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UCHWALA NR Ll530/2014

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKlJ
z dnia 12 lislopada 201 4 r.

w sprawie przyj~cia Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdzialania i Rozwillzywania
Problemow Alkoholowycb, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w G minie Toszek
na rok 2015
Na podstawie Na podstawie art. 18 Ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<\dzie gmi nnym (tekst
j ednolity Oz. U.z 20 13r., poz. 594z p6tn. ZITI.), art. 4 1 ust. I, 2i 5ustawy zdnia 26 paidziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdziataniu alkoholiZITIowi (tekst jednol ity Dz. U. z 20 12 r., poz. 1356 z p6tn.
ZITI.), art. 10 Ust. I i 3 ustawy zdnia 29 1ipca 2005 r. 0 przeciwdziaJaniu narkomanii (Oz. U. z 2012 r. , poz.
124 z pom zm.), art. 6 Ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzi alaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z pom. zm.), Rada Miejska w Toszku uchwala, co nast~puj e:

§ I. Przyjm uje s i~ Gminny Program Profilaktyki, Przeciwdzialania i Rozwi<\ZYwania Problem ow Al koholowych,
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gmin ie Toszek na rok 20 I 5, stanowi<l:cy zal<l:cznik do niniejszej
uchwaty.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podj ~cia.

PrzewodnicZ<lcy Rady
Miejskiej w Toszku

J:~~
I::Lt
Ireneusz Kokoszka
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Zal~ czl1 ik Nr 1
do Uchwaty LlS30/2 0 14.
Rady M iejskiej w Toszku
z dnia 12 listopada 2014
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W T05ZKU

Gminny Program
Profilaktyki, Przeciwdzialania i Rozwhtzywania
Problemow Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie
w Gminie Toszek na rok 2015
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Gminny Program Profilaktyki, Przeciwdzialania j Rozw iqzywania Pro blem6 w Alkoholowych,
Narkomanii oraz przemocy w Gminie Toszek na rok 2015, zaklada realizacjy przedsi~wziy c
z zakresu profilaktyki i rozwi<}zywania problemow alkoholowyc h, w tym przeciwdzia!ania
przemocy w rodzinie oraz integracji spolecznej osob uzaJeinio nych od substancji
psychoaktywnych, przy wspoJpracy przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji
pozarzC:)dowych. Podstawowl:j sferq realizowanych zadan jest profi laktyka prowadzona szczeg6lnie
wsr6d osob rnlodyc h oraz doro slych mieszkaitc6w Gminy Toszek. Watne wyzwanie niniejszego
programu stanowi Zl11ia11a postaw i zachowait mieszkanc6w wobec powyzszych problemow, reakcji
na uie w oparciu 0 wiedze( spolecznosci lo kalnej. Planuje siy, ze podejmowane dzialania
realizowane ~dll w oparciu 0:
•
•
•
•
•
•
•
•

zwi<;:kszenie dostcrpu i podniesienie jakosci edukacji dotyczC:)cej spozywania alkoho lu oraz
innych substancj i psychoaktywnych,
zwi<ykszenie oraz zapewnienie rownego dostcrpu do usJug z zakresu promocji zdrowia
i wczesnej interwencj~
zwierkszenie oddzialywail w celu motywowania do podjycia leczenia odwykowego,
zwierkszenie dostc:pnosci do pomocy terapeutycznej osobom uzaleznionym od alkoholu,
objcrcie ofertC:) terapii osob uzalezn io nych od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
prowadzenie edukacj i z zakresu przemocy w rodzinie,
prowadzenie pozostalych dzialait 0 charakterze interdyscyplinarnym .
prowadzenie zajerc 0 charakterze wspj eraj ~cym rozwi~ zywa n ie problemow z zakresu
uzaletnieiJ, przemocy i profilaktyki.

Zadaniem gminnego Programu jest sprzyjanie powstawania sp6jnego systemu dzialail, ktore
redukowac b<rdCl wszelkie zachowania ryzykowne, patoJogie spoleczne zwiC}zane z problemem
alkoholowym, narkomani oraz przemocy w rodzinie.

3 I '. I
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1. PODSTAWAPRAWNA:
1. 1 Us/awa z dnia 26 paidziernika 1982 r. 0 wychowaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 1356 z pain. zm.),

HI

trzeiwosci i przeciwdzialaniu

Zgodnie z Ustaw<} z dnia 26 paZdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosc i
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U . z 2007r. Nr 70, poz. 473 z pO tn. zm. ), w oparciu 0 art . 1
organy administracji rZtldowej i j ed nostek samorz<}du terytorialnego s'l obowi~zane do
podejmowania dzialan zmierzaj ~ c ych do ograniczania spozycia napoj6w alkoholowych oraz
zIlliany struktury ich spozywania, inicjowania i w spierania przedsiywziyC maj llcych na celu zm iany
obyczaj6w w zakresie sposobu spozywania tych napoj6w, dzialania oa rzecz trzezwosci w miejscu
pracy, przeciwdziaJania powstawaniu i usuwan ia nastcypstw naduzywa nia alkoho lu, a takie
wsp ierania dzialalnosci w tym zakresie organizacji spolecznyc h i zakJad6w pracy. Organy,
o kt6rych mowa wyzej popieraj ~ takte tworzenie i rozw6j organi zacji spolecznych, kt6rych celem
jest krzewienie trzeZwosci i abstynencj i, oddzialywanie na osoby naduzywaj~ ce alkobolu oraz
udzielanie pomocy ieh rodzinom, jak rowniez zapewniaj,! warunki sprzyjaj,!ce dzialaniom tych
organizacji.
Zadania w zakresie przeciwdzialan ia alkoholizmowi wykonuje siy przez odpowiednie
ksztahowanie po litykj spolecznej, w szczeg6lnosci:
1. Tworzenie warunkow sprzyjaj~cych realizacji potrzeb, kt6rych zaspokajanie motywuj e
powstrzyrnywanie si y od spozywania alkoho]u;
2. Dzialalnosc wychowawcZtl i inforrnaeyjn~;
3. Ustalan ie odpowiedniego poziornu i wJasc iwej struktury produkcji napoj6w alk6holowych
przeznaczanych do spozycia w krajuj
4. Ograniczanie dostcrpnosci alkoholu;
5 . Leczenie, rehabilitacjy i reintegracjy os6b uzaleznio nych od alkoholu;
6. Zapobieganie negatywnyrn nastypstwom nad uzywan;a alkoholu i ich usuwanie;
7. Przeciwdzialan ie przemocy w rodzinie,
8. Wspieranie zatrudnienia socja/nego poprzez finanso warue ce ntr6w integracji spolecznej.
Czlonkowie rodziny osoby uzaleinionej od alko holu, dotkniyci nastypstwami naduzywania
alkoholu przez osoby uzaleznio nl}, uzysk uj~ w publicznych zakJadach opieki zdrowotnej
swiadczenia zdrowotne w zakresie terapii i reha bilitacji wsp6luzaleznienia oraz profilaktyki.
Za swiadczenia te od wymienionych os6b nie pobiera sicr oplat. Dzieci os6 b uzaleznio nyc h
od aIkoholu, dotkniyte nastcrpstwami naduzywania alko holu przez rodzie6w, uzyskujq bezplatnie
pomoc psycho lo g iczn~ i socjoterapeutyczn'l w pu blicznych zakladach opieki zdrowotnej
i publicznych poradniach specjalistycznych oraz plac6wkach opiekUl1czo -wychowawczych
i re socjaJizacyjnych. Pomoc nies iona dziec io m przez o soby lub instytucje moze bye udzielona
wbrew wo li rodzic6w lub opiekun6 w b<rd'lcyc h w stanie nietrzezwym.

41" ,
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1.2 Usta'rVa z dnia 29 Jipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii.
(t. j. Dz. U z 2012 r., poz. J24 z poin. zm.),

W oparciu 0 Ustawy z dnia 29' lipca 2005 r. 0 przeciwdziataniu narkomanii (Oz. U. z 2005 r.
Nr 179, poz. 1485 z p6i.n, zm.), przeciwdzialanie narkornanii realizuje siy przez odpowiednie
ksztaltowanie poJityki spoJecznej, gospodarczej, oswiatowo-wychowawczej i zdrowotnej,
a w szczeg6lnosci:
Dzialalnosc wychowawcz<i, edukacyjn~, informacyjn<i i zapobiegawcZfj;
Leczenie, rehabilitacjy i reintegracjy os6b uzalet nionych;
Ograniczanie szk.od zdrowotnych i spolecznych;
Nadz6r nad substancjami, ktorych uzywanie moze prowadzic do narkomanii;
Zwalczanie niedozwo}ol1ego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania
substancji, ktorych ui.ywanie moze prowadzic do narkomanii;
6. Nadzor nad uprawarni roslin zawieraj'lcych substancje, ktorych uzywanie moze prowadzic
do narkomanii.

1.
2.
3.
4.
5.

Zadania w zakresie przeciwdzialania narkomanii realizuj~ organy administracji mtdowej
i jednostek samoTZCldu terytorialnego w zakresie okreslonym w ustawie w tym takZe osrodki
pomocy spolecznej, powiatowe centra pomoey rodzinie j regionalne osrodki poJityki spolecznej.
W realizaeji tych zadan mog,! uczestniczyc organizacje pozarz'!dowe i inne podmioty, kt6ryeh
dzialalnosc statutow8 obejmuje zadania nalez~ce do sfery zadan publicznych w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, pomoey spoleeznej, dzialalnosei eharytatywnej, nauki, edukacji, oswiaty
i wyehowania, kuJtury fizycznej, porzEldku i bezpieczenstwa publicznego lub przeeiwdzialania
patologiom spolecznym, pro mocji i organizacji wolontariatu, po przeprowadzeniu konkursu,
o ktorym mowa wart. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z pain. zm.3), a takze samor~dy
zawod6w medycznych, rodziny os6b uzaleznionych, oraz grupy samopomocy os6b uzaleZnionych.
W art. 10 cyt. ustawy przeciwdzialanie narkomanii naleZy do zadan wtasnych gminy,
obejmujq.cyeh:
a. ZW1«kszanie dostypnosci pomoey terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych
i os6b zagrozonych uzaleznieniem;
b. Udzielarue rodzinom, w ktorych wystypuj~ problemy narkomanii, pomoey psychospolecznej
i prawnej;
c. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwi~zywania problem6w narkomanii, w szczeg6lnosei dla dzieci i mlodziezy,
w tyro prowadzenie zajl(c sportowo-rekreacyjnych dla uczniow, a takie dzialan na rzeez
do.zywiania dzieei uczestnicZ'!cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo
wyehowawczych i socjoterapeutycznych;
d. Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarZltdowych i os6b fizycznych, sluZqcych
rozwillzywaniu problemow narkomanii;
e. Pomoc spolecZll<\ osobom uzalemonym i rodzinom os6b uzaleznionych dotknilftym
ub6stwem i wykluczeniem spoiecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych os6b
z wykorzystaniem prscy socjalnej i kontraktu socjalnego.
W ramach wymienionej ustawy przewidywana jest dzialalnosc wychowawcza, edukacyjna,
infonnacyjna i zapobiegawcza, ktora obejmuje:
a. promocjf( zdrowia psychicznego;
b. promoejy zdrowego stylu zycia;
c. inforrnowanie 0 szkodliwosci Srodkow
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do narkomanii, oraz 0 narkomanii i jej skutkach;
d. edukacjcr psycho]ogicz~ i spoleczn!l;
e. edukacjy prawn!};
f dziaJania interwencyjne w szczeg6lnosci:
a. wprowadzanie
problematyki
zapobiegania
narkomanii
do
pro gramow
wychowawczych jednostek organizacyjnych systemu oswiaty;
b. wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programow przygotowania
zawodowego os6b zajmuj~cych siy wychowaniem oraz profiiaktykll w szkolach
i i1U1ych piac6wkach systemu oswiaty oraz w szkolach wyzszych;
c. prowadzenie dzialalnosci zapobiegawczej, w szczegolnosci w srodowiskach
zagrozonych uzaletnieniem.
Zgodnie z art. 25 cyt. ustawy podjycie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji os6b
uzaleznionych jest dobrowolne, jeieli przepisy ustawy nie stanowlll inaczej.

61 S 1 r "n
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1.3 Ustawa z dnia 29/ipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie
( Dz. U z 2005 r. Nr 180, paz. 1493 z p6:in. zm.),

Ustawa z dilla 29 lipea 2005 r. 0 przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr
180, poz. 1493 z pain. zm. ) definiuje przemoc w rodzinie jako naruszenie podstawowych praw
czlowieka, w tym prawa do Zycia i zdrowia oraz poszanowania godnosci osobistej. Wladze
publiczne maj~ obowi~zek zapewnic wszystkim obywatelom r6wne traktowanie i poszanowanie ich
praw i wolnosci. Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Sll realizowane przez
organy administracji mtdowej i jednostki s am or~du terytorialnego na zasadach okreslonyeh
w przepisaeh ustawy z dnia 12 marea 2004 r. 0 pomoey spoJecznej.
Do zadail wmsnych gminy nalezy w szczeg61nosci tworzenie gm.innego systemu
przemocy w rodzinie, w tyro:

przeeiwdzia~ania

a. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
b. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
w szczeg61nosci poprzez dzialania edukacyjne sruz'lce wzmocnieniu opiekuilczyeh
i wychowawczych kompetencji rodzic6w w rodzinach zagrozonyeh przemoc~ w rodzinie;
c. zapewnienie osobom dotkni«tym przemoc'l w rodzinie miejsc W oSrodkach wsparcia;
d. tworzenie zespol6w interdyscypIinarnych.
Organy administracji r~dowej i samorZ<ldowej wspMdzia!aj~ z organizacjami pozarllldowymi
oraz kosciolami i zwi~zkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkni<rtym
przemocll, oddzialywania na osoby stosujc,ce przemoc oraz podnoszenia swiadomosci spoJecznej na
ternat przyczyn i skutk6w przemocy w rodzinie. Gmina podejmuje dzialania na rzecz
przeciwdziaiania przemocy w rodzinie. w szczegolnosci w ramach pracy w zespole
interdyscyplinarnym. Zesp61 interdyscyplinarny realizuje dzialania okreslone w gminnym
programie przeciwdziaJania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadaniern zespolu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie dzialail podmiot6w,
o ktorych mowa w art. 9a ust. 3 i 5 cyt. ustawy oraz specjalist6w w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie, W szezeg6lnosci przez:
a. diagnozowanie problemu pTZemo cy w rodzinie;
b. podejmowanie dzialan w srodowisku zagro.ionym przemOCq w rodzinie maj'lcych
na celu przeciwdzialanie temu zjawisku;
c. inicjowanie interwencji w srodowisku dotkniytym przemocCl w rodzinie;
d. rozpowszechnianje informacji 0 instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia poroocy
w srodowisku lokalnym;
e. inicjowanie dzialail w stosunku do os6b stosujqcych przemoc w rodzinie.

71~lr\)Jla
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J.4 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r 0 pomocy spolecznej
(t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 z pain. zm.),
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r 0 pomocy spoJecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z p6in. zm.), wskazuje na fakt, iZ Pomoc spo!eczna jest instytucj'l polityki spolecznej pailstwa,
maj'l-cEf na celu umozliwienie osobom i rodzinom przezwycifttanie trudnych sytuacji zyciowych,
ktorych nie s~ one w stanie pokonac, wykorzystujq.c wlasne uprawnienia, zasoby i moi.1iwo~ci.
Pomoc spolecznEf organizuj'l organy administraeji rZ<Jdowej i samor~dowej, wsp6lpraeuj'lc
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, Z organizacjami spolecznymi i poza.l'~dowymi,
Kosciolem Kato lick im, innymi kosciolami, zwi'lzkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi. Rodzaj, forma i rozmiar swiadczenia powinny bye odpowiednie do okolicznosci
uzasadniaj ~cych udzielenie pomoey. W mysl art. 7 wym. ustawy pomocy udziela siC(
w szczeg6lnosci z powodu:
a.
b.
c.
d.
e.
f
g.
h.
i.
j.
k.
I.
m.
n.
o.

ub6stwa;
sieroctwa;
bezdomnosci;
bezrobocia;
niepemosprawnosci;
drugotrwaJej lub ci~Zkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
potrzeby ochrony ofiar handlu ludzmi;
potrzeby oehrony macierzynstwa lub wielodzietnosci;
bezradnosci w sprawach opiekunczo -wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwlaszcza w rodzinach niepelnych lub wielodzietnych;
trudnosci w integracji cudzoziemc6w, kt6rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodicy rub oehronC( uzupelniaj~cl'l;
trudnosci w przystosowaniu do Zycia po zwolnieniu z zakladu karnego ~
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacj i kryzysowej;
klf;ski zywiolowej lub ekologicznej

Pomoc spo!eczna polega w szczeg61nosci na:
a.
b.
c.
d.
e.
f

przyznawaniu i wyplacaniu przewidzianych ustaw'l swiadczen;
pracy socjalnej;
prowadzeniu i rozwoju niezbC(dnej infrastruktury socjalnej;
analizie i ocenie zjawisk rodZllcych zapotrzebowanie na swiadczenia z pomocy
spolecznej;
realizacji zadan wynikaj'lcych z rozeznanych potrzeb spofecznych;
rozwijaniu nowych form pomocy spo!ecznej
samo pomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

W celu okrdlenia sposobu wsp6ldzia1ania w rozwiqzywaniu problem6w oso by lub rodziny
znajdujl'lcych siC( w trudnej sytuacji zyciowej, pracownik socjalny zatrudniony w osrodku pomocy
spotecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie mote zawrzec kontrakt socjalny z t~ osobq.
lub rodzin'l, w celu wzmocnienia aktywnosci i samodzielnosci zyciowej, zawodowej lub
przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu.
ObowiClzek zapewnienia realizacji zadan pomoey spoleeznej spoczywa na jednostkach
samorZ<ldu terytorialnego oraz na organach administraeji rZl:ldowej w zakresie ustalonym ustaw~ .

81S 11
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1. 5 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 0 zatrudnieniu socjalnym
(t. j. Dz. U z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z pain. zm.),
UstaWI( z dnia 13 czerwca 2003 r. 0 zatrudnieniu socjalnym
1143 z pOm. zm.), stosuje sil( W szczeg6lnosci do:

at. Dz. U. z 2003 r. Nr 122 poz.

1) bezdomnycb realizuj<Jcych indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci,
W rozumieniu przepis6w 0 pomocy spotecznej,
2) uzaletnionycb od alkoho lu, po zakoilczeniu programu psychoterapii w zakladzie
lecznictwa odwykowego,
3) uzaJeZoionych od narkotykow lub innych srodk6w o durzaj,!cych, po zakoilczeniu
programu terapeutycznego w zakladzie opieki zeirowotnej,
4) chorych psychicznie, W rozumieniu przepis6w ochronie zdrowia psychicznego,
5) drugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepis6w promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
6) zwalnianycb z zakiad6w kamych, maj~cych trudnosci w integracji ze srodowiskiem,
w rozumieniu przepis6w 0 pomocy spolecznej,
7) uchodic6w realizujlJcych indywidualny program integracji, w rozurnieniu
przepis6w pomocy spolecznej,
8) os6b niepehlosprawnych, w rozumieniu przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
i sporecznej oraz zatrudnianiu os6b niepeffiosprawnych, kt6rzy podlegajl1 wykluczeniu
spolecznemu i ze wzglydu na swojlJ sytuacjy zyciow/:l nie SIJ w stanie wlasnym staraniem
za.spokoic swoich podstawO\;vych potrzeb zyciowych i znajduj ~ siy w sytuacji powoduj'lcej
ub6stwo oraz uniemoi.liwiaj~cej Jub ograniczaj'lcej uczestnictwo w Zyciu zawodowym,
spolecznym i rodzinnym.

°

°

°

W ramach wyi.ej wymienionej ustawy moze bye wdrowoe zatrudnienie wspierane
w fonnie:
1) prac spolecznie uzytecznych na zasadach okrdlonych w przepisach 0 promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) skierowania do pracy na zasadach okreslonych wart. 16 cyt. ustawy;
3) rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologiczoego i spolecznego dIa os6b
realizujlJcych prace spolecznie uzyteczne w rozumieniu przepis6w 0 promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, podejmujf}cych zatrudnienie, dzialalno sc gospodarc~,
zakladaj~cycb Iub przystcrpuj~cych do sp61dzielni socjalnej.
Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualuego programu zatrudnienia
socjalnego lub kontraktu socjalnego, 0 kt6rym mowa w przepisach 0 pomocy spolecznej. Zgodnie
z art. 18 cyt. ustawy Gmina, organizacja pozarZl:}dowa oraz pocimio1y, 0 kt6rych mowa w art. 3 Ust.
2 pkt 3, prowadz~ce reintegracjl( zawodowl1 i spolecznl'! dla os6b, 0 ktorych mowa w art. 1) mog~
prowadzic klub integracji spolecznej. W kIubach integracji spolecznej moma organizowac
w szczego1nosci:
a. dzialania maj'lce na celu pomoc w malezieniu pracy na czas okreslony lub na czas wykonania
okreslonej pracy, w pelnym lub niepelnym wymiarze czasu pracy u pracodawc6w,
wykonywania usrug na podstawie umow cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjt;cia
zatrudnienia lub podjt(cia dzialaInosci w fonnie sp61dzielni socjalnej;
b. prace spolecznie uzyteczne;
c. roboty publiczne;
d. poradnictwo prawne;
e. dzialalnosc samopomocow!t w zakresie zatrudnlenia, spraw mieszkaniowych i socjalnych;
9 1Sl1Pn<1
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f

state, 0 ktorych mowa w przepisach 0 promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

Uczestnictwo w klubach integracji spolecznej jest dobrowolne. Warunkiern uczestnictwa
w klubie integracji spoJecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, 0 ktoryrn mowa w przepisach
o pomocy spolecznej. Okres uczestnictwa w klubie integracji spolecznej jest ustaJany indywidualnie
z kaZdym z uczestnik6w. Zakoilczenie uczestnictwa w klubie integracji spolecznej moZe zostac
potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez podmiot prowadZ<tcy klub integracji spoJecznej, nie
poiniej jednak niZ 2 miesi~ce od daty zakonczenla zajcrc w klubie integracji spoJecznej.

1OI S lr, \IlJ
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1.6 Ustawa z dnia 24 Icwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci potyllcu publicznego i 0 wolontariacie
(t. ). Dz. U z 2014 poz. 1118 zpoin. zm.).
W my§J Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariaeie, dzialalno§ci~ pozytku publicznego jest dziafalnosc spolecznie uzyteczna,
prowadzona przez organizacje pozarZ(Jdowe w sferze zadan publicznych okreslonych w ustawie.
Organizacjami pozarz'ldowymi s~:
1) niebyd'lce jednostkami sektora finans6w publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach pubJicznych,
2) niedzialaj~ce w celu osillgni~cia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne rueposiadajllce osobowosci prawnej,
kt6rym odrC(bna ustawa przyznaje zdolnosc prawnll, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Dzialalnose poiytku pUblicznego moze bye prowadzona taki;e przez:
a. osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj<lce na podstawie przepis6w 0 stosunku
Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeezypospolitej Polskiej, 0 stosunku Panstwa
do innych kosciol6w i zwil:lzk6w wyznaniowych oraz 0 gwarancjach wolnosci sumienia
i wyznania, jeteli ich cele statutowe obejmuj ~ prowadzenie dzialalnosci poZytku
publicznego;
b. stowarzyszenia jednostek samorzqdu terytorialnego;
e. sp6ldzielnie socjalne;
d. spolki akcyjne i sp6nd z ograruczonll odpowiedzialnosci!l oraz kJuby sportowe
~d~ce sp6Jkami dzialaj'lcymi na podstawie przepis6w ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr ]27, poz. 857, z pom. zm.2), ktore rue dzialaj~ w celu osi,!gniycia
zysku oraz przeznaczaj~ calosc dochodu na realizacjlt ceI6w statutowych oraz nie
przeznaczaj'l zysku do podziaru mictdzy swoich udzialowc6w, akcjonariuszy i pracownik6w.
Sfera zadan publicznych, 0 kt6rej mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:
a. pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyr6wnywania szans tych rodzin j os6b, wspierania rodziny i systemu pieczy zastltpczej;
b. dzialalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spolecznej osob zagrozonych
wykluczeniern spolecznym;
c. dzialalnosci charytatywnej;
d. oehrony i promocji zdrowia;
e. dziatalnosci na rzecz os6b niepelnosprawnych;
£ promocji zatrudnienia i aktywizacj i zawodowej osob pozostaj~c ych bez pracy i zagrozonych
zwolnieniem z pracy, przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym itd .
Organ stanowi'lcy jednostki samorllldu terytorialnego okresla tryb i szczeg610we kryteria
oceny wniosk6w 0 realizacjer zadania pubJicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegolowe
kryteria oceny powinny uwzgl~dniac przede wszystkim wklad pracy spolecznej w realizacj~
inicjatywy lokalnej.

11 I ~ t r
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2. DIAGNOZA PROBLEM6w SPOLECZNYCH.
2.1 Informacje ogolne 0 Gminie z uwzglftdnieniem struktury demograficznej mieszkancow.
Gmina Toszek jest gminq miejsko-w iejskq poloionq w zachodniej c z~sc i wojewodztwa
siqskiego w obr~bie rolni czego zaplecza ag lomeracji sJ'lskiej, administracyjnie nalezy do powiatu
ghwickiego. Sqsiad uje z gminami: Wielowies, Rudziniec, Pyskowice (powiat giiwicki),
Zbrostawice (powiat tarnogo rski), Ujazd, Strzelce Opolskie (powiat strzelecki w wojewodztwie
opolskim). Zachodnia granica gminy Toszek pokrywa s i~ z granic'l wojewodztw: sl!jsk iego
i opo lskiego. Gmina zajmuje obszar 0 powierzchni 9982 ha, z czego 90,3% stano wi cz~ sc wiejska,
a 0,7% - miejska. Lasy stano wiq 16,1 % terenu gminy. Liczba mieszkaI1c6w wynosi okoJo 9,4 tys.,
obszar wiejski zamieszkuje 62,9% ogoru ludnosci, miejsk i - 37,1% . Siedzibq wladz gminy jest
miasto Toszek.

W sklad gminy wchodzi miasto Toszek i 14 solectw: Boguszyce, Ciochowice, Kotulin,
Kotliszowice, Ligota Toszecka. Paczyna, Paczynka, Pawlowice, Pisarzowice, Pruzniczka, Pniow,
Proboszczowice, Samow oraz Wilkowiczki. Gmina ma charakter typowo rolniczy: ponad 70%
powierzchni to uzytki reine, 17% wynosz!j lasy. Powierzchnia Gminy w ha wyno si 9982 (stan
na 2010 G US) a Iiczba lud nosci to 9330 osob (stan w 2013 T.). Liczba kobiet w 2013 Toku wynosila
4784.
Zamieszkalych w Toszku m~zczyzn jest 4548. M ieszkanc6w Gminy Toszek w wieku 60+
jest odpowiednio: 1] 54 kobiet i 540 m'rzczyzn (dane GUS).
Tabela nr 1. Ludnosc Gmioy Toszek w latach:

2014
2002

Liczba

2004

2003

2006

2007

2008 2009 2010

2011 2012 2013

I-VI

Judnosci

I

H .116

10.632

10.866

10.186

10.110

9.629

9.490

9.428

9.427

9.3S4_CL~2s___ 1

9.396

Wykres Dr 1. Ludoosc Gminy Toszek w latach 2002 - 2014
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Jak widac na przestrzeni Jat 2002 - 2014 liczba ludnosci w Gminie Toszek zmn iejszyla si~ 0
1.791 mieszkancow. W badanym okresie to 16, 1 1% odnotowanego spadku w por6wnaniu do roku
2002. Panadta w przedstawianym ak resie adnatowuje silf znaczf:lcy adsetek spadku Kabiet, co
zaprezentowano w tabelj i wykresie nr 2.
Tabela nr 2. Ludnosc Gminy Toszek wg plci w latach 2006 - 2014

M~iczyini

Kobicty

Rok
2006

.'> ]~

I

-1l)~1

2007

523 1

4879

2008

4955

4674

2009

4876

4614

2010

4842

4585

20 11

4833

4594

20 12

48 17

45 79

4803

4551

·Pi-: 2

4543

. _- - _.

..

201 3

-- 

-

2014
(l p6lrocze)

-

Wykres nr 2. Ludnosc Gminy Toszek wedlug plci w latach 2006 - 2014
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Tabela nr 3. Ludnosc Gminy Toszek w wieku poprodukcyjnym wg Narodowego Spisu

PowszechDego

2002

2011

1672

1630

Zmniejszyla sj~ ilosc os6b bezrobotnych w Gminie Toszek z 391 os6b w roku 2012 do 317
osob w ro ku 2013 . Ud zial beneficjentow POl11ocy spoiec,znej w % ogolu ludnosci w 2013 roku
zmniejszyl si~ (0 0,03 %) w stosunku do poprzedniego ro ku i obecnie wynosi 6,45%. W Gminie
funkcjonuje piyc szk6J podstawowych i g imnazjum I.
Warto szczeg61nie zwr6cic uwagcy na pozio m bezrobocia - jednego z glownych powod6w
wyst~powania problemow spolecznych - w Gminie Toszek 11a przestrzeni 12 lat, czyli od 2002 do
2013 rok u. Na ponizszym wykresie nie uj ~to roku 20 14, gdyz ostaleczne dane ~d <l z na ne po
zakol1czeniu roku i po dokonaniu niezbydnych zestawieil statystycznych.

Tabela Dr 4. Bezrobocie rejestrowaDe - dane GUS
2002

Jedn. miary

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bezrobotni zarejestrowani wg pld
Og61em

osoba

:'lh

518

493

368

227

215

287

321

366

39 1

377

Mytczy:tn i

osoba

!~2

220

197

123

70

74

129

141

152

169

168

Kobiety

osoba

l!o:.t

298

296

245

157

141

158

180

214

222

209

- - 

Wykres nr 3. Poziom bezrobocia w Gminie Toszek w latach 2002 - 2013
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W ramach zaprezentowanych danych odnotowuje si~ systematyczny spadek bezrobocia w
Gminie Toszek w prezentowanych latach. Co prawda spadek bezrobocia odbywa si~ w spos6b
skokowy, niemniej w por6wnaniu z danymi w ktorych strategia zostala wprowadzona do obrotu
prawnego, spadek poziomu bezrobocia wyui6s1 w por6wnaniu z rokiem 2013 27%. Porownuj'lc to
ze skalC} bezrobocia rejestrowanego w wojew6dztwie sl'lskim oraz w randze ogolnopolskiej,
obecnie stopa bezrobocia w Gminie Toszek wynosi w porownaniu z poszczeg6lnymi szczeblami
regionalnym i og6lnopolskim;
Stopa Bezrobocia rejestrowanego
Stopa Bezrobocia rejestrowanego
Stopa Bezrobocia rejestrowanego
Stopa Bezrobocia rejestrowanego

w Gminie Toszek:
w Powiecie Gliwickim:
w woj. Sl~skim:
w Polsce:

4.03%*
10,5%*
11,2%*
13,4%*

• na konicc 20 13 roku

15 I ~
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2.2. Struktura problemow spolecznych Gminy Toszek.
Gmina Toszek boryka siC( z wielo m a probl emami tak;mi jak: bezrobocie, alkoholizm oraz
przemoc domowa.

Tabela or S. Pow6d trudnej sytuacji iyciowej w latach 2006 - 2014
Pow6d trudneJ
sytuacji tyciowej

2006

2007

2008

2009

2011

2010

2014

2013

2012

I

p6lrocu

A

B

A

B

A

B

Ub6stwo
Sieroctwo
Bezdomnosc
Potrzeba
ochrony
macierzynstwa

261

8-'?

80

228

175

~72

178

4 14

2

7

I

I

6

6

9

9

9

9

J

3

S

5

5

5

9

9

29

1,'8

16

86

45

197

,2

I Jl

24

106

.~

Wtym :
wielodzietn osc

6

47

9

55

10

64

6

40

4

Niepetnosprawn
ose

IlJ

3:!2

44

88

91

198

99

22 5

Dfugotrwala lub
ch oroba

89

143

27

58

126

240

112

Bezradnosc w
sprawach
opiekuilcw 
wychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa
domowego

94

41S

19

65

60

2~2

W tym : rodziny
niepelne

S9

186

19

65

)8

Rodzin y
wielodzietne

34

:::!8

1

6

B

A

A
153

B
39S

A
1~9

B
.' 53

A

B

A

B

A

B

12S

~07

119

289

106

258

0

a

I

5

I

I

5

7

4

•

33

ISS

6

6

3

3

)

109

)0

14 7

"

I~

17

II

6)

18

102

21

l iS

21

113

101

178

87

200

84

In

77

168

73

154

237

41

181

82

141

93

176

83

159

82

149

60

255

25

82

47

202

3J

120

33

117

34

118

1>1

16

146

24

80

24

85

24

88

24

79

20
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Wykres nr 4. Wybrane powody trudnej sytuacji iyciowej
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Problemy zwi~zane z piciem alkoholu w Gminie Toszek znajduj<j wyraz w ro znych sferach
zycia spoJecznego. Piciu alkoholu towarzyszy os iqganie przyjemnosci, ale jednoczesnie powoduje
szkodliwe konsekwencje_ Spoiywanie alkoholu powoduje spadek wydaj no§ci pracy oraz wzrost
kosztow w sferze opieki zdrowotnej, pomocy spolecznej, wymiarze sprawiedliwosci itp. Alkohol
ma zwi1lzek z wieloma przypadkami lamania prawa, przestcypstwami, samobOjstwami i aktami
przemocy. Piciu alkoholu towarzyszy uzywanie innych substancj i uzaletniaj1lcych, ktore wpiywaj(J
na WZfOSt wskainika zachorowalnosci i smiertelnosci.

Z diagnozy srodowiska lokalnego Toszka przeprowadzonej w 201 1 roku wynika,
ie na terenie Gminy Toszek znajduje si y 28 punk tow sprzedaiy napoj6w alkoholowych. Przez
dziewiyc miesiycy 201 4 roku (tj . do konca wrzesnia) do Miejsko - Gminnej Komisji
Rozwictzywania Problemow Alkoholowych wpJyncy lo 9 wniosk6w 0 podjycie czynnosci
zmjerzaj ~cych do orzeczenia obowi1lzku poddania si y leczeniu w zakladzie lecznictwa
odwykowego. W c i~gu tego samego okresu komisja wystosowala 2 J wezwan do os6b
wyszczeg6lnionych we wnioskach oraz I wniosek do s'ldu 0 objcycie przymusowym leczeniem
odwykowym. Latwy dost~p do zak upu alkoho lu przyczynia siy do wiykszego spoiywania alkoholu,
jak rown iei zazywania narkotyk6w, stosowania dopalaczy i innych srodk6w psychoaktywnych
przez spolecznosc loka ln~ w tym mlodziez, co w efekcie przyczynia siC( do negatywnych zjawisk,
takich jak: pobicia. uszkodzenie mienia, kradzieze oraz przemoc do mowa. Najwiyksza skala
zachowan marg inalnych wystCfpuje w okresie wakacyjnym, wolnym od zajyc szkolnych, z uwagi na
brak alterna tyvvnego spttdzania wolnego czasu. Przeprowadzona diagnoza przez Osrodek Edukacji
Profilaktyki w 20 11 roku w Gmin ie Toszek opracowala wnioski z kt 6rych wynika, i.e
naj watniejszymi problemami w Gminie jest: bezro bocie, przestypCZOSC, agresja oraz alkoholizm, at
12% mieszk anc6w przyznalo sicy do kontaktu z narkotyk ami, do znajomosci osob zai:ywaj ~cych
narkotyki przyznalo siy 25% respondent6w, at 47% ankietowanych przyznaJo siy do znajomosci
osob doswiadczaj'lcych przemocy fizycznej lub psye hicznej ze strony najb lizszych a prawie polowa
badanych zna przypadki bicia dzieci przez rodzic6w. Badania wsr6d dziec i i mlodziezy wskazaly na
problemy z nadutywaniem przez nich substancji psychoaktywnych, glownie alkoholu. Do kontaktu
takiego rodzaj u uz)wek przyznalo sitt 1 J % ucznio w szkoly podstawowej o raz 63 % uczni6w
gimnazjum. Wyniki badan wskaza!y na nisk i poziom \Viedzy wsr6d mlodziezy na temat srodk6w
psychoaktywnyc h i ieh negatywnego wply\\'u na zycie. Dane wskazaly r6wniez na wzrost
przyzwo lenia rodzic6w do ko ntaktu jeh dziec i z alkoho lem . Uczniowie wskazywali wlasny dom
jako miejsce pierwszego spoiycia srodk6w psychoaktywnych . Mlodz ie z wskazywala r6wniez na
latwy do st~p do alkoho lu w pu nktach sprzedaiy. Uczniowie przyznali r6 wniez, i.e pa l~ papieros)'
6% uczni6w szkoJy podstawowej oraz 37% gimnazjalist6w. Ginm azja liSci wskazal i, pa lenie
papieros6w jako nal6g i r6wniez zak up papieros6w nie jest trudnym zadaniem. Do spozycia
narko tyk6w przyznalo siy 3% uczni6w gimnazjum . Do spozy\\!ania do palaczy przyznafo s i ~ 3%
uczni6w szkoly podstawowej oraz 7% uczniow szkoJy gimnazjalnej, w w i~kszo sci przypadk6w
zai.ywanie dopalaczy mia~o charakter incydentaln y.
J7
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Czysc uczni6w chcialaby uczestniczyc w zajcrciach profilaktycznych poswi~conych
powyzszym problemom 10% szOstoklasist6w i 36% uczni6w gimnazjum. W badanych szkolach
wystl(puje zjawisko przemocy, do kt6rej dochodzi kilka razy w miesjClcu. Naj c~stszCl formEl SC}
wulgarne, ponii;aj~ce "odzywki". Do bycia Ofiar<l przemocy przyznalo sicr 26% uczni6w szkoly
podstawowej oraz 26% uczni6w gimnazjum. W zajcrciach profilaktycznych przeciwdzialajClcych
przemocy chcialo wzi,!c udziai 735 uczni6w klas podstawowych oraz 28% uczni6w k1as
gimnazjalnych2 •

2 DiagnozQ Lokalll),ch Zagro:eJi Spolec:nycll Gm/IIJ' Tos:ek - Raporl:: badQ/i ;a rok 2011r
1 8 1~lrLln<l
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2.3. Lokalna Diagnoza Problernow SpoJecmych - wnioski.
Wnio ski z przeprowadzonej w 20 11 roku D iagnozy Loka lnych Zagrozen Spolecznych
w Gminie Toszek wskazujiil na koniecznosc :
~

>
?

~
~

~

>
>

?
~

prowadzenia intensywnych kontroli punk low sprzedazy alkoholu, a takZe przeprowadzenia
szkolen dla wlaSc icieli i ekspedientow w punktach sprzedaty alkoholu, uswiadamiaj'lcych
prawne i mo raine skutki sprzedazy alkoholu osobom nietrzezwym oraz niepetlloletnim;
zintensyfIkowania patroli siuzb zajm uj ~c ych s i~ zapewnieniem porz~dku i bezpiecze6stwa
w gminie.
zwicrkszenia d ost~pno sc j j efektywnosci dziaJail profi laktycznych dotyclilcych
przeciwdzialania przemocy adresowanych do romych grup spo}ecznych, np.
przeprowadzenie kampanii edukacyjno -profilaktycznej d la rodzic6w.
edukacji mlodziezy z zakresu przekazywania wiedzy na temat srodkow psychoaktywnych
i icb negatywnego wplywu na zycie;
prowadzenia dziaJan profilaktycznych, m.in. uswiadamianie konsekwencji naduzywania
alkoholu w mlodym wieku;
kontrolowania punkt6w sprzedazy wyrobOw tytoniowych;
uswiadamiania dzieciom negatywnych skutkow zatywania narkotykow;
opracowania skutecznego programu przeciwdziaJaj(jcego przemocy w placowkach
oswiato wych;
pro wadzenia dzialan profilaktycznyc h przeciwdziat aj ~cych przemocy;
organizowania spotkail z rodzicami w celu ksztaltowania prawidlowych umiejc;:tnosci
wychowawczych;

Na potrzeby opracowania Sprawozdania z rea lizacji wyszczeg6lnionych celow w Strategii
Rozwi<Jzywania Problemow SpoJecznyc h w Gminie Toszek w latach 2006 - 201 5 wraz
z przedstawieniem wniosk6w i reko mendacj i, w 201 4 roku pracownicy Osrodka Pomoey
Spolecznej w Toszku przeprowadzil i badanie opinii spolecznosci lokalnej w zakresie j akosci zycia
w Gminie Toszek.

Wnioski z przeprowadzonego badania:
"I:

//lUI

:.1/1.1'\1'41"1'1, Ii. ;;/Jy Ilfdlll

HI

(1/1I111Y IO\~I ' "

'f"/'1f 'J'odhll 16, 11 %

Na przestrzen i lat 2002 - 20 14 liczba ludnosci w Gm inie Toszek zmniejszyJa sicr 0 1. 791
mieszkanc6w. Przy utrzymaniu sicr takiej tendencji w kolejnych dziesi«c ioleciach Gm ina Toszek
moze wyludniC si~ ca~kowic ie za ok. 60 lat.
/I::

/11./0

: 1/'.1 ' 'l'lld. ·" \(1'1'1" "0 ':' 10"/11 ;,1

II' ("lIilll,'

1"1 :./,

'11'/'11 '/I;/,aIl17 %

Por6wl1uj 'lc sk al~ bezro bocia rejest ro wanego w wojewodztwie slqskim oraz w randze
og6lnopolskiej, obecnie stopa bezrobocia w Gminie Toszek wynos i w por6wnan iu
z poszczeg61nymi szczeblami regionalnym i ogolnopolskim;
Stopa
Stopa
Stopa
Stopa

Bezrobocia rejestrowanego
Bezrobocia rejestrowanego
Bezrobocia rejestrowanego
Bezrobocia rejestrowanego

w Gmin ie Toszek:
w Powiecie G liwickim:
w woj. Slqskim:
w Polsce:

·Ut ..; u
10,5%*
) 1,2%*
13,4%*

19 1"

Id: 5FAB6420-3B70-4F34-BF8E-2C09FCCE45F2. Podpisany

1 I " ':

Strona 20

"3: Ogo/lIt'

:.11.11111 (//1'11;1'

",in:J..lIIil ,ilt' -:. ~.I1 ill

II'

(,111;";, I"':l'/..

W ramach przeprowadzonego badania mieszkancy Gminy w)'Tazili og6111e zado wolenie z poziom u
zycia i dost~pnej oferty dla mieszkanc6w w szczeg61nosei w zak resie kultury, edukacji, pomoey
spolecznej oraz og61nej obslugi i zalatwiania spraw urz~do wych . Podkreslic nalezy, i.e w
wiykszo sei respondenci zwracali uwagy na widoczne zmiany w zakresie czynionych inwestyej i
infrastrukturalnyeh na terenie Gminy.
" 4.: " ;}"II\I lie;"y IlIdlllli, ill' 1, ';1'1,11 I'Ol'ltl{/Ii/..(,rill,l'1II

Na terenie calej Po lski w tym Gminy Toszek od kilku lat obserwuje si~ coraz wi((kszy spadek
dzietnosci a co za tym idzie, utrzymywanie sicr stalego wysokiego poziomu ilo sci os6 b w wieku
poprodukeyjnym. Szezego lnie uwidacznia si y to w danyeh Osrodka Pomoey Spoleeznej wsr6d os6b
korzystajllcyeh z usrug opiekunezyeh ezy kierowanyeh do Dom6w Pomoey Spoleeznej.

20

Id: 5FAB6420-3B70-4F34-BF8E-2C09FCCE45F2. Podpisany

I ·'

I

• I!

Strona 21

3. Analiza SWOT.
Silne strony
a. Brak ncgal)'''l1ych zja,,;sk z\l'i~zanyc h z
probl ematy k ~ uza le7Jl ieri w srodo,,; sku,
b. Prowa dze nie dlialan zapobiega wc zyeh,
c. Opracowanie i realizacja szkolnego programu
pro filaktyki srodol\isk owej .
d. W spomaganie zd rowego rozwoju psychicznego
dzieci i m lodzi ety.
e. Przecill'dzialanie przemocy i agresji. programy
infon nacyj no-edukaeyjne,
( l aj,cia altemal)' l\l1C, prowadzenic intcrwencji
wo bec os6b z grup ry zyka.
g . Prowadzen ie sp otkari terapeul)'cznych.
h. Wsp61praca l rodzicami oral insl ytucjami
Z<!j m uj~ cym i siy profilaktyk~.
i. Edukacj a z zak resu profilak.I)' k i uzale.tnien,
j . Na uka racjonalnego wykorzystania cZ<!su
wolnego.
k . Profesjonalna kadra OPS Toszek.
I. Pozysk iwanie przez OPS dodalkoll'yeh srodk611'
na proj ck!)' \\'spieraj~ce realizaej~ programu

Slabe strony
a.

b.
c.
d.
e.

g.

h.
i,

Zjall'isJ..n w),stl'l)()wania agrc~ji i prl.emocy
wsrod dzieci i mlodzieiy,
Izolacja z otoczc niern dzi eci i In lodziety.
Nadpobudl iwosc dzieci i mlodzieiy.
R nszc zenio\\'osc dzieci i mlodzi et y.
B rak plaeowki 0 charaklerze
, ocjolerapeu tyeznym ,
N iewlasciwe wzoree s poleczne,
Negal)' wny wplyw grupy r6111es niczej ,
C ieka wosc oraz "'plyw mediow na dzieci i
mlod7iet.

Mat)' w)'miar godzinow)' program6\\
cdukacyjnych z :takrcsu profilaktyki
ultAldnien I przrmoc)',

j.
k.

WZTost problemu uZJlteinien i prumory
w!r6d os6b doroslyr h.
N isk i budtet gm iny na rea liza eje pro&'Tamu,
Brak plac6wek typu : K1S I KA
( l\lub lotegrllcji Spolecz.nej).
(K1ub AbltynenIB),

o chRra kleru

wspieraj~cym,

m . Brak d ostat eczn ej ofeI1y skierowanej do osob
slarszy ch i niepelnospra\\l1)'ch , angaZu.i~cyeh
ieh \I' zycie spolee7.ne

Zagroienia

Szanse
a.

b.
e.
d.
c.

g.
h.

Nawi~zal1ie bli s~ ie h relaeji Z otoczeniem
wsr6d dzieci i mlodzi ety.
Odbud owa poczu cia bezpieczeilstwa wsrod
osc\b ml o dyc h,
Kszlaho\\'anie wlasciwyeh pnstaw wsrod os6b
m lodyc h,
WzrOSt samooceny,
Wzrost l\'iedzy nl. zakrcsu srodk6w
odurzajqcych oraz zachowali przemoeoll'yeh
Rozllijanic dzialalnoSci plaeowck wspareia
dz iclln cgo.
U tw()r~en jc i k icrowan ic do Kl ubu llltcgr'acji
Spoleczll ej Z oddziolcm Klubu AbSI)'nentB
Pro wa dzenie punkt1l kons ul t.acyjncgo dJa osob
d o 'k l1i~I)' ch przemoq oraz problcmem

b.

e.
e.
f
g.

h.

Rea li7-" cja program ll prolil~ktycz ncgo z
elc m c llt~mi l.aj,c kultuculnych. lI'arsl.tat6",
profilaktyeznyc h oraz zaj~c sportowych,
Edukacj a w zakrcsie wezcsllcj illlerwencji.
Zoongsl.o wanic rOdzicow we wspolpra e, ze
s7.k olq.

k.
)

1ll

Z w i~kszenjt s\\;udolllo s(,;j ul':zlli()\\ Ila Il!lllal

sku tk 6w prawnyc h ~tnsow an i a prLcmocy,
7.ai.y wn nia srodk6w psych na kt ymlych
i nodu t yc w lnt ernecie.
In . Prowaw.cnie ukicrun ko wancj proe)' socjalncj "
7~kresie row.in z probl c mcm przemncy j
m~a lczniclliaJll i prztZ OPS.
n. Kiero wa n ie do M iejsk o -Uminnej Komisji
Rozlliqzy wania Problemow A Ikoholowych.

Nieumiej~tnosc radzenia sobie w syl1lacjaeh
tr udnych (brak umiej,tnose i odmall'iania)
przez dzieci i mlod zicl,
Niell'laseiwll ko munikacja inlerpersonalna
wsrod ns6b mlodych,
lnaCl~cy odsct ek dzieci z rodzin
problemo,,",yc",
Agresja wsr6d mlodociany ch.
Absencja na zaj~ciach szko lnyeh ,
Wuost zaehowan s polecznie
n ieak eeptowanyeh ,
Brak prom ocj i do na Sf,pnej Uas\ lub szkol)'.
Nieumiej ,tne \\,ykorzys tanic wolnego czasu,
Brak pomyslu na \\'Iaseiwc sp,dzanie wolnego

czasu,

j.

uzalei.njcr1)

j.
k.

a.

lainlcrcsnwBnic uzy\\'kami. dominacja os6b
gl'Up patologicLnych.
O eena srodollisJ.. a (presja spoleczna) oraz
pos b-L~ gan ic stereoty pewe .
stracYl lll sp olcezn osci lokalnycll a rym
samym brnk ich wsparcia.
Lal'.l'a d ost ~PllOSC alkoholll \I' punk tach

1

~ p m~ d a7)'.

n.

o.

Brak lI'iedl)' n t. uzaleZllicli l1raz prLelll oc\'
II'sr6d mi c5zkailcoII'
Brn k altcrnatV\\llych plaeoll'ek wspierajqe ydl
akl)'\l il.llcj , osob uzalc7niony clt.
\\'spieraj~cy ch olnczen;e.
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4. CELE PROGRAMU.
4.1. CeJ Gl6wny.
Profilakryka_.przeciwdzialanie i /'ozwiqzywanie problem6w alkoholo wych. narkoman;; oraz
przemocy w Gminie Toszek.

4.2. Cele szczegolowe.
Dot. problematyki naduZvwania alkoholu oraz narkomanii:
./
./
./
./
./
./
./
./

Edukacja profilaktyczna dot. pro blematyki uzaletnie n,
Prowadzenie pracy socja lnej w zalaesie rozwi~zywan i a pro blem6w uzaleznieti,
Wdraianie dziaian terapeutyczno - warsztatowo - trenerskich 0 tematyce profilaktycznej,
Prowadzerue poradnictwa specjalistycznego oraz konsultacji indywiduablych dla os6b
uzaleznionych oraz otoczenia,
Motywowanie do podejmowania leczructwa odwykowego,
Wsp6lpraca miydzyinstytucjona lna w obszarze profilaktyki i ro zwi ~zywania problem6w
a lko ho lowych,
Po prawa jakosci zycia os6b i rodzin dotknicrtyc h problemem uzaleznienia oraz ich
otoczenia,
Prowadzerue dzialan 0 charakterze opiekunczo wychowawczym oraz aktywizacyjnym dla
rodzin dotknicrtych problemem uzaJeznien.

Dot. problematyki przemocy:
Prowadzenie dzialan z zakresu ochrony os6b doswiadczaj ~cych przemocy w rodzinie,
Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwj~zywania problem6w przemocy,
Wdrazanie dzialan terapeutyczno - warsztatowo - trenerskich 0 tematyce edukacyjnej,
Podejrnowanie dzia!an edukacyjnych, korekcyj nych
terapeutycznyc h dla os6b
stosuj~cych przemoc,
./ Prowadzenje poradnictwa specjalistycznego oraz konsultacji illdywidualnych dla ofiar
przemocy,
./ Motywowanie do zmiany os6 b do tknicrtyc h przemoc~,
./ Wsp6 lpraca micrdzyinstytucjo nalna w obszarze przemocy_
./
./
./
./

22 1"
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5. PLANOWANE DZIALANIA
5.1 Planowane dzialania i icb przewidywane rezultaty z zakresu profilaktyki,
przeciwdzialania i rozwi~zywania problemow alkoholowych i narkomanii poprzez:
~

»
}>

~
}>

~

»
~
~

Prowadzenie programow profilaktyczno - edukacyjnych samodzielnie przez plaoowki
oswiatowe poprzez finansowanie przeprowadzenia specjalistycznych program6w,
Prowadzenie poprzez finansowanie programow aktywizacyjno - ll10 tywacyjnych w KJlIbie
Integracji SpoJecznej dzialalnosci KIS,
Prowadzenie poprzez finansowa nie dzialalnosci placowek wsparcia dziennego dla dzieci
i mlodziezy ze srodowisk dotkni~tych pro blemem lIzaletnien z eJementami zaj<rc
profilaktycznych, sportowych i kultllrowych w solectwach: Paezyna, Pni6w, Plutniczka,
Toszek, Sam6w, Kotulin, Boguszyce, Llgota Toszecka,
Finansowanie poradnictwa specjalistycznego, warsztat6w, trening6w specjalist ycznych
w zakresie problematyki uzaletnienia i wsp6luzaleznienia,
Finansowanie dzialalnosci Miej sko - Ominnej Komisji Rozwillzywania Problem6w
Alkoholowych,
Utworzenie systemu informowania 0 lokalnych punktach udzielaj~cych po mocy dla os6 b
uzaleznionych i jeh rodzin (konsultant ds. uzaletnien),
Przeprowadzenie szkolen dla doroslych mieszkanc6w gminy z zakresu przeciwdzialania
nietrzeZwosci na drogacb,
Finansowanie dzialail ewaluacyjnych programu,
Wspieranie wszelkiej pozosta!ej dzialalnosci sfuz~cej rozwi~zywaniu problemow
alkoholowych (w tym kontroJa punkt6w sprzedai:y alkoholu),

Przewidywane rezultatv realizacii programu:
.;' Wzrost samooceny wsr6d odbiorcow programu,
.;' Zwi~ kszenie poziomu rzetelnej wiedzy 0 szkodliwosci alkoholu

innych srodk6w

odurzaj~cych,

.;' Wzrost poziomu asertywnosc i wsr6d odbiorc6w programu,
.;' Zwi~kszeJlie aktywnosci spoleczno - zawodowej wsr6d uczestnik6w zajyc Klubu Integracj i
Spoleeznej,

23 1' · 1 I
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5.2 Planow8ne dzialania i ich przewidywane rezultaty z zakresu profilaktyki,
przeciwdziaJania i rozwhlzywania problem6w przemocy.

./ Prowadzenie specjalistycznych konsultacji ind)'\'Vidualnych dla osob do swi adczaj~cych
przemocy i j<l stosuj<lcych oraz czlonkow ich rodzin poprzez dzialalnosc Punktu
konsultacyjnego .
../ lnicjowanie dzialalnosci grup samopomocowych oraz wsparcia dIa osob doswiadczajllcych
przemocy, grup interwencyjnych itp .
./ Kierowanie odbiorc6w prograrnu na ind)'\'Vidualnet i grupowq 1erapi y psychologiczn~,
./ Finansowanie dziaialnosci Zespolu Interdyscyplinarnego,
../ Przeprowadzenie szkolen z zakresu pracy z klientem doznajetcym i stosuj'lcym przemoc
w rodzinie, dia czlonk6w grup roboczych dziaiaj'lcych w strukturze Zesporu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie,

przewidywane rezultaty prog."amu:
~

»
~
~

»

Wzrost wiedzy z zakresu wlasnych zasob6w radzenia sobie w sytuacji przemocy,
Wzrost wiedzy z zakresu sposob6w zachowania siC( wobec agresywnych os6b,
Wzrost wiedzy nt. zapoznania siC( z mozliwosciami uzyskanja pomocy w przypadku
doswiadczania przemocy,
'
Poznanie przez odbiorcow swoich slabych i mocnych stron,
Wzrost samooceny odbiorcow.

24 1SIr
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1. ZASADY FINANSOWANlA PROGRAMU
6.1 Zasady wynagradzania czlonk6w Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych
]. Czlo nkom Komisj i za prae~ na rzeez real izacj i Pro gramu przysluguje wynagrodzenie
miesi~ezne w wysokosci 110,00 zl brutto, a przewodni eZlleemu j sekretarzowi Ko misj i
za praccy na rzeez realizacji Programu oraz wykonywane czynnosci adm inistraeyjne
w miesiycznej wysokosei 150,00 zl brutto.

2. Wynagrodzenie okreslo ne w pkt. I v.'Yplacone berdzie kazdorazowo na podstawie
sporZ'ldzonej listy wyplat przez Osro dek Pomoey Spolecznej w Toszku. Wyplata nast,,} pi
po przedstawieniu i zaakeeptowaniu przez Burmistrza Toszka raportu wraz z list ~ obecnosc i
z dziala lnosei praey komisji za kaidy miesi"}e zgodnie z wzorem okreslonym przez Osrodek
Pomoey Spolecznej w Toszku.

3. Komisja wykonuje swoje obowi<lzk i nie rzadziej nit I raz w miesi"lcu.
6.2. Zasady fmansowania programu
1. Cele i zadania, 0 kt6rych mowa w Programie, finan sowane S"l z doehod6w z oplat

za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych.
2. Niewykorzys tane srodki w danym roku kalend arzowym na realizacjy Programu w czysci
dotyczClcej alko ho lu i narkomani i przeehodz,! na reaJizaejer Programu w roku nastcypny.
3. Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy cel6w i zadan ustala budiet Gminy,
a szczeg61owo plan wydatk6w, zamieszczony w pkt. 6.4 Programu.
4. Spos6b dokonywania wydatk6w, opisywanie dokurnentow ksiygowych, kwa lifikowalnosci
poszczegoJnych kosztow z zachowaniem wszelkich naletnych procedur w ramaeh Programu
srodkow
powierzonych
Zarz~ d zeniem
B urmistrza
Toszka
okresla
dysponent
przy uwzglydnieniu o bo wi!fZUj~c ych przepis6w oraz Rekomend acji PARPA.

6.3 Realizatorzy programu:
Llderzy Programu:
Gmina Toszekl Osrvdek Pomocy Spolecznej
Szkola Podsfawowa im. Guslawa Marc inka w Toszkll, til. Wil ko wicka 2, 44- 180 Toszek
Gimnazjum im. Jreny Selldler w Toszku, ul. Dl'Il() rcowa 2 7, 44-180 Toszek
Szkola POdsfa 11'OWa w Paczynie, ul. Wiejska 80, -1-1- 120 Pysko wice
Szkola Podsta wowa im. Kr%wej Jadwigi 1'1' Pniol1'ie, ul. Szkolna .fIl , -1-1 - 120 PyskoHice
Szkola Podslawowa 11' Ku tu!illie, ul. Gliwicka J3, 44 - 120 Pyskowice
Publiczne Przedszkole w Toszku, III. Dworco H'a 21, 44- J80 Toszek
Partoerzy Programu:
1. Centrum Kultury "Zamek w Toszku", ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek
2. Parafia Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. l amkowa 1,44 - 180 Toszek
3. Parafia Sw. Michafa Archaniola, uL Skalna 3, 44 - 180 Kotulin,
4. Parafia Pod Wezwaniem Wszyst kich Swi~tyc h, ul. Koscielna 19, 44 - 187 Sieroty
5. Parafia Sw. Malgorzaty, Pluznica 1, 87 - 21 4 Pluznica
6. Parafia Sw. Marcina Bisk upa, u l. Wiejska 67, 44-174 Paczyna,
7. Szpital Psychiatryczny ZOZ, uL Gliwicka 5, 44 - 180 Toszek
8. Organizacje pozarlildowe
9. Solectwa w Toszku
2 5 1" "
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6.4 Plan wydatk6w programu przewidzianycb do realizacji w roku 2015

Plan wydatkow
Dysponent srodk6w: Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku
Driall
Rozdzial

Nazwa

Plan

ill

Ochrona zdrowia

1 40.000~OO

-

85153

Zwalczanie narkomani

10.000,00

-

7.200,00

Wynagrodzen ie dla konsultanta ds. uzaJeinien 
7.200,00 zI (600,00 zt x 12 mi esi~cy)

4300

Zakup usrug
pozostalych

. Wydatki zwiljZane z organizacjll "obozu
I profilaktycmego z rakietkll"
2 opiekunow x ) 0 dni X 5h x 20,00 zl = 2000,00 zt
Trener uzal. - 3 h x 60,00 zl = 180,00 zl
4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

2.800,00
Optacenie konsultacji prawnych dla
mieszkanc6w gminy( 51 ,66 zh 12 m-cy
= 620.00 zl)

Przeciwdzialsnie
alkoholizmowi

85154

3030

130.0()O,OO

Rome wydatki na
rzecz os6b fizycznych

40 10

Wynagrodzenia
osobowe pracownik6w

4 110

Sldadki na
ubezpieczenie
spoJeczne

4120

Slcladki na Fundusz
Pracy

4170

7.200,00

34.800,00

10.070,00

Wynagrodzenia
bezosobowe

900,00

47.424,00

Wynagrodzenie dla czlonkow Komisji MGKRPA
(2 os x 150,00 zJ + 3 os x 100,00 zl =
600,00 zVm-c x 12 m-cy = 7.200,00 zl)
Wynagrodzenia przewidziant; dIs:
Pedagoga - Kierownika Swietlic opiekunczo 
wychowawczych Koordynatora Sekcji
Wsparcia Rodziny, Profilaktyki i Program6w
CeJ owychl (2.800,00 zl x J2 m- cy= 33 .600,00
zl + nagroda 1.200,00 zl)
Skfadki na ubezpieczen ie spoJeczne, Fundusz
Pracy od wynagroozen oraz Zak~adowy Fundusz
Swiadczen Socjalnych
Srodki przewidziane na realizacjy umow zleccn
dIe opiekunow w Swietl icacb opiekuiiczo 
wychowawczych (2 x 20,00 zJ x 12 mies x
60hJmies = 28.800,00 zl) + (2 X 20,00 zl x 12
mies x 24h1mies = I 1.520,00 zl) + (2 x 23,00 zl x
12 mies x 12h!mies = 6.624,00 Zf). Razem:
46 .944,00 zl
Oplacenie konsultacji prawnycb dla
mieszkanc6w gminy ( 40,00 zl x 12 m-cy
= 480,00 zJ)

42 10

Zakup materi aJ6w
wyposazenia

j

3.800,00

Zakup materi al6w do prowadzenia zajyc
(8 swi etlic x 400,00 zl '" 3.200,00 zl).
Zakup akcesori6w sportowych (rakietki i pileczki
- - - 
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pingpongowe) oa "oboz profilaktyczny z rakietkq"
- 150,00 zt
Zakup bi/et6w wsterpu - wycieczka "obOz
profiJaktyczny z rakietkll" - 450,00 z!
Artykuly spozywcze n 8 posilk.i dla dzieci
w swietlicach opiekunczo - wychowawczych
(800,00 zt x 12 m-ey = 9.600,00 zf)
4220

Zakup Srodk6w
Zywnosei

10.350,00

4300

Zakup usrug
pozostalych

2.500,00

44 10

Podt6i.e stutbowe

300,00

i-...... ..

-

- -.

4430

R6we optaty i sktadki

1.040,00

Zakup Zywnosci dla uczestnik6w zajerc w
plac6wkacb wsparcia dziennego w czasie ferii
z.imowych
l. "oboz profilaktyczny z rakietk'l" w Pniowie:
500,00 zt
2. Zakup posilku w czasic wycieczki: 250,00 zt
1. Wydatki na transport na wycieczkc; dla dzieci
uczestnicZl!cych w zajerciach swietlicowych 
2.000,00 z!
2. Wydatki na transport oa wycieczk y dla
uczestnik6w "obozu profilaktycznego
z rakietkll" - 500,00 zt
Wydatki na pokrycie wyjazd6w na szkolenie
dla czlonk6w MGKRPA omz zatrudnionych
pracownik6w
Wydatki na pokrycie koszt6w opJat s,!dowych
od wniosk6w MGKRPA skierowania
na przymusowe leczenie odwykowe (oplaty
wczeSniej pJanowano w § 4300) - 1.000,00 zl
Zakup ubezpieczenia OC i NNW dla uczestnik6w
wycieczki w ramach "obozu pro61aktycznego z
rakietq"- 40,00 zl

r-

4700

Dziall
Rozdzia'

85205

SzkoJenie
pracownik6w
nie~d,!cych czlonkami
korpusu sluzby
cywilnej

1.71 6,00

Wydatki De szkolenie pracownik6w oraz
cztonk6w MGKRPA (dJa os6b, kt6re
specjalistyczne szkolenie odbyly dawniej nii: 5 lat
temu oraz dIa pracownik6w w ramach
poszerzenia wiedzy nt. pracy z osobami
uzaleinionymi)

!

Plan

Nazwa

Zadnnia w zakresie
przecrwdzialania przemocy w
rodzinie

10.000,00

4210

Zakup materiaMw
i wyposaten ia

1.000,00

4300

Zakup uslug
pozostatych

9.000,00

Wydatki zwilJzane ~ z utrzymaniem Zespol u
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzialania
przemocy w rodzinie. Zesp61 dziala na podstawie
znoweli zowanej Ustawy 0 przeciwdziafuniu
przemocy w r odzinie (Dz.U. Nr 149, poz. 887).
Wydatki zwi~ne z:
I. utrzymaniem Zespotu lnterdyscyplinamego 
zakup matcria16w biurowych, toner6w do
drukarek. srodk6w czystosci , uslug
pocztowych - 1.000,00 zl
2. optaceniem konsultacji prawnych dIa
mieszkailcow gminy ( 750,00 zl x 12 m-cy
= 9.000,00 zJ)
-
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Dysponenci srodk6w:
1. SzkoJa Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku,
2. Gironazjum im. Ireny Sendler w Toszku,
3. Szkola Podstawowa w Paczynie,
4. Szkola Podstawowa w Kotulinie,
5. Szkola Podstawowa im. Kr610wej Jadwigi w Pniowie,
6. Publiczne Przedszkole w Toszku.
Dzial !
Rozdzial

Plan

Nazwa

851

Ochrona zdrowia

140.000100

85154

Pneciwdriatanie
alkoholizmowi

130.000,00

4300

Zakup uslug
pozostalych

OG6LEM

9.900,00

Srodki przewidziane dla:
1. Prowadzenie programu profiJaktycznego
reaJizowanego w szkolach i przedszkoJu
(s rodki zarzgdzanc i d~ s l!onowane I!rzez
Dyrektorow szk61i (!rzedszkola) 
6 x 1.650,00 zl = 9.900,00 rl

150.000,00

28 1~ 1 r \' n a
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UZASADNIENIE
O bowi¥ ek uchwal enia corocznego Programu Profi laktyki, Przeciwdzialania i Rozwi<tZ}' wania Pro blem ow
A lkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w G minie Toszek wy nika z art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia
26 paidziem ika 1982 r. 0 wychowan iu w trzeiwosci i przeciwdzialan iu alkoholi zmowi (t.j . Oz. U. z 20 12
poz. 1356 z pom. zm.), Z art. 10 Ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialan iu narkomani i (Dz. U.
Z 201 2 r. poz. 124 z pom. zm.) oraz art. 6 Ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnja 29 li pca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu
przemocy w rodzi nie (Dz.U z 2005r. N r 180, poz. 1493 z p6iD. zm).
Proj ekt Program u okresla kierun ki i zakres dzial ail jakie zostaly zaplanowane do realizacj i w roku
20 15 wraz z przewidywanym i efektami.
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