
 

………………………... 

(oznaczenie Gminy) 

 

CZĘŚĆ I: 

1. Czy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii Gminy, do której kieruje się zapytanie, zawiera, zgodnie z art. 41 ust. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi elementy związane z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów 

związanych z uzależnieniem młodzieży od Internetu? 

X TAK (proszę przejść do pytań: 2, 3, 4, a następnie do części II) 

□ NIE (proszę przejść do pytania 4 i kolejnych) 

 

2. Proszę wskazać pełną nazwę uchwały - gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wraz z informacją dotyczącą 

publikacji. 

Uchwała Nr XXXVIII/1041/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na lata 2022-2023 

 

3. Proszę wskazać działania Gminy przewidziane w gminnym programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych związane z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem 

problemów związanych z uzależnieniem młodzieży od Internetu. 

W zadaniach Gminnego Programu uwzględniono problematykę uzależnień behawioralnych, 

przez które rozumie się zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z 

przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, które wiążą się z odczuwaniem przymusu i 

brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo 

negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia. Celem prowadzonych 

działań jest zwiększanie świadomości mieszkańców Szczecina na temat uzależnień, w tym 

uzależnień behawioralnych oraz podniesienie motywacji do kształtowania postaw 

prozdrowotnych. Planuje się zlecenie działań przewidzianych w Gminnym Programie w 

ramach otwartych konkursów ofert pn: „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich 

nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin” oraz „Problematyka uzależnień behawioralnych” 

 



4. Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) Gminy powołał pełnomocnika w celu realizacji 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? 

□ TAK 

X NIE 

 

5. Czy Gmina, do której kieruje się zapytanie podjęła kroki zmierzające do uwzględnienia 

elementów związanych z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów związanych z 

uzależnieniem młodzieży od Internetu w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii? 

□  TAK, zaplanowanie zadań w ramach otwartych konkursów ofert. 

□ NIE (proszę przejść do pytań 6 i 7) 

 

6. Czy Gmina, do której kieruje się zapytanie ma w planie podjąć kroki zmierzające do 

uwzględnienia elementów związanych z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów 

związanych z uzależnieniem młodzieży od Internetu w gminnym programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii? 

□ TAK, gmina już podjęła takie działania (patrz pkt. 5). Ewentualne zintensyfikowanie 

działań w przedmiotowym zakresie może być wynikiem planowanej diagnozy w obszarze 

uzależnień, w tym także uzależnień behawioralnych 

□ NIE 

 

7. Czy do Gminy, do której kieruje się zapytanie, kierowano już zapytania/wnioski 

w przedmiocie konieczności podjęcia działań zmierzających do uwzględnienia elementów 

związanych z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniem 

młodzieży od Internetu w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii? 

□ TAK 

□ NIE 

 

CZĘŚĆ II: 



8. Czy w Gminie, do której kieruje się zapytanie, w latach 2017-2019 prowadzono działania 

związane z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniem 

młodzieży od Internetu? 

X TAK (proszę przejść do pytania 9) 

□ NIE (proszę przejść do pytania 10) 

9. Jaki rodzaj działań związanych z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów 

związanych z uzależnieniem od Internetu, w latach 2017-2019 podjęła Gmina? (np. kampanie 

społeczne, plakaty informacyjne, ulotki, organizacja prelekcji, spotkań z młodzieżą, współpraca z 

innymi podmiotami, itp.). Czy były to działania cykliczne, czy jednorazowe? Jaka była 

częstotliwość zadań, o których mowa powyżej? 

Gmina Miasto Szczecin od 2017 roku zleca realizację zadania pn. „Prowadzenie szkoleń z za-

kresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów 

szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin”, który jest realizowany przez 

Szczecińskie organizacje pozarządowe.  Konkurs realizowany jest od 2017 roku. Jednym z elementów kon-

kursu jest tematyka uzależnień behawioralnych w tym uzależnienia od Internetu.  

 

10. Czy w Gminie, do której kieruje się zapytanie, w latach 2020-2022 prowadzono działania 

związane z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniem 

młodzieży od Internetu? 

X TAK (proszę przejść do pytania 11) 

□ NIE (proszę przejść do pytania 12) 

 

11. Jaki rodzaj działań związanych z przeciwdziałaniem i/lub rozwiązywaniem problemów 

związanych z uzależnieniem od Internetu, w latach 2020-2022 podjęła Gmina? (np. kampanie 

społeczne, plakaty informacyjne, ulotki, organizacja prelekcji, spotkań z młodzieżą, współpraca z 

innymi podmiotami, itp.). Czy były to działania cykliczne, czy jednorazowe? Jaka była 

częstotliwość zadań, o których mowa powyżej? 

Działania coroczne, cykliczne w ramach zadania zleconego. Patrz pkt. 9 

 

12. Czy Gmina, do której kieruje się zapytanie, w ramach budżetu gminy, zatrudnia psychologa, 

którego zakres obowiązków obejmuje działania związane z przeciwdziałaniem i/lub 

rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniem młodzieży od Internetu, do którego 

młodzież posiadająca takie problemy mogłaby bezpłatnie umówić się na spotkanie? 

□ TAK 



X NIE 

 


