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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

 

 

Wstęp 

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Raciąż, na 

2019 rok zwany dalej „Programem”  został opracowany  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 

Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.). Działania zaplanowane w ramach Programu, 

stanowią nie tylko kontynuację zadań i przedsięwzięć lat ubiegłych, ale także dają odpowiedź 

na nowe sugestie i potrzeby środowisk realizujących zadania w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W celu zmniejszenia ilości i częstotliwości szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu 

przez mieszkańców Gminy Raciąż, wskazane jest dalsze podejmowanie działań 

profilaktycznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy osobom 

uzależnionym, współuzależnionym a w szczególności dzieciom i młodzieży. 

Działania zawarte w Programie skierowane są nie tylko do osób z problemem alkoholowym, 

ale także do ich rodzin. Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do 

problemu, niezbędnym w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

Głównym celem Programu jest minimalizacja szkód zdrowotnych i społecznych 

spowodowanych używaniem alkoholu poprzez stworzenie zintegrowanego systemu 

współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i grupami zajmującymi się profilaktyką 

uzależnień. 

 

 

Cele szczegółowe Programu są następujące: 

 

 



1. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień m.in. poprzez promowanie 

właściwych postaw społecznych w walce z uzależnieniem od alkoholu. 

2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w celu zmniejszania 

negatywnych skutków spowodowanych nadużywaniem alkoholu. 

3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem 

alkoholu, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży. 

4. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień poprzez zwiększanie świadomości 

mieszkańców Gminy Raciąż na temat szkodliwości używania alkoholu. 

5. Udostępnianie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutyczne, 

rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem. 

6. Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnej w walce z 

uzależnieniami.  

7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

 

Zadania Programu 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

 

1. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia osób uzależnionych od alkoholu. 

2. Finansowanie kosztów leczenia osób uzależnionych związanych z wydaniem opinii 

psychologiczno-psychiatrycznych oraz kosztów wniosków sądowych. 

3. Pomoc w umieszczaniu pacjentów w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

4. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich udzielających pomocy 

mieszkańcom Gminy Raciąż. 

 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

1. Podejmowanie czynności mających na celu objęcie leczeniem osób uzależnionych od 

alkoholu. 

2. Zwiększanie dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym. 

3. Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem 

alkoholowym ( zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów broszur, itp.). 

4. Współpraca z podmiotami realizującymi procedurę „Niebieskie Karty”. 

5. Udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Raciążu w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w rodzinach, w 

których występuje przemoc w związku z problemem alkoholowym. 



6. Finansowanie lub dofinansowanie różnych form dokształcania dla członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu i dla pracowników 

instytucji z terenu Gminy Raciąż pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy 

domowej w rodzinach z problemem alkoholowym. 

7. Współfinansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie. 

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

przemocy. 

9. Podejmowanie działań edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców. 

10. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z obowiązującymi przepisami. 

11. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

1. Dofinansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci 

i młodzieży. 

2. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z 

dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów oraz osób pracujących z dziećmi z 

rodzin z problemem alkoholowym. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych 

wzorców zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z 

problemami życia codziennego. 

4. Udział w kampaniach edukacyjnych na terenie gminy, udział w kampaniach o zasięgu 

regionalnym i ogólnopolskim. 

5. Podejmowanie działań edukacyjnych, edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczanie 

ich dostępności i przestrzeganie zakazu sprzedawania przez nieletnich napojów 

alkoholowych. 

6. Dofinansowanie wypoczynku połączonego z realizacją programów profilaktycznych. 

7. Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

8. Zakup pomocy, sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów profilaktycznych w 

tym prenumerata lub zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji itp. 

9. Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół , instytucji zajmujących się profilaktyką 

uzależnień na terenie gminy Raciąż. 

10. Dofinansowywanie obozów, kolonii, półkolonii, zielonych szkół oraz innych form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z 

przekazem profilaktycznym. 

11. Prowadzenie działań edukacyjnych promujących abstynencję w czasie ciąży. 



12. Wspieranie i dofinansowanie inicjatyw promujących trzeźwy styl życia, integrujący 

środowiska patologiczne ze społeczeństwem, w tym imprezy kulturalne i artystyczne.    

13. Organizowanie i dofinansowanie imprez szkolnych, środowiskowych o charakterze 

edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli teatralnych 

zawierających elementy profilaktyki uzależnień. 

14. Zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z elementami profilaktyki 

uzależnień. 

15. Dofinansowanie imprez, akcji i przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym, 

których celem jest propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w 

społeczności lokalnej. 

16. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców poprzez wspieranie działań, 

których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny. 

17. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

młodzież, dorosłych mieszkańców, promujących zdrowy styl życia, realizujących cele 

profilaktyczne, odbywające się bez udziału alkoholu. 

18. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień. 

19. Współpraca z lokalnymi mediami w celu propagowania działań na rzecz profilaktyki 

uzależnień oraz do informowania o instytucjach i placówkach świadczących pomoc 

rodzinie. 

20. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami, parafiami 

mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych 

obyczajów. 

22. Współorganizowanie i współfinansowanie imprez, wycieczek profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży. 

23. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do kierowców (współpraca z 

policją, ośrodkami szkolenia kierowców). 

24. Dofinansowanie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. 

25. Inne działania z zakresu profilaktyki. 

 

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, kuratorami sądowymi, prokuraturą oraz policją. 

3. Wspieranie działalności stowarzyszeń, grup samopomocowych, organizacji 

społecznych, kościelnych, szkolnych  i instytucji zajmujących się profilaktyką 

alkoholową. 

4. Organizowanie spotkań, konferencji i debat na rzecz przeciwdziałania 

uzależnieniom. 



 

 

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 2018 poz. 2177) 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. 

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

podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisariat Policji w Raciążu, Sąd Rejonowy w 

Płońsku, Prokuratura Rejonowa w Płońsku, szkoły, parafie, instytucje, jednostki ochrony 

zdrowia, stowarzyszenia, osoby fizyczne i inne podmioty realizujące cele i zadania zawarte w 

programie. 

 

Zakończenie 

 

 Realizacja określonych w Programie celów, kierunków i działań ma za zadanie 

podniesienie jakości i dostępności działań profilaktycznych, terapeutycznych oraz 

rehabilitacyjnych, jak również dążenie do zmiany struktury spożycia i wzorców używania 

napojów alkoholowych. 

Wyznaczone kierunki działania mają na celu ograniczenie skutków nadużywania 

alkoholu, powodującego nie tylko szkody zdrowotne, ale również społeczne, takie jak: 

naruszenia zasad bezpieczeństwa publicznego, wzrost przestępczości i wykroczeń, zdarzenia 

drogowe, przemoc w rodzinie, wykluczenia społeczne, bezrobocie i bezdomność. Działania te 



wymagają skoordynowanej, interdyscyplinarnej współpracy wszystkich podmiotów 

realizujących Program.  

  

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w  Programie są kontynuacją działalności 

prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji 

pozwalają na dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb. Sposoby realizacji 

zadań ujętych w Programie dostosowane są do potrzeb i możliwości ich realizacji w Gminie 

Raciąż. 

Program nie wyczerpuje wszystkich działań, ze względu na jego otwarty charakter można w 

każdej chwili uwzględniać celowe działania, nadrzędnym jednak celem, przy wprowadzaniu 

jakichkolwiek zmian i poprawek, musi być dobro mieszkańców Gminy Raciąż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


