
PROJEKT 

                                               

Załącznik Nr 1 do uchwały  

Nr …   Rady Gminy  Wąwolnica                                                                                                                                                

    z  dnia …………… 

Gminny Program                                                                                             

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               

dla Gminy Wąwolnica na rok 2014. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wąwolnica 

na rok 2014 określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy. Jego nadrzędnym celem 

jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do 

zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenia rozmiarów problemów, które 

aktualnie występują. Powyższy  program jest kontynuacją programów lat  ubiegłych. Działania 

podejmowane w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych problemów  

powodowanych przez alkohol w całej społeczności lokalnej a nie tylko w grupie podwyższonego 

ryzyka. Główne problemy to m.in. picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne związane z 

nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko 

przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych.                                                                                                                                                                           

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Wąwolnica na rok 2014 uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Narodowego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 oraz 

rekomendacji do realizowania problemów alkoholowych w 2014 roku Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                       

Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Niepubliczną 

Przychodnią Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądem Rejonowym, 

szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. 

      Diagnoza środowiskowa                                                                                                            

Liczba mieszkańców w Gmina Wąwolnica wynosiła (na dzień 31.12.2012) 4759.                                     

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  spotkała się na  20 posiedzeniach , 

rozpatrywała  30 spraw dotyczących osób nadużywających alkoholu, osób współuzależnionych i 

dotkniętych przemocą rodzinną.                                                                                                                     



Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w naszej Gminie w roku 2013  wynosiła  21 z  tego 

w 12  punktach sprzedawane były napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sprzedaż detaliczna)  a w  9 punktach  sprzedaż  przeznaczona była do spożycia  w miejscu  

jak i  poza miejscem sprzedaży (lokale  gastronomiczne) Średnio w roku 2012  na jeden punkt 

sprzedaży lub podawania alkoholu  przypadło  227 osób.                                                                                                                                                                     

Z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami socjalnymi, członkami Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i dzielnicowym 

wynika, że część dorosłych mieszkańców gminy nie dostrzega negatywnych skutków problemu 

społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu. Osoby dorosłe nie chcą poddawać się dobrowolnemu 

leczeniu odwykowemu. Problem nadużywania alkoholu często wiąże się z występowaniem zjawiska 

przemocy w rodzinie ( przemocy  fizycznej, psychicznej bądź ekonomicznej). Młodzież gimnazjalna 

nie traktuje uzależnienia od alkoholu jako problem, który mógłby ją bezpośrednio dotyczyć. 

ZADANIA I SBOSOBY REALIZACJI PROGRAMU  W ROKU 2014. 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób  

   uzależnionych od alkoholu . 

1. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów z przeznaczeniem dla placówek  

lecznictwa  odwykowego w których są leczeni  pacjenci naszej gminy.  

2. Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego. 

3. Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i  Współuzależnienia  w  

      Puławach  – udział  osób z terenu gminy w grupach terapeutycznych, warsztatach i maratonach               

wspierających  trzeźwienie.                                                                                                                               

4.  Opłacanie kosztów powołania biegłych (psycholog i psychiatra) orzekających w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu.                                                                                                                                                

5.  Udział rodzin z problemem alkoholowym w szkoleniach i imprezach promujących  zdrowy  styl 

życia / Zloty Rodzin Abstynenckich, spotkania trzeźwościowe  w  Częstochowie, Licheniu,   

Łagiewnikach, Kałków Godów, /.                                                                                                                                                           

6. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i        

doświadczających przemocy domowej, którego zadaniem jest motywowanie  i  informowanie o 

możliwościach podjęcia leczenia wskazywanie i udostępnianie informacji  na temat dostępnych 

miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z  terenu gminy, powiatu, 

województwa, prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych. 



II.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 

1.Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od 

alkoholu poprzez:                                                                                                                                                           

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,                                                                                         

- w szczególnych przypadkach wystąpienie do OPS o przeprowadzenie wywiadów   rodzinnych na     

    potrzeby komisji,                                                                                                                                                                                    

- zaproszenie osoby na rozmowę wspierająco-motywująca, 

- kierowanie na badanie pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, 

- kierowanie do poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, 

- motywowanie do podjęcia leczenia stacjonarnego w zakładach lecznictwa odwykowego, 

- kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

- uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy w  

  rodzinie. 

2. Organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii bądź obozów z programem 

    profilaktycznym dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, zagrożonych patologią 

   alkoholową, współpraca w tym zakresie ze szkołami i Gminnym Ośrodkiem Pomocy  

   Społecznej. 

2. Kontynuacja poradnictwa psychologicznego  punktu konsultacyjno- informacyjnego.  

3. Wspieranie procedury „Niebieskiej Karty”.                                                                                                         

4. Współpraca  z  zespołem  interdyscyplinarnym  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.                                 

5. Realizacja i finansowanie programów profilaktyki   przemocy w rodzinie dla rodzin       

problemowych  i członków Zespołu.                                                                                            

 III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  w szczególności dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.                        



1. Kontynuacja działań  świetlic szkolnych  i  pomoc w  tworzeniu świetlic wiejskich w    strażnicach 

OSP.                                                                                                                             

Wspólne programy edukacyjno-rekreacyjne dla świetlic wiejskich i świetlic zorganizowanych  w 

strażnicach  OSP: 

    -liga tenisa stołowego (szachy, warcaby) 

    - biegi uliczne, przełajowe (integracja z osobami niepełnosprawnymi) 

    - częściowe dopłaty do wyjazdów na imprezy sportowe i okolicznościowe   

    - zawody sportowe gminne i międzygminne – (piłka nożna , itp.) 

2. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz doposażenie w potrzebny sprzęt, urządzenia   i  

materiały do prowadzenia  zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki w szkołach  i    świetlicach 

na terenie Gminy.                                                                                                       

3. Finansowanie szkoleń dla członków komisji,  nauczycieli , rodziców   oraz osób zainteresowanych   

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  i innych uzależnień. 

4. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.  

5. Dofinansowanie przeprowadzania w szkołach programów profilaktycznych. 

6.  Współorganizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

których ideą przewodnią będzie propagowanie modelu życia w trzeźwości.                               

 7. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich akcjach i                                        

kampaniach organizowanych przez PARPA i inne stowarzyszenia.( kampania  „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, „ Reaguj na Przemoc”, ”Młodzi i substancje psychoaktywne 2014-2015”) 

8. Inspirowanie i wsparcie lokalnych imprez, kampanii edukacyjnych, przedstawień teatralnych, 

konkursów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. 

9. Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do            

sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczenie ich dostępności i przestrzeganie 

zakazu sprzedawania i spożywania przez nieletnich napojów alkoholowych. 

IV. Wspomaganie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych , 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 



1. Udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom  i organizacjom  pozarządowym  działającym  

na terenie gminy, które w swej działalności propagują  profilaktykę związaną  z uzależnieniami. 

2. Finansowanie zakupów i usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji działań Gminnej     

      Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami  

       poddanymi leczeniu odwykowemu. 

4. Udzielanie pomocy grupie anonimowych alkoholików skupionej w Stowarzyszeniu Abstynenckim 

„Ostoja”  w Wąwolnicy. 

5. Zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu alkoholizmu, nikotynizmu, i 

przemocy w rodzinie dla szkół, ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

art.13¹ i  15 ustawy. 

1. Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie 

przestrzegania wszystkich warunków zamieszczonych w ustawie, zezwoleniu i innych aktach 

dotyczących handlu alkoholem przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, 

zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i 

promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

osobom, których zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 na 

kredyt lub zastaw.  

2. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów 

niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego bądź wystąpienie 

do prokuratury  w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

4. Występowanie do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku 

stwierdzenia łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 



1. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w kwocie 50 zł brutto za udział w posiedzeniu. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności na posiedzeniach komisji. 

 

 

 


