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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2011

§ 1
Diagnostyka problemów alkoholowych

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok 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.

Należy sobie uświadomić, że szkody związane z alkoholizmem i narkomanią dotyczą 

zarówno kraju, społeczności lokalnej, jak i konkretnej rodziny. Dlatego „polityka alkoholowa 

powinna obchodzić wszystkich”. Problemy związane z uzależnieniami dotykają różnych sfer 

naszego  życia  i  powodują  różne  szkody,  zarówno  te  wymierne  związane  np.  z  opieką 

zdrowotną i wypadkami, jak i te niewymierne – cierpienie i ból.

Na  podstawie  badań  opinii  publicznej  można  stwierdzić,  że  co  trzeci  Polak 

przynajmniej raz doznał przemocy ze strony najbliższych (TSN OBOB 2007r.).  W 2008r. 

policja przeprowadziła ponad 86 tys. interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie, podczas 

których  stwierdzono,  że  ponad  71%  osób  krzywdzących  swoich  najbliższych  było  pod 

wpływem alkoholu. Z badań wynika, że 2/3 uzależnionych mężczyzn to sprawcy przemocy, 

a wśród uzależnionych i współuzależnionych kobiet – 2/3 to ofiary przemocy.

Według danych  szacunkowych w Polsce żyje  ok.  1,5  – 2  mln  dzieci  wychowujących  się 

w rodzinach z problemem alkoholowym, z tego 500 tys. znajduje się w dramatycznej sytuacji 

zagrażającej ich życiu i zdrowiu.

Z przeprowadzonych ogólnopolskich badań wynika, że picie alkoholu przez młodych ludzi 

jest  najczęstszym  zachowaniem  ryzykownym-kontakt  z  alkoholem  ma  za  sobą  90,2% 

gimnazjalistów z klas III i 94,8% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych.

Używanie  środków  psychoaktywnych  przestało  dotyczyć  środowisk  głęboko 

patologicznych – zatacza coraz szersze kręgi,  obejmując  swym zasięgiem bliższe i  dalsze 

środowisko osób używających i uzależnionych. 

Problemy związane  z  alkoholem znajdują  się  w polu  zainteresowania  wielu  służb 

i instytucji, począwszy od palcówek edukacyjno-wychowawczych, poprzez służbę zdrowia, 
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pomoc społeczną, aż do instytucji strzegących porządku publicznego i przestrzegania prawa. 

Wprawdzie każda z nich zajmuje się innym aspektem zjawiska, to współpraca między nimi 

może znacznie podnieść efektywność działań każdej z nich.

§ 2
Podstawowe cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Podstawowym  celem  Gminnego  Programu  Profilaktyki  jest  zapobieganie  powstawaniu 

nowych  problemów  alkoholowych  oraz  zmniejszanie  rozmiarów  już  istniejących 

negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu.

§ 3
Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

I. Zwiększenie  dostępności  i  skuteczności  terapii  dla  osób  uzależnionych   

i współuzależnionych poprzez:

1. Wznowienie  działalności  punktu  konsultacyjnego,  którego  zadaniem  jest 

diagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej 

członków (dorosłych i dzieci). 

2. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy.

3. Ułatwianie kontaktu z placówkami zajmującymi się problematyką uzależnień.

4. Szkolenie (w miarę potrzeb) kadry medycznej i terapeutów pracujących w placówkach 

odwykowych.

5. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej 

w  ramach  Ogólnopolskiego  Pomocy  Pogotowia  Dla  Ofiar  Przemocy  Domowej 

„Niebieska Linia”.

II. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy   

psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą 

w rodzinie

1. Zwiększanie  skuteczności  interwencji  prawno-administracyjnych  wobec  przemocy 

i  innych  zaburzeń  funkcjonowania  rodziny  spowodowanych  przez  picie  alkoholu. 
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Zwiększenie  dostępności  i  skuteczności  zorganizowanych  form  pomocy 

psychologicznej dla członków tych rodzin.

2. Świadczenie specjalistycznej pomocy w punkcie konsultacyjnym.

3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:

- przeprowadzanie rozmów i wywiadów środowiskowych,

-  kierowanie  na  badania  przez biegłych  (psychologa  i  psychiatrę)  w celu  wydania 

opinii  w  przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu  i  wskazania  rodzaju  zakładu 

leczniczego,

- współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi 

leczeniu na podstawie orzeczenia sądowego,

-  kierowanie  do  sądu wniosków o wszczęcie  postępowania  sądowego w sprawach 

zastosowania leczenia przymusowego.

4. Dofinansowanie programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych 

oraz wsparcie programów terapii DDA.

5. Dofinansowanie  działalności  specjalistycznych  miejsc  pomocy  dla  ofiar  przemocy 

w rodzinie.

6. Finansowanie  bieżącej  działalności  świetlic  opiekuńczo-wychowawczych,  w  tym 

wyposażenie w sprzęt oraz finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w tych 

zajęciach.

7. Dofinansowanie  profilaktycznych  i  terapeutycznych  obozów,  kolonii,  półkolonii, 

zimowisk dla dzieci i młodzieży.

8. Zakup sprzętu służącego zagospodarowaniu czasu wolnego – m.in. place zabaw.

9. Dofinansowanie  szkoleń  i  kursów  specjalistycznych  w  zakresie  pracy  z  dziećmi 

z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  oraz  przeszkolenie  kadry  pracującej 

w placówkach udzielających pomocy rodzinom,  w których jest przemoc.

10. Finansowanie  szkoleń  z  zakresu  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  rozpoznawania 

przeciwdziałania  przemocy,  szkolenia  dla  przedsiębiorców  i  sprzedawców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

11. Dostarczanie niezbędnej wiedzy o FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) psychologom, 

pedagogom,  terapeutom  oraz  wszystkim,  którzy  zajmują  się  pomocą  dzieciom 

z rodzin z problemem alkoholowym.

III.        Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  edukacyjnej  w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży,  
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w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,  a  także  działań  na  rzecz 

dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Prowadzenie  na  terenie  szkół  i  innych  .placówek  oświatowych  i  opiekuńczo-

wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

2. Podejmowanie działań edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców.

3. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej 

z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałaniu przemocy     w rodzinie organizowanych 

m.in.  dla  nauczycieli,  pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, 

policji.

4. Działania  polegające  na  organizacji  festynów,  imprez  kulturalnych,  sportowych 

i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

5. Podejmowanie  działań  edukacyjnych  skierowanych  do  sprzedawców  napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych mających na celu ograniczenie  dostępności 

alkoholu nieletnim.

6. Wzbogacanie  oferty  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  w  celu  utrwalenia  wzorca 

aktywnego  spędzania  czasu wolnego,  tworzenie  warunków do realizacji  tych  form 

(w tym obozy sportowe).

7. Udział  w  lokalnych,  regionalnych  i  ogólnopolskich  kampaniach  edukacyjnych 

tematycznie związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz  przemocą  w  rodzinie,  np.  „Zachowaj  trzeźwy  umysł”,  „Alkohol  –  nieletnim 

dostęp wzbroniony”.

8. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

9. Organizowanie programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

10. Podejmowanie  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  nietrzeźwości  kierowców  – 

nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod 

względem trzeźwości. 

11. Prowadzenie stałego medialnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na 

terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – m.in. w Magazynie 

Samorządowym.

IV. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej   

rozwiązywaniu problemów alkoholowych
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1. Wspieranie  i  powierzanie  niektórych  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki 

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  organizacjom  pozarządowym-  pod 

warunkiem,  że  w  statucie  tej  organizacji  znajdują  się  zapisy  określające  jej 

zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.   

13¹  i  15  ustawy  oraz  występowanie  przed  sądem  w  charakterze  oskarżyciela 

publicznego

1. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub       nietrzeźwym oraz 

w przypadku złamania  zakazów promocji  i  reklamy napojów alkoholowych  gmina 

może podejmować interwencje oraz występować z aktem oskarżenia bezpośrednio do 

sądu z pominięciem prokuratora.

§ 4

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

1. Za udział w pracach GKRPA jej członkom przysługuje wynagrodzenie  50 zł brutto 

(zgodnie z listą obecności).

2. Za  udział  w  kontroli  przestrzegania  przepisów  dotyczących  sprzedaży  napojów 

alkoholowych – 50 zł brutto.

3. Za przeprowadzenie rozmowy interwencyjno-motywacyjnej – 50 zł brutto.

§ 5
Zasady finansowania realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

1.  Środki  na  finansowanie  Programu  pochodzą  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na 

sprzedaż napojów alkoholowych  i  ujęte  są  w budżecie  gminy w dziale  851 „Ochrona 

zdrowia”, rozdział 85 154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
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