaangażowania
I.
społeczności lokalnych w
zapobieganiu używania środków
psychoaktywnych

Zadania do realizacji
Koszt w złotych
1. Realizacja we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum oraz
w innych placówkach oświatowo – wychowawczych i kulturowych
spektakli teatralnych, różnych programów profilaktycznych, warsztatów
4.000
dla dzieci , młodzieży, rodziców, służących rozwiązywaniu problemów
narkotykowych, zapobieganiu używania różnych środków
psychoaktywnych w tym napojów energetycznych oraz profilaktyka
w zakresie uzależnień behawioralnych.
2. Wsparcie szkół w realizacji profilaktyki uzależnień poprzez:
a) współudział w organizowaniu różnych konkursów o tematyce
narkotykowej, napojach energetycznych i innych używkach
oraz zakupie nagród dla uczestników
b) dofinansowanie do zakupu nagród dla najlepszych zawodników
biorących udział w różnych turniejach i zawodach sportowych
3. Współudział w różnych kampaniach promujących zdrowy tryb życia
bez narkotyków, napojów energetycznych, uzależnień behawioralnych
i innych używek.
4. Wspieranie i udział w dofinansowaniu działań profilaktycznych
i zajęć alternatywnych dla dzieci , młodzieży i dorosłych
organizowanych przez instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia
promujące życie bez napojów energetycznych, używek i narkotyków
poprzez poznawanie tajników sztuki ludowej, malarstwa, i innych
dziedzin w czasie wolnym od nauki:

500

500

2.000

- warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży
- dofinansowanie do przejazdu na wycieczki oraz do zakupu nagród dla
dzieci i młodzieży – uczestników kółek zainteresowań działających
przy GOKS i R.
- zakup nagród dla uczestników i zwycięzców różnych konkursów
i turniejów sportowych.
5. Wsparcie innych inicjatyw promujących życie bez napojów
energetycznych, narkotyków i innych używek.
II.

Podniesienie poziomu wiedzy
społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości
zapobiegania zjawisku

1. Organizowanie szkoleń dla różnych grup społecznych w zakresie
problematyki uzależnień od narkotyków i innych używek oraz
podniesienia wiedzy z zakresu zakażeń HIV / AIDS.

2.000
2.000

1.000

5.000

1.000

2. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych
w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

1.000

4. Współudział w realizacji zadań terapeutycznych prowadzonych przez
wyspecjalizowane placówki na terenie całego kraju.

1.000

5. Udzielanie wszechstronnej pomocy, wsparcia osobom i członkom
rodzin dotkniętych problemem narkomanii.
R a z e m:
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach.

20.000

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, przemocowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu
należy do zadań własnych gminy i jest zawarta w art. 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej
i samorządu terytorialnego w zakresie określonych ustawą, a podstawą tych działań jest
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Dla gmin podstawą do działania jest Program
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy i uwzględniający
między innymi zadania takie jak:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych
uzależnieniem,
2. udzielenie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy
psychospołecznej oraz prawnej,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Jak zauważamy, zadania gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii prawie w całości się pokrywają.
W ostatnich latach nadużywanie alkoholu, przemoc oraz problemy narkomanii
i wynikające z tego problemy zdrowotne, ekonomiczne i moralne są postrzegane jako jeden
z priorytetowych problemów społecznych. Podczas transformacji w różnych obszarach życia
zostały przewartościowane postawy, zachowania i oczekiwania wobec różnych zjawisk
i problemów, a także wobec problemów związanych z alkoholem i narkomanią. Dawniej
walczyliśmy z alkoholem i osobami uzależnionymi, teraz coraz częściej stosujemy
profilaktykę przeciwdziałania poczynając od najmłodszych dzieci.
Zaczyna się utrwalać zasada, iż lepiej i taniej jest przeciwdziałać niż leczyć.
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje
możliwość legitymowania przez sprzedawców osoby nabywające alkohol w przypadku
wątpliwości co do jego wieku.

Zrozumienie problemów alkoholowych i narkomanii oraz podejmowanie różnych form
działania służących rozwiązywaniu wymienionych problemów, a także zmniejszenie ich
dolegliwości winno być stałym elementem polityki społeczno - gospodarczej. Dlatego też jak
co roku, także na 2015 rok został opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Programy są
ukierunkowane w szczególności na działania promujące wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl
życia.
Diagnoza przedstawia problemy alkoholowe, próbę oceny skali zjawiska, prowadzonych
działań oraz ustalenie potrzeb.
Gmina Rudniki liczy na dzień 17 grudnia 2014 roku 8353 mieszkańców. Na jej terenie
funkcjonują 4 szkoły podstawowe plus 1 filia szkoły podstawowej i 1 gimnazjum.
Jest to gmina typowo rolnicza, z dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Brak jest
na jej terenie dużych zakładów przemysłowych, a większych jest kilka. Pozostałe to jedno lub
kilkuosobowe podmioty gospodarcze.
Z danych przekazanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na terenie gminy
Rudniki występuję duże bezrobocie, które w wielu przypadkach jest powodem nadużywania
alkoholu. Na koniec października 2013 roku wynosiło 338 osób, a na koniec października
2014 roku wynosi 262 osoby. Mniejsze bezrobocie jest spowodowane migracją osób za
granicę w celach zarobkowych.
Na koniec listopada 2014 roku liczba punktów sprzedaży, wszystkie rodzaje alkoholu(
sklepy, gastronomia) wynosi 36 punktów.
Limit punktów – sklepy, gastronomia (powyżej 4,5% zawartości alkoholu): 40 punktów.
Wykorzystanych (sklepy - 25, gastronomia – 4 ): 29 punkty.
Wolne limity: 11.
Na 1 punkt sprzedaży przypadało 199,76 mieszkańca gminy, a w tym roku 232,03.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od stycznia do
14 grudnia 2013 roku wpłynęły 12 wniosków o leczenie odwykowe i badanie w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu, a w tym roku wpłynęło 14 wniosków. Od kilku lat liczba
wniosków utrzymuje się na podobnym poziomie. Jedna osoba bez wydawania diagnozy
dobrowolnie podjęła terapię i ją ukończyła. Zdiagnozowano 13 osób. U wszystkich osób
stwierdzono uzależnienie od alkoholu i osoby te wymagają leczenia ambulatoryjnego.
W stosunku do 9 osób Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła
do Sądu Rejonowego w Oleśnie o nałożenie obowiązku leczenia.
Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Oleśnie informuje, że z terenu
Gminy Rudniki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku zgłosiło się:
1. 26 osób uzależnionych, w tym 2 kobiety.
2. Z pomocy Przychodni korzystało 18 osób współuzależnionych, w tym 2 mężczyzn oraz
1 dziecko.
3. Wśród pacjentów przychodni było 13 ofiar przemocy, 17 sprawców przemocy.
4. W przychodni z terapii indywidualnej korzystała 1 osoba uzależniona od narkotyków.
W roku 2014 w okresie od stycznia do 30 listopada sytuacja przedstawia się następująco:
1. Osoby uzależnione – 21, w tym : 1 kobieta
z tego: 9 osób dobrowolnych, 7 komisyjnych, 5 sądowych.
2. Osoby współuzależnione – 21, w tym: 4 mężczyzn, 2 dzieci, 5 DDA.
Posiadamy także informacje dotyczące podejmowanych czynności przez policjantów na
terenie Gminy Rudniki w czasie od stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku.
1. Interwencje spowodowane nadużywaniem alkoholu - 55.
2. Wypadki drogowe związane z alkoholem – 1.
3. Kolizje drogowe związane z alkoholem – 0.
4. Liczba ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu – 30.

5. Zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami – 2.
6. Interwencje domowych związane z alkoholem – 52.
7. Sporządzone formularze „Niebieska karta -A” – 31.
8. Wszczęte i zakończone aktem oskarżenia postępowania przygotowawcze o znęcanie
w rodzinie - 11.
9. Liczba ujawnionych nieletnich pod wpływem alkoholu – 0.
10. Działania wobec osób trudniących się rozpowszechnianiem środków psychoaktywnych – 3.
Z pomocy społecznej na dzień 30 września 2013 roku korzystało 135 rodzin, w tym:
7 rodzin, w których głównym powodem trudnej sytuacji był alkohol. Analogicznie biorąc
w roku 2014 z pomocy społecznej korzystały 133 rodziny, w tym: 8 rodzin, w których
głównym powodem przyznania pomocy było nadużywanie alkoholu.
Co roku w szkołach podstawowych i gimnazjum realizuje się programy profilaktyczne.
Szkoły brały udział w różnych konkursach, zajęciach sportowych, których hasłem był zdrowy
tryb życia. Młodzież z gimnazjum w Rudnikach brała udział w ogólnopolskiej kampanii
,,Zachowaj trzeźwy umysł”. Kampania jest ukierunkowana na wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Młodzież często sięga po alkohol
i inne używki z braku pomysłów na zabicie nudy i jako ucieczkę od problemów. Nie ma też
odpowiedniej wiedzy na temat ich szkodliwości, która chroniłaby ją przed ich używaniem.
Niekiedy problem pogłębiają dorośli, rodzice, którzy pozwolą pić alkohol okazjonalnie.
Wśród młodzieży niedojrzałej do odpowiedzialnych decyzji są również osoby, które potrafią
preferować zdrowy model życia, nie boją się odmawiać i stawać w obronie słusznych norm
i wartości. Podczas przeprowadzonych badań dostrzega się kryzys w rozwoju moralnym
i kulturowym dzieci i młodzieży. Dom rodzinny niewystarczająco wspiera emocjonalnie, co
powoduje, że osamotnieni młodzi ludzie szukają często wsparcia wśród destruktywnych grup
rówieśniczych.
Jeśli chodzi o przemoc wśród uczniów gimnazjów, to nadal młodzież daje sobie
prawo do zastosowania przemocy w sytuacjach koniecznych. Spośród tej grupy większość
stanowią chłopcy. Uzasadnieniem użycia przemocy, zarówno dla chłopców i dla dziewcząt,
jest poczucie doznania od innych krzywdy i konieczność odreagowania. Występuje więc,
w środowisku nastolatków, zagrożenie agresją i przemocą. Wybór przez młodzież przemocy
jako sposobu odreagowania stresu i frustracji, świadczy o nieumiejętności rozwiązywania
konfliktów, zwłaszcza w grupie rówieśniczej. Badania ankietowe dowodzą, że obecnie
największe zagrożenie wśród nastolatków stanowi przemoc, ale nie można lekceważyć takich
zagrożeń jak ośrodki uzależniające i odurzające.
By wszystkim zjawiskom zagrażającym zdrowiu zapobiec, należy nadal realizować
programy profilaktyczne uczące dzieci i młodzież zdrowego stylu życia.
Zadaniem dla rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowisk lokalnych jest
przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom uczniów, które jest między innymi realizowane
za pomocą programów profilaktycznych i dodatkowych pozalekcyjnych zajęć. Profilaktyka
jest najlepszym i najtańszym narzędziem ograniczającym zjawisko używania środków
uzależniających, w tym narkotyków oraz stosowania przemocy. Nasilenie działań
profilaktycznych powinno być ukierunkowane głównie na rozwijanie u dzieci i młodzieży
postaw asertywnych, wzmocnienie konstrukcji emocjonalno - psychicznej uczniów oraz
ukazywanie ciekawych i zdrowych form spędzania wolnego czasu i rozwijania własnych
zainteresowań. Konieczne jest także duże zaangażowanie rodziców i szkół poprzez
wprowadzanie różnych pozalekcyjnych zajęć, by dzieci i młodzież nie miały powodu do
nudy, gdyż same działania administracyjne nie rozwiążą problemu.
Wcześniej omówione zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałanie narkomanii będą finansowane z wpływów
uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizowane zgodnie

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015
rok stanowiącym załącznik Nr 1 i zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Rudniki w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

