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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 
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Wstęp 

 

 

Jednym z nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest 

tworzenie warunków do pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz 

zapobieganie występowaniu postaw i zachowań aspołecznych grożących patologiami i 

uzależnieniami. 

Zgodnie z art. 4
1
ust.1 i ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz.U. 2012r. poz.1356 z późn. zm.), 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i 

jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. 

Gmina z racji dysponowania odpowiednią wiedzą o problemach swoich mieszkańców 

oraz o swoich możliwościach może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze 

skierowane do społeczności lokalnej, ponieważ nadmierne zażywanie alkoholu stanowi 

poważny problem, nie tylko pojedynczych jednostek, ale i ogółu społeczeństwa. Skuteczna 

profilaktyka to również wskazanie i wspieranie alternatywnych sposobów spędzania czasu 

wolnego, promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia bez nałogów. 

Zadania Gminnego Programu podyktowane są troską o dobro mieszkańców, którzy 

powinni być ostrzeżeni przed uzależnieniami i konsekwencjami z nich wynikającymi. Ważne 

jest działanie wielowymiarowe od informowania, zapobiegania poprzez leczenie.  

 

Głównym celem programu jest: 

 

1. Rozwój edukacji publicznej w zakresie nadużywania i uzależniania się od alkoholu 

oraz jego skutków. 

2. Inicjowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych poprzez doprowadzanie do 

ograniczania istniejących i zapobiegania powstawaniu nowych uzależnień oraz 

zmiany struktury spożywania napojów alkoholowych. 

3. Podjęcie działań mających na celu zmiany zachowań i postaw społecznych 

mieszkańców związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych. 

4. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki adresowanych szczególnie do dzieci i 

młodzieży. 

5. Zwiększanie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

6. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień. 
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Zadania programu. 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych odbywa się w zakładach lecznictwa 

odwykowego i jest bezpłatne.. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od 

alkoholu jest psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie medyczne ma charakter 

wspomagający psychoterapię i nakierowane jest na usuwanie powikłań spowodowanych 

szkodliwym używaniem alkoholu oraz farmakologiczne wsparcie oddziaływań 

psychoterapeutycznych. 

 

1. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia osób uzależnionych od 

alkoholu oraz kierowanie ich na leczenie odwykowe. 

2. Pokrywanie kosztów dobrowolnego leczenia osób uzależnionych związanych z 

wydawaniem opinii psychologicznych i psychiatrycznych przez biegłych lekarzy. 

3. Pomoc w umieszczaniu pacjentów w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

4. Pomoc w uzyskaniu doraźnej pomocy medycznej. 

5. Udzielanie zainteresowanym informacji na temat funkcjonowania poradni 

odwykowych. 

 

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 poprzez:  

-   przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

            - zaproszenie osoby na rozmowę motywującą, 

            - kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, 

            - kierowanie do Poradni Terapii Uzależnień „Szansa”, 

            - informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego i stosownej terapii, 

- kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

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

rodzinie. 

2. Dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin 

z problemem alkoholowych i zagrożonych jej wystąpieniem. 
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3. Pomoc przy organizowaniu imprez środowiskowych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

4. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5. Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

6. Inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i 

przemocy. 

7. Zakup materiałów biurowych i innych artykułów na potrzeby Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. Organizowanie i/lub dofinansowanie lokalnych narad, konferencji itp. w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

9. Edukacja publiczna (ulotki, poradniki, broszury itp.). 

10. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców. 

11. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z obowiązującymi przepisami. 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1. Wspieranie i finansowanie szkolnych programów i konkursów 

profilaktycznych. 

2. Inspirowanie i wspieranie lokalnych imprez, festynów, kampanii 

edukacyjnych, przedstawień teatralnych, konkursów o tematyce 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

3. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w 

ogólnopolskich i lokalnych kampaniach profilaktycznych. 

4. Zakup materiałów profilaktycznych – prasy, broszur, plakatów, ulotek, 

pomocy dydaktycznych, książek itp. z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu 

ograniczanie ich dostępności i przestrzeganie zakazu sprzedawania i 

spożywania przez nieletnich napojów alkoholowych. 

6. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla 

rodziców. 

7. Finansowanie i dofinansowywanie obozów, kolonii, półkolonii, zielonych 

szkół oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych alkoholizmem. 
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8. Finansowanie szkoleń, konferencji w zakresie pracy profilaktycznej z 

dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli i pedagogów oraz innych grup 

zawodowych, które z racji wykonywania obowiązków służbowych 

podejmują działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

9. Dofinansowywanie konkursów literackich, artystycznych itp. mających 

cele profilaktyczne. 

10. Wspieranie działań edukacyjnych promujących abstynencję w czasie ciąży. 

11. Wspieranie inicjatyw promujących trzeźwy styl życia i integrujący 

środowiska patologiczne ze społeczeństwem, w tym imprezy kulturalne i 

artystyczne np. Konkurs Piosenki Religijnej, Wielki Konkurs Galowy „Dar 

Serca”, „Ogólnopolska Noc Profilaktyki”, Klub „Honorowych Dawców 

Krwi”, itp. 

12. Rozszerzenie zajęć profilaktycznych o różne formy zajęć pozalekcyjnych 

jako alternatywy spędzania wolnego czasu bez używek skierowanych do 

grup młodzieżowych. 

13. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach dla różnych grup 

wiekowych. 

14. Dofinansowanie i wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 

opracowywanych i realizowanych przez młodzież. 

 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

2. Współpraca z sądem w sprawie kierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe. 

3.  Współpraca z kuratorami sądowymi oraz policją. 

4. Wspieranie działalności stowarzyszeń, grup samopomocowych, organizacji 

społecznych, kościelnych, szkolnych propagujących profilaktykę alkoholową. 
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Zasady finansowania Gminnego Programu i wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Źródłem finansowani programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie ze 

sprzedaży napojów alkoholowych i wykorzystywane są zgodnie z rocznym planem 

finansowym. 

Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych zostaną przekazane w trybie i 

na zasadach określonych w umowach zawieranych z wykonawcami tych programów. 

Wynagrodzenie dla członków komisji ustala się w wysokości 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) za każdorazowy udział w 

posiedzeniu/kontroli tej komisji. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka 

komisji na liście obecności lub protokole kontroli placówek handlowych prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Realizatorami programu są: Gmina Raciąż, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w Raciążu, 

Sąd Rejonowy w Płońsku, instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne realizujące cele i 

zadania zawarte w programie. 

Wójt Gminy Raciąż sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i 

podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              


