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Wprowadzenie	
	

Gminny	Program	Profilaktyki	 i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	na	 rok	
2017	 określa	 sposób	 realizacji	 zadań	 własnych	 gminy	 wynikających	 z	 art.	 41	 ust.	 1	
ustawy	 z	 dnia	26	października	1982r.	 o	wychowaniu	w	 trzeźwości	 i	 przeciwdziałaniu	
alkoholizmowi	 (Dz.	 U.	 2016	 poz.	 487)	 stanowi,	 że	 prowadzenie	 działań	 związanych		
z	 profilaktyką	 i	 rozwiązywaniem	problemów	alkoholowych	należy	do	 zadań	własnych	
gminy.	
	

Zadaniem	 Programu	 jest	 zapobieganie	 powstawaniu	 nowych	 problemów	
alkoholowych,	 zmniejszenie	 rozmiarów	 tych,	 które	 aktualnie	 występują	 oraz	
zwiększenie	 zasobów	 niezbędnych	 do	 pokonywania	 już	 istniejących	 problemów.	
Zgodnie	z	treścią	tej	ustawy	gminy	obowiązane	są	do	prowadzenia	działań	związanych		
z	 profilaktyką	 i	 rozwiązywaniem	 problemów	 alkoholowych	 oraz	 integracją	 społeczną	
osób	uzależnionych	od	alkoholu.	
	

W	 celu	 realizacji	 zadań	 wynikających	 z	 w/w	 ustawy	 niezbędne	 jest	 coroczne	
uchwalenie	 przez	 Radę	 Gminy	 –	 Gminnego	 Programu	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych	 stanowiącego	 część	 strategii	 rozwiązywania	 problemów	
społecznych.	
	

Niniejszy	program	będzie	realizowany	przez	pełnomocnika	powoływanego	przez	
Wójta	Gminy.	



Opis	problemu	
	

Gmina	 Krzykosy	 to	 gmina	 wiejska	 licząca	 6	923	 mieszkańców	 (dane	 na	
31.12.2015r.),	z	czego	5	465	osób	to	mieszkańcy	powyżej	18	roku	życia	 .Zatem	dorośli	
mieszkańcy	stanowią	78,94%	całej	populacji	gminy	Krzykosy.	
	

W	 latach	 2013‐2015	 liczba	 sklepów	 sprzedających	 napoje	 alkoholowe	 łącznie		
z	piwem	jest	na	jednym	poziomie	,również	liczba	lokali	gastronomicznych	sprzedających	
alkohol	jest	na	tym	samym	poziomie.	
	
Tabela	1.	Liczba	punktów	sprzedaży	napojów	alkoholowych	w	Gminie	Krzykosy	w	
latach	2013‐2015	(źródło:	PARPA	‐	G	1	2013	–	2015)	
	

ROK	 2013	 2014	 2015	

SKLEPY	 19	 19	 18	

LOKALE	 6	 8	 6	
	
Tabela	2.	Liczba	punktów	sprzedaży	napojów	alkoholowych	o	zawartości	alkoholu	
powyżej	18%	w	Gminie	Krzykosy	w	latach	2013‐2015	(źródło:	PARPA	‐	G	1	2013	–	
2015)	
	

ROK	 2013	 2014	 2015	

SKLEPY	 16	 16	 15	

LOKALE	 5	 6	 5	
	
Tabela	 3.	 Liczba	 jednorazowych	 zezwoleń	 na	 sprzedaż	 napojów	 alkoholowych		
w	Gminie	Krzykosy	w	latach	2013‐2015	(źródło:	PARPA	‐	G	1	2013	–	2015)	
	

ROK	 Liczba	jednorazowych	zezwoleń	

2013	 11	

2014	 12	

2015	 14	
	
Tabela	 4.	 Dane	 Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 w	
Krzykosach.	
	 2013	 2014	 2015	

Liczba	osób	wobec	których	GKRPA	wystąpiła	do	Sądu	z	
wnioskiem	 o	 zobowiązanie	 do	 podjęcia	 leczenia	
odwykowego.	

1	 4	 3	



	 2013	 2014	 2015	

Liczba	 osób	 w	 stosunku	 do	 których	 GKRPA	 podjęła	
czynności	 zmierzające	 do	 orzeczenia	 o	 zastosowaniu	
wobec	 osoby	 uzależnionej	 od	 alkoholu	 obowiązku	
poddania	 się	 leczeniu	w	 placówce	 leczeni	 uzależnienia	
od	alkoholu.	

5	 8	 9	

Liczba	 osób,	 z	 którymi	 GKRPA	 przeprowadziła	
rozmowy	 interwencyjno	 ‐	 motywujące	 w	 związku		
z	nadużywaniem	alkoholu.	

28	 25	 21	

Liczba	 indywidualnych	 porad	 ,	 konsultacji,	 informacji	
telefonicznych	 i	 terapii	 dla	 osób	 uzależnionych		
i	współuzależnionych.	

136	 134	 255	

Liczba	zajęć	 terapeutycznych	grupy	wsparcia	dla	osób	
uzależnionych	od	alkoholu.	

0	 29	 14	

Liczba	zajęć	 terapeutycznych	grupy	wsparcia	dla	osób	
współuzależnionych	.	

0	 19	 6	



Uzależnienia	i	przemoc	w	rodzinie	
	

W	Gminie	Krzykosy,	podobnie	jak	i	w	całym	kraju	ważną	kwestią	społeczną	jest	
problem	 uzależnienia	 od	 alkoholu	 i	 innych	 środków	 psychoaktywnych	 oraz	 przemoc		
w	rodzinie.	Liczba	osób	uzależnionych	od	alkoholu	i	innych	substancji	psychoaktywnych	
jest	trudna	do	ustalenia.	Państwowa	Agencja	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych,	
ocenia	 szacunkowo	 wielkość	 populacji,	 która	 może	 być	 dotknięta	 problemami	
alkoholowymi:	
	
Tabela	 5.	 Populacja	 osób,	 u	 których	 występują	 różne	 kategorie	 problemów	
alkoholowych:	
	

Nazwa	populacji	 Procent	populacji	 W	Polsce	
38,6	mln	

W	mieście	230	tys.	
mieszk.	

Liczba	osób	uzależnio‐
nych	od	alkoholu	 Ok.	2%	populacji	 Ok.	800	tys.	 Ok.	4	600	osób	

Dorośli	żyjący	w	oto‐
czeniu	alkoholika	
(współmałżonkowie,	
rodzice)	

Ok.	4%	populacji	 Ok.	1,5	mln	 Ok.	9	200	osób	

Dzieci	wychowujące	
się	w	rodzinach	alko‐
holików	

Ok.	4%	populacji	 Ok.	1,5	mln	 Ok.	9	200	osób	

Osoby	pijące	szkodli‐
wie	 5‐7%	populacji	 2‐2,5	,mln	 11	500	‐16	000	

osób	

Ofiary	przemocy	do‐
mowej	w	rodzinach	z	
problemem	alkoholo‐
wym	

2/3	osób	dorosłych	
oraz	2/3	dzieci	z	
tych	rodzin	

Razem	ok.	2	mln	
osób	dorosłych	i	

dzieci	

Ok.	11	000	osób	
dorosłych	i	dzieci	

	
Należy	przyjąć,	iż	w	gminie	Krzykosy	statystyki	w	tym	obszarze	są	podobne.		
	
Tabela	6.	Dane	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Krzykosach	

	

	 2013	 2014	 2015	

Liczba	osób,	którym	
udzielono	pomocy		
i	wsparcia	

260	 226	 212	



	 2013	 2014	 2015	

Liczba	rodzin,	któ‐
rym	udzielono	po‐
mocy		
i	wsparcia	

145	 129	 122	

Liczba	rodzin,	któ‐
rym	udzielono	po‐
mocy		
i	wsparcia	ze	
względu	na	alkohol	

5	 8	 8	

Liczba	osób,	którym	
udzielono	pomocy		
i	wsparcia	ze	
względu	na	prze‐
moc		
w	rodzinie	–	ofiary	
przemocy	

11	 7	 14	

Założone	niebieskie	
karty	

8	 13	 10	

Liczba	osób,	którym	
udzielono	pomocy		
i	wsparcia	ze	
względu	na	prze‐
moc	w	rodzinie	–	
sprawy	przemocy	

4	 2	 5	



Charakterystyka	ogólna	gminy	
	

Gmina	 Krzykosy,	 obok	 gminy	 Dominowo,	 Nowe	 Miasto	 nad	 Wartą,	 Środa	
Wielkopolska	 i	 Zaniemyśl,	 wchodzi	 w	 skład	 powiatu	 średzkiego.	 Gmina	 Krzykosy	
położona	 jest	 w	 południowej	 części	 powiatu	 średzkiego,	 na	 terenie	 chronionego	
krajobrazu	 Pradoliny	 Warciańsko	 –	 Obrzańskiej.	 Gmina	 ma	 charakter	 rolniczy.	
Powierzchnia	 gminy	 wynosi	 110,727	 km2	 z	 czego	 28%	 powierzchni	 zajmują	 lasy.	
Obszar	gminy	podzielony	jest	na	12	sołectw.	
	
Tabela	7.	Wybrane	dane	 statystyczne	dotyczące	Gminy	Krzykosy	na	 tle	powiatu	
średzkiego.	
	

Lp.	 Wybrane	dane	statystyczne	 2013	r.	 2014	r.	 Powiat	2014	r.	

1.	
	

Dochody	ogółem	budżetu	gminy	na	1	
mieszkańca	w	zł	 3012	 2755	 3225	

2.	
	

Wydatki	ogółem	budżetu	gminy	na	1	
mieszkańca	w	zł	 2889	 2813	 3395	

3.	
	

Mieszkania	oddane	do	użytku	na	10	tys.	
mieszkańców	 45	 35	 40	

4.	
	

Porady	udzielone	w	ramach	podstawowej	
opieki	zdrowotnej	na	1	mieszkańca	 3	 3	 4	

5.	
	
	
	
	

Ludność	w	%	ogółu	ludności‐korzystająca	
z	instalacji:	
‐wodociągowej,	
‐kanalizacyjnej,	
‐gazowej	

	
	

84,9	
14,5	
2,0	

	
	

90,6	
15,2	
2,2	

	
	

96,3	
66,3	
50,5	

Źródło:	GUS,	Bank	Danych	Lokalnych	www.stat.gov.pl	
	
Sytuacja	demograficzna	
	

Według	danych	GUS	na	dzień	31.12.2014r.	 liczba	mieszkańców	gminy	Krzykosy	
wynosiła	 6853	 osób,	 w	 tym	 3434	 kobiet	 (50,1%)	 i	 3419	 mężczyzn	 (49,9%).	 Gęstość	
zaludnienia	na	1	km2	w	2014	roku	wyniosła	62osoby.	Sytuację	demograficzną	ludności	
gminy	obrazują	poniższe	zestawienia:	
	
Tabela	8.	Ludność	Gminy	Krzykosy	z	podziałem	na	płeć	–	stan	31.XII.2014	r.	
	

Wyszczególnienie	 Powerzchnia	
w	km2	

Ludność	

Ogółem	 Mężczyźni	 Kobiety	 na	1	km2	

Gmina	Krzykosy	 110,727	 6	853	 3	419	 3	434	 62	
Źródło:	GUS,	Bank	Danych	Lokalnych	www.stat.gov.pl	



Tabela 9. Liczba mieszkańców Gminy Krzykosy w latach 2011-2015 
 

Rok	
(stan	na	dzień	31.12	każdego	roku)	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Liczba	mieszkańców	ogółem	 6	786	 6	771	 6	859	 6	889	 6	923	

z	tego	
pobyt	stały	 6	692	 6	701	 6	740	 6	780	 6	818	

pobyt	czasowy	 94	 70	 119	 109	 105	
Źródło:	Dane	Urzędu	Stanu	Cywilnego	w	Krzykosach	
	
Tabela	 10.	 Ludność	 w	 wieku	 przedprodukcyjnym,	 produkcyjnym		
i	poprodukcyjnym	w	gminie	w	latach	2014‐2015.	
	

Rok	 Ogółem	

W	wieku	

Przedprodukcyjnym	 Produkcyjnym	 Poprodukcyjnym	

razem	 w	tym	
kobiety	 razem	 w	tym	

kobiety	 razem	 w	tym	
kobiety	

2014	 6	889	 1	451	 701	 4	419	 2	153	 1	019	 712	

2015	 6	923	 1	457	 707	 4	494	 2	133	 972	 665	
Źródło:	Dane	Urzędu	Stanu	Cywilnego	w	Krzykosach	

	
Oświata	
	

Gmina	Krzykosy	jest	organem	prowadzącym	dla	następujących	placówek	oświatowych:	
	
Tabela	11.	Placówki	edukacyjne:	
	

Lp.	 Nazwa	szkoły	
W	skład	placówki	wchodzi	

	 Liczba	dzieci	w	roku	
szkolnym	2015/2016	

1.	
Zespół	Szkolno	‐	Przedszkolny	

w	Murzynowie	Leśnym	

Szkoła	Podstawowa	im.	
Arkadego	Fiedlera		

w	Murzynowie	Leśnym	
61	

	 	

Przedszkole	w	Murzynów‐
ku	(z	oddziałem	dzieci	6‐cio	

letnich		
i	oddziałem	dzieci	5‐
cioletnich	i	młodszych)	

40	

2.	 Zespół	Szkolno	‐	Przedszkolny	w	
Sulęcinie	

Szkoła	Podstawowa	im.	
Henryka	Sienkiewicza		

w	Sulęcinie	
53	

	 	

Przedszkole	w	Sulęcinie		
(z	oddziałem	dzieci	6‐cio	

letnich	i	oddziałem	dzieci	5‐
cio	letnich	i	młodszych)	

25	



Lp.	 Nazwa	szkoły	
W	skład	placówki	wchodzi	

	
Liczba	dzieci	w	roku	
szkolnym	2015/2016	

3.	 Zespół	Szkół	w	Krzykosach	
Gimnazjum	im.	Marii	Ko‐

nopnickiej	
w	Krzykosach	

68	

	 	

Szkoła	Podstawowa	im.	
Marii	Konopnickiej		
w	Krzykosach	wraz		

z	oddziałem	przedszkolnym	
(oddział	dzieci	6‐cio	let‐

nich)	

139	

	 	

Przedszkole		
w	Krzykosach	z	Filią		

w	Solcu	(z	oddziałami	dzieci	
5‐cio	letnich	
i	młodszych)	

55	

4.	 Zespół	Szkół	w	Pięczkowie	
Gimnazjum	im.	Henryka	

Dąbrowskiego	
	w	Pięczkowie	

54	

	 	
Szkoła	Podstawowa	im.	
Henryka	Dąbrowskiego	

	w	Pięczkowie	
114	

	 	

Przedszkole	
w	Pięczkowie		

(z	oddziałem	dzieci	6‐cio	
letnich	i	oddziałem	dzieci	5‐
cio	letnich	i	młodszych)	
wraz	z	Filią	w	Witowie		
(z	oddziałem	dzieci	5‐cio	
letnich	i	młodszych)	

56	

5.	 Zespół	Szkół	w	Sulęcinku	 Gimnazjum	w	Sulęcinku	 75	

	 	
Szkoła	Podstawowa	im.	

Janusza	Korczaka		
w	Sulęcinku	

129	

	 	

Przedszkole	w	Sulęcinku	(z	
oddziałem	dzieci	6‐cio	let‐
nich	i	oddziałem	dzieci	5‐
cio	letnich	i	młodszych)	

59	

Źródło:	GUS	BDL	
	
Na	terenie	gminy	Krzykosy	nie	działają	żłobki	i	kluby	dziecięce.	



Służba	zdrowia	
	

Na	 terenie	 Gminy	 Krzykosy	 podstawową	 opiekę	 zdrowotną	 zabezpieczają	
publiczne	i	niepubliczne	zakłady	opieki	zdrowotnej.	Mieszkańcy	gminy	mogą	korzystać		
z	 opieki	 specjalistycznej	 w	 przychodniach	 i	 poradniach	 specjalistycznych,	
zorganizowanych	 przy	 szpitalu,	 w	 zakładach	 samodzielnych	 (przychodnie	
specjalistyczne)	lub	w	gabinetach	lekarzy	specjalistów	prowadzących	własne	praktyki.		
	

Na	terenie	gminy	usługi	świadczy:	
 Przychodnia	Zespołu	Lekarza	Rodzinnego	w	Krzykosach,	
 Indywidualna	Praktyka	Położnej	‐	położna	środowiskowa	–	rodzinna	
ul.	Główna	24	b,	63‐024	Krzykosy,	
 Prywatny	Gabinet	Dentystyczny	w	Krzykosach	oraz	w	Sulęcinku	
	
Leczenie	 szpitalne	 realizowane	 jest	 w	 „Szpitalu	 Średzkim”	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	 Żwirki		

i	Wigury	10	w	Środzie	Wielkopolskiej	
	
Bezrobocie	
	

W	 Gminie	 Krzykosy	 podobnie	 jak	 w	 całym	 kraju	 problemem	 społecznym	 jest	
bezrobocie.	 Stopa	 bezrobocia1	 w	 powiecie	 średzkim	 na	 dzień	 31.12.2015r.	 wynosiła:	
10,8%,	 przy	 czym	 stopa	 bezrobocia	w	Wielkopolsce	wyniosła	 6,2%	 a	w	 Polsce	 9,8%.	
Według	 danych	 Powiatowego	 Urzędu	 Pracy	 w	 Środzie	 Wielkopolskiej	 na	 31.12.2015	
roku	zarejestrowanych	z	gminy	Krzykosy	było	ogółem:	267	osób	bezrobotnych,	w	tym	
155	kobiet.	Analizując	lata	2013‐2015	należy	stwierdzić,	że	systematycznie	spada	liczba	
bezrobotnych	 zarejestrowanych	 w	 PUP	 Środa	 Wielkopolska.	 W	 roku	 2013	 liczba	
bezrobotnych	z	gminy	Krzykosy	wynosiła	375,	w	2014r.‐	331,w	2015r.‐	267.	Nastąpiła	
więc	 znaczna	 poprawa	 na	 rynku	 pracy	 w	 powiecie	 średzkim.	 Porównując	 lata	 2013‐
2015	 nastąpił	 spadek	 liczby	 osób	 bezrobotnych	 z	 gminy	 Krzykosy	 zarejestrowanych		
w	 Powiatowym	 Urzędzie	 Pracy	 o	 108	 osób.	 Niepokojący	 jest	 fakt,	 iż	 w	 grupie	 osób	
bezrobotnych	na	ogólną	 liczbę	267	osób,	58,1%	stanowią	kobiety	(57,9%),	a	52,8%	to	
osoby	długotrwale	bezrobotne.	Sytuację	na	rynku	pracy	obrazują	poniższe	tabele:	
	
Tabela	12.	Struktura	osób	bezrobotnych	w	Gminie	Krzykosy	w	latach	2013‐2015	
	

Wyszczególnienie	 2013	 2014	 2015	

I.	Liczba	bezrobotnych	ogółem	 375	 331	 267	

	 w	tym	kobiety	 227	 184	 155	

St
ru
kt
ur
a	
w
ie
ku
	b
ez
‐

ro
bo
tn
yc
h	

18	–	24	 116	 86	 54	

25	–	34	 118	 105	 75	

35	–	44	 49	 59	 69	

45	–	54	 54	 47	 45	

55	–	59	 29	 22	 16	

60	i	więcej	 9	 12	 8	

1	Stopa	bezrobocia	–	w	stosunku	do	powiatu,	regionu	i	Polski	liczona	metodą:	procentowy	udział	bezrobotnych	w	liczbie	cywilnej	
ludności	aktywnych	zawodowo,	szacowany	na	koniec	każdego	–	badanego	okresu.	



Wyszczególnienie	 2013	 2014	 2015	

Po
zi
om

	w
yk
sz
ta
łc
en
ia
	

wyższe	 23	 27	 20	

policealne	i	śr.	
zawodowe	 72	 54	 40	

śr.	ogólnokształ‐
cące	 36	 33	 25	

zasadnicze	za‐
wodowe	 147	 129	 109	

gminazjalne		
i	poniżej	 97	 88	 73	

B
ez
ro
bo
tn
i	w

g	
st
aż
u	
pr
a‐

cy
	

do	1	roku	 31	 32	 22	

1	–	5	 96	 90	 59	

5	–	10	 52	 42	 46	

10	–	20	 52	 51	 46	

20	–	30	 33	 26	 25	

30	lat	i	więcej	 23	 17	 11	

bez	stażu	 88	 73	 58	

B
ez
ro
bo
tn
i	b
ęd
ąc
y	
w
	

sz
cz
eg
ól
ne
j	s
yt
ua
cj
i	n
a	

ry
nk
u	
pr
ac
y	

długotrwale	
bezrobotni	 163	 161	 141	

do	25	r.	ż.	 116	 86	 54	

pow.	50	r.	ż.	 71	 60	 48	

bez	kawalifikacji	
zawodowych	

108	 91	 95	

niepełnosprawni	 5	 6	 7	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	PUP	Środa	Wlkp.	



Tabela	13.	Struktura	bezrobotnych	kobiet	w	Gminie	Krzykosy	w	latach	2013‐2015	
	

Wyszczególnienie	 2013	 2014	 2015	

I.	Liczba	bezrobotnych	ogółem	 375	 331	 267	

	 Kobiety	 227	 184	 155	

St
ru
kt
ur
a	
w
ie
ku
	b
ez
‐

ro
bo
tn
yc
h	

18	–	24	 75	 31	 37	

25	–	34	 80	 68	 48	

35	–	44	 28	 30	 38	

45	–	54	 34	 27	 23	

55	–	59	 10	 8	 9	

60	i	więcej	 0	 0	 0	

Po
zi
om

	w
yk
sz
ta
łc
en
ia
	

wyższe	 20	 21	 14	

policealne	i	śr.	
zawodowe	 53	 39	 34	

śr.	ogólnokształ‐
cące	 27	 25	 19	

zasadnicze	za‐
wodowe	 79	 57	 58	

gminazjalne		
i	poniżej	 48	 42	 30	

B
ez
ro
bo
tn
i	w

g	
st
aż
u	
pr
a‐

cy
	

do	1	roku	 22	 24	 13	

1	–	5	 58	 48	 33	

5	–	10	 30	 20	 24	

10	–	20	 31	 25	 24	

20	–	30	 16	 12	 13	

30	lat	i	więcej	 8	 6	 2	

bez	stażu	 62	 49	 46	

B
ez
ro
bo
tn
i	b
ęd
ąc
y	
w
	

sz
cz
eg
ól
ne
j	s
yt
ua
cj
i	n
a	

ry
nk
u	
pr
ac
y	

długotrwale	
bezrobotni	

106	 107	 83	

do	25	r.	ż.	 75	 51	 37	

pow.	50	r.	ż.	 31	 20	 18	

bez	kawalifikacji	
zawodowych	 67	 60	 62	

niepełnosprawni	 3	 4	 5	
Źródło:	opracowanie	własne	na	podstawie	danych	PUP	Środa	Wlkp.	



Tabela	14.	Struktura	bezrobotnych	z	Gminy	Krzykosy	wg	czasu	pozostawania	bez	
pracy	–	stan	na	31.12.2015	r.	
	

Wyszczególnienie	 2015	

Czas	pozostawania	bez	
pracy	w	miesiącach	

do	1	miesiąca	 23	

1‐3	miesięcy	 46	

3‐6	miesięcy	 38	

6‐12	miesięcy	 56	

12‐24	miesięcy	 50	

powyżej	24	miesięcy	 54	

Wiek	bezrobotnych	

18‐24	lat	 54	

25‐34	lat	 75	

35‐44	lat	 69	

45‐54	lat	 45	

55‐59	lat	 16	

60	lat	i	więcej	 8	

Wykształcenie	

wyższe	 20	
policealne	i	średnie	
zawodowe	 40	

średnie	ogólnokształcące	 25	

zasadnicze	zawodowe	 109	

gimnazjalne	i	niższe	 73	

Staż	pracy	

Do	1	roku	 22	

Od	1	do	5	lat	 59	

5	do	10	lat	 46	

10	do	20	lat	 46	

20	–	30	lat	 25	

Powyżej	30	lat	 11	

Bez	stażu	 58	
Źródło:	Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Środzie	Wlkp.	

	
Biorąc	 pod	 uwagę	 wiek	 bezrobotnych	 z	 terenu	 gminy	 Krzykosy	 w	 2015r.,	

najliczniejszą	grupę	stanowią	osoby	w	grupach	wiekowych:	25‐34	lat(75	osób)	35‐44	lat	
(69osób)	 oraz	 18‐24	 lat	 (54osoby).	 Analizując	 dane	 dotyczące	 bezrobotnych	 według	
kryterium	 stażu	 pracy	 ,okazuje	 się,	 że	 dominującą	 grupę	 stanowiły	 osoby	 nie	
posiadające	żadnego	doświadczenia	zawodowego	oraz	osoby	ze	stażem	od	1	roku	do	5	
lat.	 Ze	względu	na	kwalifikacje	 zawodowe	najliczniejszą	grupę	bezrobotnych	 stanowią	
osoby	 z	 wykształceniem	 zasadniczym	 zawodowym	 oraz	 gimnazjalnym	 i	 niższym.	
Najmniej	 liczną	 grupę	 stanowią	 osoby	 z	 wykształceniem	 wyższym.	 Do	 usług		



i	 instrumentów	 rynku	 pracy	 świadczonych	 przez	 Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Środzie	
Wielkopolskiej	należą:	
 pośrednictwo	pracy,	
 poradnictwo	zawodowe	i	informacja	zawodowa,	
 pomoc	w	aktywnym	poszukiwaniu	pracy,	
 szkolenia,	
 prace	interwencyjne	,	
 przygotowanie	zawodowe,	
 staże,	
 refundacja	kosztów	wyposażenia	i	doposażenia	stanowiska	pracy,	
 uczestnictwo	w	zajęciach	Klubu	Pracy.	



Diagnoza	Gminy	Krzykosy	
	

Diagnoza	 realizowana	 na	 terenie	 Gminy	 Krzykosy	 została	 przeprowadzona		
w	drugim	kwartale	2016	 roku,	w	 tym	celu	 zostało	przeprowadzono	badanie	 ankietowe,	
które	objęło	 reprezentantów	populacji	 100	dorosłych	mieszkańców,	67	uczniów	 szkoły	
podstawowej,	 72	 uczniów	 szkoły	 gimnazjalnej	 oraz	 10	 sprzedawców	 napojów	
alkoholowych.	Łącznie	zrealizowano	249	ankiet.	Badanie	miało	na	celu	zdiagnozowanie	
problemów	 takich	 jak	 problem	 picia	 alkoholu	 przez	 pełnoletnich	 i	 niepełnoletnich	
mieszkańców,	stosowania	narkotyków	i	innych	substancji	o	działaniu	psychoaktywnym,	a	
także	 problemu	 nikotynowego	 oraz	 zjawiska	 przemocy,	 w	 tym	 przemocy		
w	środowisku	szkolnym	oraz	rodzinnym.	

Pod	 kątem	 analiz	 w	 kwestionariuszu	 uwzględniono	 kwestie	 dotyczące	 sytuacji	
społeczno	 demograficznej	 badanych	 osób	 jak	 płeć	 oraz	 stopień	 edukacji	 w	 przypadku	
uczniów	 szkoły	 podstawowej	 oraz	 gimnazjalnej,	 płeć,	 wiek	 oraz	 wykształcenie		
w	 przypadku	 dorosłych	 mieszkańców,	 a	 także	 płeć,	 wiek	 i	 staż	 pracy	 w	 przypadku	
sprzedawców.	

Zróżnicowany	 dobór	 próby	 do	 badania	 umożliwił	 pogłębienie	 badanych	 zjawisk	
związanych	bezpośrednio	z	zagrożeniami	społecznymi	na	terenie	Gminy	Krzykosy	oraz	
uzyskanieinformacji	 i	 opinii	 z	 różnych	 środowisk.	 Analiza	 i	 interpretacja	 danych	
pozwoliła	 na	 sformułowanie	 wniosków	 oraz	 rekomendacji	 względem	 planowanych	
przyszłych	działań	profilaktycznych	prowadzonych	na	terenie	Gminy	Krzykosy.	

Diagnoza	zawiera	porównanie	między	uczniami	szkoły	podstawowej	oraz	szkoły	
gimnazjalnej,	 analizę	 wyników	 dorosłych	 mieszkańców	 gminy	 oraz	 sprzedawców	
alkoholu.	
	

Badanie	dzieci	i	młodzieży	szkolnej	na	terenie	Gminy	Krzykosy	
	
Struktura	badanej	próby	
	

Diagnoza	 problemów	 społecznych	 na	 terenie	 Gminy	 Krzykosy	 była	 przeprowa‐
dzona	wśród	uczniów	szkoły	podstawowej	oraz	gimnazjalnej.	W	badaniu	wzięło	udział	
67	uczniów	szkoły	podstawowej	oraz	72	uczniów	szkoły	gimnazjalnej.	Wśród	dzieci	zna‐
lazło	się	49%	kobiet	oraz	51%	mężczyzn,	natomiast	wśród	młodzieży	szkolnej	było	57%	
kobiet	oraz	43%	mężczyzn.	
	
WYK.	1.	Płeć	

	
	

Wśród	uczniów	szkoły	podstawowej	39%	to	uczniowie	klasy	VI,	34%	klasy	V,	zaś	
pozostałe	27%	to	uczniowie	IV	klas.	



WYK.	2.	Klasa	–	szkoły	podstawowe	

	
	

W	przypadku	uczniów	szkoły	gimnazjalnej,	III	klasy	stanowią	50%	badanych,	zaś	
39%	to	uczniowie	klas	I,	a	11%	klas	II.	
	
WYK.	3.	Klasa	‐	szkoła	gimnazjalna	

	
	
Problem	alkoholowy	z	perspektywy	dzieci	i	młodzieży	szkolnej	gminy	Krzykosy	
	

Pierwsze	 osiem	 pytań	 w	 ankiecie	 skierowanej	 do	 uczniów	 szkół	 podstawowych		
i	szkoły	gimnazjalnej	dotyczyły	zagrożenia	alkoholizmem.	Miały	one	na	celu	otrzymanie	
informacji	 na	 temat	 skali	 i	 przyczyn	 problemu	 wśród	 dzieci	 i	 młodzieży,	 kwestii	
dostępności	 alkoholu	 dla	 nieletnich	 w	 gminie	 Krzykosy	 oraz	 świadomości	 rodziców		
w	kwestii	spożywania	alkoholu	przez	ich	dzieci.	

Wśród	uczniów	 szkół	podstawowych	 jedynie	 1%	 spożywa	 alkohol.	 Zdecydowana	
większość	uczniów	nie	przyznaje	się	do	konsumpcji	alkoholu	(99%).	
	
WYK.	4.	Czy	pijesz	alkohol	–	szkoły	podstawowe	

	
	

W	 przypadku	 uczniów	 szkoły	 gimnazjalnej	 spożywanie	 alkoholu	 deklaruje	 43%	
ankietowanych,	w	tym	co	czwarty	pije	kilka	razy	w	roku,	8%	pije	kilka	razy	w	miesiącu,	
zaś	7%	piło	jednokrotnie.	Pozostałe	3%	ankietowanych	pije	parę	razy	w	tygodniu.	Dane	
pokazują,	 że	 odsetek	 wskazań	 osób	 spożywających	 alkohol	 jest	 większy	 wśród	 klas	



gimnazjalnych,	niż	podstawowych,	co	świadczy	o	narażeniu	nadużywania	alkoholu	wśród	
klas	starszych.	
	
WYK.	5.	Czy	pijesz	alkohol	–	szkoła	gimnazjalna	

	
	

Kolejne	 pytanie	 skierowane	 do	 dzieci	 i	 młodzieży	 szkolnej	 dotyczyło	 rodzajów	
spożywania	 alkoholu.	 Z	 zebranych	 danych	 wynika,	 że	 uczniowie	 klas	 starszych	
zdecydowanie	 preferują	 piwo	 (33%),	 a	 także	wódkę	 (18%)	 oraz	 szampana	 (11%).	 7%	
wskazało	 również,	 ze	piję	wino	oraz	 likiery	 i	nalewki	 (1%).	Pozostałe	1%	wskazuje	na	
inne	alkohole.	W	przypadku	uczniów	szkoły	podstawowej	3%	wskazuje,	że	pije	szampana.	
	
WYK.	6.	Jaki	rodzaj	alkoholu	pije	

	
*	Pytanie	wielokrotnego	wyboru,	odpowiedzi	nie	sumują	się	do	100%	
	

Uczniom	 zadano	 również	 pytanie,	 czy	 rodzice	 wiedzą,	 że	 zdarzyło	 im	 się	 pić	
alkohol.	 Większość	 stwierdziła,	 że	 nie	 pije	 alkoholu	 (99%	 dzieci	 i	 58%	 młodzieży	
szkolnej).	 22%	 uczniów	 szkoły	 gimnazjalnej	 wskazało,	 że	 jego	 rodzice	 wiedzą	 o	 piciu	
alkoholu,	 w	 przypadku	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 odsetek	 tych	 odpowiedzi	 jest	
znacznie	 mniejszy	 i	 wynosi	 1%.	 19%	 klas	 starszych	 nie	 przyznało	 się	 rodzicom	 do	
spożywania	alkoholu.	



WYK.	7.	Czy	rodzice	wiedzą,	że	pijesz	alkohol	

	
	

24%	 uczniów	 szkoły	 gimnazjalnej	 najczęściej	 spożywa	 alkohol	 u	 koleżanki	 lub	
kolegi,	 po	 13%	 w	 domu	 i	 pod	 sklepem,	 zaś	 10%	 w	 barze	 lub	 klubie.	 24%	 młodzieży	
szkolnej	 wskazuje	 na	 spożywanie	 alkoholu	 w	 innym	 miejscu.	 W	 przypadku	 szkół	
podstawowych	uczniowie	spożywają	alkohol	w	domu	(1%).	
	
WYK.	8.	Gdzie	zdarzyło	ci	się	pić	alkohol?	

	
*	Pytanie	wielokrotnego	wyboru,	odpowiedzi	nie	sumują	się	do	100%	
	

Kolejne	pytanie	dotyczyło	ustosunkowania	się	do	wybranych	stwierdzeń	odnośnie	
uzależnienia	od	alkoholu.	13%	jest	zdania,	że	alkohol	w	piwie	nie	uzależnia,	ponadto	64%	
uważa,	 że	okazjonalne	picie	alkoholu	nie	uzależnia.	Według	oceny	13%	alkoholizm	 jest	
problemem	marginesu	społecznego.	Bardzo	duży	odsetek	badanych	wskazuje,	że	alkohol	
przyczynia	się	do	stosowania	przemocy	(75%).	



WYK.	9.	Zaznacz	czy	zgadzasz	się	z	poniższymi	stwierdzeniami	–	szkoła	
gimnazjalna	

	
	

Zdaniem	28%	uczniów	szkół	podstawowych	alkohol	w	piwie	jest	mniej	szkodliwy	
niż	 w	 wódce,	 jest	 to	 bardzo	 wysoki	 wskaźnik	 błędnych	 odpowiedzi,	 który	 świadczy		
o	 braku	wiedzy	 uczniów.	Wskazane	 jest	 uzupełnienie	wiadomości	 z	 zakresu	 problemu	
alkoholowego.	
	
WYK.	 10.	 Zdanie	 „alkohol	w	 piwie	 jest	 inny	 i	mniej	 groźny	 niż	w	wódce”	 jest	 –	
szkoły	podstawowe	

	
	

47%	uczniów	szkoły	gimnazjalnej	ocenia,	że	gdyby	mieli	zdobyć	alkohol	na	terenie	
swojej	miejscowości	 to	 było	 by	 to	 łatwe,	 podobnego	 zdania	 jest	 jedynie	 10%	 uczniów	
szkół	podstawowych.	19%	uczniów	szkoły	podstawowej	uważa,	że	zdobycie	alkoholu	było	
by	dla	nich	trudne,	zaś	tego	samego	zdania	jest	15%	uczniów	szkoły	gimnazjalnej.	Bardzo	
duży	odsetek	uczniów	w	szkole	podstawowej	zaznaczyło	odpowiedź	„nie	wiem”	(70%).	



WYK.	11.	Gdybyś	chciał	zdobyć	alkohol	w	swojej	miejscowości	byłoby	to:	

	
	

Ostatnie	 pytanie	 z	 bloku	 pytań	 diagnozujących	 spożywanie	 alkoholu	 wśród	
uczniów	 szkoły	 gimnazjalnej	 gminy	 Krzykosy	 dotyczy	 sposobów	 zdobywani	 napojów	
alkoholowych.	 Badani	 wskazują,	 że	 młodzież	 zdobywa	 alkohol	 najczęściej	 za	
pośrednictwem	starszych	kolegów	(69%).	26%	prosi	obcych	ludzi	pod	sklepem,	zaś	22%	
podkrada	 rodzicom	w	 domu.	 17%	 ankietowanych	 potwierdza,	 że	 młodzież	 sama	 sobie	
kupuje.	 21%	 ankietowych	 nie	 potrafi	 określić	 jak	 młodzież	 może	 zdobyć	 alkohol,	
zaznaczając	odpowiedź	„nie	wiem”.	
	
WYK	12.	Jak	młodzież	w	twojej	okolicy	może	zdobyć	alkohol?	

	
*	Pytanie	wielokrotnego	wyboru,	odpowiedzi	nie	sumują	się	do	100%	
	
Badanie	sprzedawców	alkoholu	na	terenie	Gminy	Krzykosy	
	
Struktura	badanej	próby	
	

W	badaniu	diagnozującym	problemy	społeczne	na	terenie	Gminy	Krzykosy	wzięło	
udział	10	sprzedawców	alkoholu,	w	tym	8	kobiet	i	2	mężczyzn.	



WYK.	13.	Płeć	

	
	

Pięciu	 ankietowanych	 to	 osoby	 znajdujące	 się	 między	 26	 a	 40	 rokiem	 życia,	
natomiast	kolejne	5	jest	w	wieku	od	41	do	60	lat.	
	
WYK.	14.	Kategoria	wiekowa	

	
	

Poniżej	 została	 przedstawiona	 badana	 próba	 sprzedawców	 ze	 względu	 na	 staż	
pracy.	Ankietowani	pracują	w	miejscu,	w	którym	sprzedawane	są	napoje	alkoholowe	od	
roku	 do	 5	 lat	 (4),	 po	 2	 sprzedawców	 pracuje	 od	 11	 do	 20	 lat	 oraz	 powyżej	 21	 lat,	 zaś	
pozostałych	2	pracuje	powyżej	roku	(1)	oraz	od	6	do	10	lat	(1).	
	
WYK.	15.	Staż	pracy	

	
	
Problem	alkoholowy	z	perspektywy	sprzedawców	alkoholu	na	terenie	gminy	
	

Ankietowanym	sprzedawcom	zadano	głównie	pytania,	które	dotyczą	bezpośrednio	
ich	 pracy	 w	 wykonywanym	 zawodzie.	 Udzielili	 opinii	 na	 temat	 nasilenia	 wybranych	
zjawisk,	 szczególnie	 problemu	 alkoholowego	 wśród	 dorosłych	 oraz	 nieletnich	
mieszkańców	Gminy	Krzykosy.	2	sprzedawców	jest	zdania,	że	na	terenie	gminy	dochodzi	
do	 sprzedaży	 alkoholu	 nieletnim,	 jednak	 oceniają	 tego	 typu	 sytuacje	 jako	 zdarzające	 się	
czasami.	



WYK.	16.	Proszę	ocenić	jak	często	zdarza	się,	że	alkohol	jest	sprzedawany	osobom	
niepełnoletnim	w	pana/i	gminie?	

	
	

7	 ankietowanych	 wskazuje,	 że	 zdarzyło	 się	 by	 osoby	 niepełnoletnie	 próbowały	
dokonać	zakupu	alkoholu,	zdarzało	się	to	raz	lub	kilka	razy	(5)	lub	wielokrotnie	(2).	
	
WYK.	17.	Czy	zdarzyło	się	by	osoba	niepełnoletnia	chciała	kupić	u	pana/i	alkohol	

	
	

Kolejne	pytanie	w	ankiecie	skierowanej	do	sprzedawców	dotyczyło	sprzedawania	
alkoholu	osobom	niepełnoletnim.	8	ankietowanych	sprzedawców	deklaruje,	że	nigdy	nie	
dopuścili	 się	 tego	 typu	 zachowania.	 Do	 sprzedaży	 alkoholu	 osobie	 niepełnoletniej	
przyznało	 się	 dwóch	 ankietowanych,	 w	 tym	 jeden	 ze	 sprzedawców	 sprzedał	 alkohol	
osobie	niepełnoletniej	 za	 każdym	 razem,	 zaś	kolejnemu	 sprzedawcy	 zdarzyło	 się	 to	 raz	
lub	kilka	razy.	
	
WYK.	18.	Czy	zdarzyło	się	panu/i	sprzedać	alkohol	osobie	niepełnoletniej?	

	
	

Wszyscy	 ankietowani	 pytają	 o	 dowód	 osobisty	 klienta,	 w	 przypadku	 braku	
pewności,	 czy	 jest	 on	 pełnoletni.	 6	 ankietowanych	 robiło	 to	 za	 każdym	 razem,	 zaś	
czterech	wielokrotnie.	



WYK.	19.	Czy	zdarzyło	się	panu/i	kiedykolwiek	pytać	o	dowód	osobisty	klienta,	nie	
mając	pewności	czy	jest	pełnoletni?	

	
	

8	 ankietowanych	wskazuje,	 że	na	 terenie	 gminy	dochodzi	do	 sprzedaży	alkoholu	
klientom	nietrzeźwym.	Wśród	nich	4	wskazuje,	 że	 zdarzają	 się	 takie	 sytuacje	 rzadko,	 3	
wskazuje,	że	czasami,	zaś	jeden	ze	sprzedawców	ocenia	je	jako	zdarzające	się	często.	
	
WYK.	20.	Proszę	ocenić	jak	często	zdarza	się,	że	alkohol	jest	sprzedawany	osobom	
nietrzeźwym	w	pana/i	miejscowości?	

	
	

Zdecydowana	 większość	 sprzedawców	 deklaruje	 doświadczenie	 z	 nietrzeźwymi	
klientami	(8),	wśród	nich	5	wskazuje,	że	próbowali	oni	dokonać	zakupu	alkoholu	raz	lub	
kilka	razy,	zaś	trzech	sprzedawców	ocenia	tego	typu	sytuacje	jako	wielokrotne.	
	
WYK.	21.	Czy	 zdarzyło	 się	panu/i,	 że	osoba	nietrzeźwa	próbowała	kupić	alkohol		
w	obsługiwanym	przez	pana/ią	punkcie?	

	
	

6	 sprzedawców	 nie	 przyznaje,	 by	 kiedykolwiek	 sprzedali	 alkohol	 osobie	
nietrzeźwej.	 Do	 sprzedaży	 alkoholu	 przyznało	 się	 4	 sprzedawców,	 w	 tym	 3	 sprzedało	
alkohol	osobie	nietrzeźwej	raz	lub	kilka	razy,	zaś	jeden	ze	sprzedawców	sprzedał	alkohol	
osobie	nietrzeźwej	wielokrotnie.	



WYK.	22.	Czy	zdarzyło	się	panu/i	sprzedać	alkohol	osobie	nietrzeźwej?	

	
	

5	 ankietowanych	 zauważyło,	 że	 klienci	 spożywają	 alkohol	 na	 terenie	 sklepu	 lub		
w	 jego	pobliżu.	Wśród	nich	4	ocenia	 takie	 zachowania	 jako	 zdarzające	 się	 czasami,	 zaś	
jeden	ze	sprzedawców	ocenia	je	jako	zdarzające	się	rzadko.	
	
WYK.	23.	Proszę	ocenić	jak	często	zdarza	się	sytuacja,	że	klienci	sklepu	spożywają	
alkohol	na	terenie	lub	w	pobliżu	punktu	sprzedaży	alkoholu	w	pana/i	
miejscowości?	

	
	

8	sprzedawców	nie	ma	doświadczenia	z	wzywaniem	policji	z	powodu	zakłócania	
porządku	przez	osoby	pod	wpływem	alkoholu	znajdujące	się	na	terenie	sklepu	lub	w	jego	
pobliżu.	Pozostałych	dwóch	deklaruje,	że	zdarzało	im	się	wzywać	policję,	jednak	rzadko.	
	
WYK.	 24.	 Jak	 często	 zdarza	 się	 panu/i	 wezwać	 policję	 z	 powodu	 zakłócania	
porządku	 przez	 osobę	 pod	 wpływem	 alkoholu	 na	 terenie	 punktu	 sprzedaży	
alkoholu	lub	w	jego	najbliższej	okolicy?	

	
	

Sprzedawcy	 biorący	 udział	 w	 badaniu	 diagnozującym	 problemy	 społeczne	 na	
terenie	 gminy,	 poproszeni	 zostali	 o	 ocenę	 spożywania	 alkoholu	 przez	mieszkańców	na	
przestrzeni	kilku	lat.	5	sprzedawców	jest	zdania,	że	tendencja	spożycia	tego	typu	napojów	
jest	stała,	zaś	zdaniem	kolejnych	5	wzrasta.	



WYK.	25.	Proszę	ocenić	czy	spożycie	alkoholu	na	przestrzeni	kilku	lat	w	pana/i	
miejscowości:	

	



Cele	gminnego	programu	
	
Cel	główny	

	

Zmniejszenie	 natężenia	 problemów	 wynikających	 z	 używania	 alkoholu	 	 wśród	
mieszkańców	gminy.	
	
Cele	cząstkowe:	
 opóźnienie	wieku	inicjacji	alkoholowej	przez	dzieci	i	młodzież,	
 ograniczenie	liczby	zachowań	ryzykownych	dzieci	i	młodzieży,		
 zmniejszenie	liczby	indywidualnych	zagrożeń	wynikających	z		picia	alkoholu,	
 zwiększenie	liczby	osób	leczonych	w	placówkach	lecznictwa	odwykowego,	
 zwiększenie	liczby	sprzedawców	kontrolujących	wiek	osób	kupujących	alkohol,	
 zmniejszenie	liczby	zachowań	agresywnych	i	przemocy	w	rodzinie	o	podłożu				
 alkoholowym,		



Zadania	gminnego	programu	
	
Zwiększenie	dostępności	pomocy	terapeutycznej	i	rehabilitacyjnej	dla	
osób	uzależnionych	od	alkoholu	poprzez:	
 współpraca	z	placówkami	leczenia	uzależnień,	z	których	korzystają	mieszkańcy,	
 finansowanie	 działalności	 punktu	 konsultacyjnego	 dla	 osób	 z	 problemem	

alkoholowym	i		przemocy	w	rodzinie	w	Krzykosach,	
 dofinansowanie	programów	związanych	z	przemocą	w	rodzinie,	
 dofinansowanie	programów	terapeutycznych	dla	osób	uzależnionych	od	alkoholu	

i	współuzależnionych.	
	

Udzielenie	 rodzinom,	 w	 których	 występują	 problemy	 alkoholowe,	
pomocy		psychospołecznej	i	prawnej,	a	w	szczególności	ochrony	przed	
przemocą	w	rodzinie.	
 finansowanie	 działalności	 świetlic	 opiekuńczo	 wychowawczych	 w	 gminie	

Krzykosy,	
 realizacja	procedury	„Niebieska	Karta”	przez	GKRPA,	
 dofinansowanie	półkolonii	z	programem	profilaktycznym	dla	dzieci	w	szkołach,	
 dofinansowanie	 wybranych	 programów	 terapeutycznych	 dla	 osób	

współuzależnionych,	 oraz	 dzieci,	 maratonów	 terapeutycznych	 dla	 osób	
uzależnionych,	

 pokrycie	kosztów	psychologa	i	psychiatry.	
	
Prowadzenie	profilaktycznej	działalności	informacyjnej	i	edukacyjnej	
w	zakresie	rozwiązywania	problemów	alkoholowych	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,	

 finansowanie	szkolnych	programów	profilaktycznych	w	szkołach	z	terenu	gminy	
Krzykosy,	

 finansowanie	 programów	 i	 zajęć	 mających	 na	 celu	 kształtowanie	 właściwych	
postaw	dzieci	i	młodzieży	wobec	alkoholu	m.	in.	poprzez	:	promowanie	zdrowego	
stylu	 życia,	 zagospodarowanie	 czasu	 wolnego	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	 ramach	
programów	profilaktycznych,	

 wspieranie	edukacji	rodziców	i	wychowawców	w	zakresie	pomocy	młodzieży	w	
utrzymaniu	 abstynencji	 oraz	 kształtowaniu	 atmosfery	 społecznej,	 negującej	
nadmierne	używanie	alkoholu	przez	osoby	pełnoletnie,	

 promowanie/wspieranie/dofinansowanie	programów	profilaktyki	z	elementami	
zajęć	 sportowych	 w	 zakresie	 organizacji	 czasu	 wolnego	 dzieci	 i	 młodzieży,	
stanowiących	inne	rozwiązanie	wobec	używania	napojów	alkoholowych,	

 finansowanie	interdyscyplinarnych	szkoleń	na	tematy	przemocy	w	rodzinie,	
 finansowanie/organizowanie	 szkoleń	 dla	 przedsiębiorców	 handlujących	

alkoholem,	 przemocą	 dla	 radnych,	 pedagogów	 szkolnych,	 nauczycieli	 w	 miarę	
potrzeb,	

 organizowanie	 szkoleń	 członów	 Komisji	 i	 osób	 aspirujących	 do	 pracy	 w	 tych	
strukturach.	



Współpraca	 z	 instytucjami	 w	 zakresie	 współrealizacji	 zadań	
wynikających	 z	 gminnego	 programu	 profilaktyki	 i	 rozwiązywania	
problemów	alkoholowych:	
 Urząd	Marszałkowski	Województwa	Wielkopolskiego	w	Poznaniu	
 Wielkopolski	Urząd	Wojewódzki	w	Poznaniu	
 Komenda	Policji	w	Środzie	Wlkp.‐	Rewir	Dzielnicowych	w	Nowym	Mieście	n/W	
 Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Krzykosach	
 Szkoły	i	inne	placówki	oświatowe	
 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Krzykosach	
 Biblioteka	Publiczna	w	Krzykosach	
 Wielkopolska	Fundacja	ETOH	w	Poznaniu	

	
Monitorowanie	stanu	problemów	alkoholowych	na	terenie	gminy:	
 Zbieranie	 i	 opracowywanie	 danych	 statystycznych	 dotyczących	 problemów	

alkoholowych,	w	tym	przeciwdziałania	przemocy	w	rodzinie.	
 Dokonywanie	 diagnozy	 opartej	 na	 cyklicznym,	 rzetelnym	 badaniu	 problemów		

i	zjawisk	związanych	z	nadużywaniem	alkoholu	przez	dzieci,	młodzież.	
 Gromadzenie	bazy	danych	o	miejscach	i	formach	pomocy	dla	osób	z	problemem	

alkoholowym.	
 Współpraca	 z	 innymi	 instytucjami	 zajmującymi	 się	 profilaktykami	

rozwiązywaniem	 problemów	 alkoholowych	 w	 celu	 pozyskiwania	 przydatnych	
danych	do	diagnozy	problemów	alkoholowych	w	gminie.	



Sposoby	realizacji	zadań	
	
Realizacja	Gminnego	Programu	Profilaktyki	 i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	
jest	koordynowana	przez	pełnomocnika	Wójta	Gminy	Krzykosy.	



Finansowanie	programu	
	
Gminny	 Program	 realizowany	 będzie	 przez	 cały	 rok	 kalendarzowy	 w	 ramach	

środków	finansowych	planowanych	w	budżecie	Gminy,	pozyskiwanych	zgodnie	z		art.9	
ustawy	 o	 wychowaniu	 w	 trzeźwości	 i	 przeciwdziałaniu	 alkoholizmowi	 z	 tytuły		
wydawania	zezwoleń	na	sprzedaż	napojów	alkoholowych.	

	
Zasady	wynagradzania	członków	komisji	
	

1. Członkom	 Gminnej	 Komisji	 	 Profilaktyki	 	 i	 	 Rozwiązywania	 Problemów	
Alkoholowych	 	zwanej	dalej	 	 „Komisją”,	przysługuje	wynagrodzenie	za	udział	w	
pracach	Komisji,	a	w	szczególności:	
 w	posiedzeniach	komisji,	
 za	prowadzenie	rozmów	z	osobami	uzależnionymi	zaproszonymi	na	rozmowę	

w	kwestii	nadużywania	alkoholu,	
 za	udział	w	kontrolach	placówek	handlowych	przeprowadzanych	w	terenie,	
 opiniowanie	wniosków.	

	

2. Wynagrodzenie	 Członków	Komisji	 za	 udział	w	 poszczególnych	 pracach	 Komisji	
określonych	w	ust.1	wynosi	160,00	zł		brutto.	

	

3. Wynagrodzenie	 dla	 Przewodniczącego	 Gminnej	 Komisji	 za	 udział	 w	
poszczególnych	pracach	Komisji	określonych	w	ust.	200,00	zł	brutto.	

	

4. Wynagrodzenie	płatne	jest	na	podstawie	listy	obecności	
	

5. W	 przypadku	 udziału	 w	 naradach,	 szkoleniach	 przez	 członków	 komisji	 poza	
terenem	Gminy	przysługuje	zwrot	kosztów	podróży	na	zasadach	przysługujących	
pracownikowi	Urzędu	podczas	podróży	służbowej.	

	

6. Za	reprezentowanie	komisji	w	sądzie	w	sprawach	inicjowanych	przez	Komisję	jej	
członek	otrzymuj	zwrot	kosztów.	

	

7. Za	 udział	 w	 pracach	 Zespołu	 interdyscyplinarnego	 i	 grup	 roboczych	 ds.	
przeciwdziałania	przemocy	w	rodzinie.	



Tabela	 15.	Harmonogram	 realizacji	 zadań	wynikających	 z	 Gminnego	 Programu	
Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 w	 Gminie	 Krzykosy	 w	
2017r.	
	

Lp.	 Zamierzenia	(zadania)	 Sposoby	realizacji	

Osoby	lub	
instytucje	

odpowiedzialne	
za	realizację	

Termin	
realizacji	

I	

Zwiększenie	dostępności	
pomocy	terapeutycznej	
i	rehabilitacyjnej	dla	osób	
uzależnionych	od	alkoholu.	

1.	Zapraszanie	na	rozmowy	
	i	motywowanie	do	leczenia	osób	
nadużywających	alkoholu	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

cały	rok	

2.	Kierowanie	osób	
nadużywających	alkoholu	na	
badanie	przez	biegłych	
sądowych;	lekarza	psychiatrę		
i	psychologa	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

cały	rok	

	

3.Kierowanie	wniosków	do	Sądu	
Rejonowego	w	Środzie	Wlkp.	w	
celu	zobowiązania	do	podjęcia	
leczenia	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

cały	rok	

3.Finansowanie	szkoleń	dla	
członków	Zespołu	
Interdyscyplinarnego	
pracującego	w	obszarze	
przemocy	domowej	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

wg	
potrzeb	

II	

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

1.	Udzielanie	konsultacji		
i	wsparcia	rodzinom		
z	problemem	uzależnień	oraz	
ofiarom	przemocy	w	Punkcie	
Konsultacyjnym	w	Krzykosach	

Prawnik,	
Psycholog,	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

wg	
potrzeb	

2.	Organizowanie	form	opieki	
stacjonarnej/półkolonie/	dla	
dzieci	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	

Alkoholowych,	
szkoły	

wakacje	
2017	

3.	Kontynuowanie	działalności	
świetlic	opiekuńczo	
wychowawczych	w	Solcu		
i	Krzykosach		

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

11m‐cy	



Lp.	 Zamierzenia	(zadania)	 Sposoby	realizacji	

Osoby	lub	
instytucje	

odpowiedzialne	
za	realizację	

Termin	
realizacji	

III	

Prowadzenie	
profilaktycznej	działalności	
informacyjnej		
i	edukacyjnej	w	zakresie	
rozwiązywania	problemów	
alkoholowych		
i	przeciwdziałania	
narkomanii,		
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.	Wspieranie	programów	
szkolnych	z	zakresu	profilaktyki	
alkoholowej	

Dyrektorzy		
i	pedagodzy	szkół,	
Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

10	m‐cy	

2.	Organizowanie	i	realizacja	
lokalnych	działań	
profilaktycznych.	

Dyrektorzy		
i	pedagodzy	szkół,	
Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

wg	
potrzeb	

3.	Finansowanie	szkoleń	dla	
sprzedawców	napojów	
alkoholowych	radnych,	sołtysów,	
zespołu	interdyscyplinarnego	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

wg	
potrzeb	

	

4.	Finansowanie	Szkoleń	dla	
członków	Gminnej	Komisji	
Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	w	Krzykosach	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

wg	
potrzeb	

IV	

Prowadzenie	kontroli	
przestrzegania	zasad		
i	warunków	korzystania		
z	zezwoleń	

1.Przeprowadzanie	
systematycznych	kontroli	
punktów	sprzedaży	napojów	
alkoholowych.	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

wg	planu	

2.Wydawanie	opinii	w	sprawie	
wydania	zezwolenia	na	sprzedaż	
napojów	alkoholowych	

Gminna	Komisja	
Rozwiązywania	
Problemów	
Alkoholowych	

wg	
potrzeb	



PLAN	FINANSOWY	
DO	GMINNEGO	PROGRAMU	

ROZWIĄZYWANIA	PROBLEMÓW	ALKOHOLOWYCH	
I	GMINNEGO	PROGRAMU	PRZECIWDZIAŁANIA	NARKOMANII	

NA	2017	ROK	
	

Dział	 Rozdział	 §	 Nazwa	 Ogółem	

851	 	 	 Ochrona	Zdrowia	 94	000,00	

	 85153	
	

Zwalczanie	narkomanii	 4	000,00	
	

	 	 4300	 Zakup	usług	pozostałych	 4	000,00	

	 85154	 	 Przeciwdziałanie	alkoholizmowi	 90	000,00	

	 	 3030	 Różne	wydatki	na	rzecz	osób	fizycznych	 5	200,00	

	 	 4110	 Składki	na	ubezpieczenie	społeczne	 1866,00	

	 	 4120	 Składka	na	Fundusz	Pracy	 80,00	

	 	 4170	 Wynagrodzenie	bezosobowe	 24	000,00	

	 	 4210	 Zakup	materiałów	i	wyposażenia	 9454,00	

	 	 4220	 Zakup	środków	żywności	 7000,00	

	 	 4270	 Zakup	usług	remontowych	 2	000,00	

	 	 4280	 Zakup	usług	zdrowotnych	 200,00	

	 	 4300	 Zakup	usług	pozostałych	 35	200,00	

	 	 4360	 Opłaty	z	tytułu	usług	
telekomunikacyjnych	 800,00	



Dział	 Rozdział	 §	 Nazwa	 Ogółem	

	 	 4410	 Podróże	służbowe	krajowe	 1000,00	

	 	 4430	 Różne	opłaty	i	składki	 200,00	

	 	 4700	
Szkolenia	pracowników	niebędących	
członkami	korpusu	służby	cywilnej	 3000,00	



W	 opracowaniu	 programu	 korzystano	 z	 następujących	
publikacji:	
	

1. Łukomska	 K.,	 Okulicz‐	 Kozaryn	 K.	 Budowa	 gminnych	 programów	 profilaktyki		
i	 rozwiązywania	 problemów	 alkoholowych	 z	 wykorzystaniem	 metody	 drzewa	
problemów,	drzewa	celów	.Remedium	2016.	

	

2. Narodowy	Program	Zdrowia	na	lata	2016‐2020.	
	

3. Narodowy	Program	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych.	
	

4. Strategia	Rozwiązywania	Problemów	Społecznych	Gminy	Krzykosy.	
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