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                W S T Ę P 
 
 
        Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i z dnia 26 
października 1982r  / z późniejszymi zmianami/  w art.4 stanowi, że prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy  do zadań 
własnych gminy. 
Niniejszy program będzie realizowany przez pełnomocnika. 

 
Zadania te w szczególności  obejmują : 

 
     1)  zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla osób  
          uzależnionych od alkoholu , przemocy. 
     2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy             
          psychospołecznej  i prawnej, a   szczególności  ochrony przed  przemocą w  
          rodzinie, 
     3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w            
          szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  
          sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w  
          pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, 
     4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  
          rozwiązywaniu problemów alkoholowych ,  przemocy, 
     5)  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.  
         131  i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela  
         publicznego, 

     6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów  
          integracji społecznej                                                                                                      
 
W celu realizacji zadań wynikających z w/w ustawy niezbędne jest coroczne uchwalenie 
przez Radę Gminy – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 
Przedstawiony program działań w ramach Gminnego Programu na 2010 rok precyzuje 
zadania z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w ostatnich latach. Wskazują one, że 
należy kontynuować dotychczasowe kierunki działań przy zwróceniu większej uwagi na   

- rozszerzenie działań związanych z profilaktyką wśród dzieci i młodzieży, 
- uwzględnianie problematyki przemocy w rodzinie wynikającej z nadużywania 

alkoholu, 
- objęcie systemem szkoleń pracowników różnych służb, 

      -     ograniczenie dostępności alkoholu, 
Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w wielu obszarach rzeczywistości 
społecznej. Przez podjęcie odpowiednich działań można zmniejszyć ich rozmiar i 
dotkliwość. 
 

 
 
 

 



I. CELE   PROGRAMU 
 
 
1.   Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,  oraz zmniejszenie   
      rozmiarów tych, które aktualnie występują. 
 
2.   Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi w gminie w     
      zakresie problemów alkoholowego ,  i przemocy. 
 
3.   Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 
 
4.   Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych ,  

oraz przemocy. 
 
5.   Zmniejszenie udziału alkoholizmu wśród przyczyn  naruszenia prawa i porządku  
      publicznego. 
 
6.   Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego przemocy i          
      zaniedbań. 
 
5. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów   
      alkoholowych  i  przemocy.    
 
6. Tworzenie bazy materialnej organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji tego programu. 
 

II.  STRATEGIA DZIAŁANIA 
 
1  Prowadzenie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów           
    Alkoholowych na rzecz zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz    
    przemocy. 
 
2. Racjonalne i elastyczne ograniczenie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie  
    Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i  
    konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi  
    przepisami. 
 
3. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego i  
     trzeźwości. 
 
4. Profilaktyczne rozpowszechnianie programów informacyjnych i psychoedukacyjnych dla  
    dzieci  i młodzieży. 
 
5. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych i ich rodzin.  
 
6.Udzielania rodzinom, u których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  
   i   prawnej. 
 
 



III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i  
       rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od alkoholu,  i   
       przemocy.     
 
 
Zadanie 1.  
          Kontynuowanie dyżurów terapeuty w punkcie konsultacyjnym. 
 
Zadanie 2.  
 
          Finansowanie pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci  
          dotkniętych  przemocą z terenu naszej Gminy. 
 
Zadanie 3.  
 Sfinansowanie kosztów badania biegłego psychologa i psychiatry . 
 
Zadanie 4.  
 Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., Poradnią  
            Odwykową, Grupami wsparcia, klubami A.A. 
 
Zadanie 5. 
             Współdziałanie z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi  
              prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów związanych z   
              uzależnieniem  dofinansowanie.  

 
IV. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy       
     alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w     
     szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 
Zadanie 1. 
 Prowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawie osób uzależnionych. 
 
Zadanie 2. 
 Stwarzanie możliwości pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. 
 
Zadanie 3.  
 Rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

  - utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy,  
      - kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa i psychiatrę w  
         celu wydani opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia.      

 
 
Zadanie 4. 
 Pokrycie kosztów dla osób uzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem  
            alkoholowym.  
            ( zwrot kosztów przejazdu na terapie, za maratony terapeutyczne)  



 
Zadanie 5. 

Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy, 
zakładami pracy, Szkołami, Przychodnią Lekarską, Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
Bibliotekom Publiczną, 

 

 
V. Prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i 
     edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.   
 
Zadanie 1.  

Kontynuowanie działalności świetlicy wychowawczo-opiekuńczej w Solcu i 
Krzykosach . 

 
Zadanie 2.  

Pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów świetlicy wychowawczo-opiekuńczej / 
zajęcia 2x w tygodniu po 3 godz. / jak i innych specjalistów . 

 
Zadanie 3.  
 Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w świetlicach wychowawczo-opiekuńczych .  

Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach (materiały biurowe, przybory 
szkolne, pomocy i sprzęt do prowadzenia zajęć wychowawczo – opiekuńczych, jeśli 
starczy środków to zakupić nowy komputer. Remont  świetlicy w Solcu – malowanie. 
Zakup paczek świątecznych dla uczestników świetlicy wychowawczo-opiekuńczej ze 
środków własnych lub pozyskanych z fundacji „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. 

Zadanie 4. 
Dofinansowanie do wyposażenia w sprzęt sportowy boiska sportowego przy szkołach  
w celu prowadzenia zajęć sportowych, pozalekcyjnych dla młodzieży. 

   
Zadanie 5. 

Dofinansowanie  półkolonii w szkołach  i sfinansowanie półkolonii w świetlicach 
opiekuńczo wychowawczych z zajęciami profilaktyki w zakresie problemu 
alkoholowego ,  i przemocy dla dzieci ze szkół na terenie gminy. 
Dofinansowanie różnego typu imprez rekreacyjno -sportowych i terapeutycznych 
organizowanie konkursów plastycznych o tematyce profilaktycznej , zorganizowanie  
zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia tj. – rajd rowerowy –  
konkursu bezpieczeństwo w ruchu drogowym  - organizacja i finansowanie.  

             
Zadanie 6. 
 Organizowanie szkoleń  dla nauczycieli ze wszystkich  szkół na terenie gminy.  
 Organizowanie szkoleń  dla członków Gminnej Komisji . 
 Organizowanie szkoleń  dla sprzedawców  w/g potrzeb. 
 Organizowanie szkoleń dla Radnych i Sołtysów  w/g potrzeb.  
       
 
 
   
 



Zadanie 7. 
 Organizowanie i prowadzenie na terenie Szkół programów profilaktycznych dla dzieci  
  młodzieży i rodziców  np. spektakle teatralne dotyczące uzależnień, pogadanki,  
             wywiadówki profilaktyczne. 
 
Zadanie 8. 

Pokrywanie opłat związanych z funkcjonowaniem świetlic wychowawczo-
opiekuńczych w tym opłacenie ubezpieczenia –świetlic , komputerów , sprzętu oraz 
ubezpieczenia uczestników rajdu rowerowego wraz z opiekunami. 

 
 
 
Zadanie 9. 
           Wspieranie merytoryczne i finansowanie różnych typu akcji i kampanii. 
 
Zadanie 10. 
           Opłacenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym zgodne ze sporządzoną umową. 

 
 
VI. Przestrzeganie przepisów ustawy.   
 
Zadanie 1. 
        Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
         wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie  
         określonym  przez art.18 ust. 3 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
         alkoholizmowi. 
 
Zadanie 2.  
        Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  
        w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz kontrola punktów sprzedaży w  
        zakresie realizacji zadań wynikających z podjętej  uchwały Nr XVI/ 116/2004 Rady  
        Gminy Krzykosy z  dnia 29.04.2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży  
        napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa  
        przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz z  
        podjętej uchwały Nr II/20/2002 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6.12.2002 r. zasady  
        usytuowania na terenie gminy miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
 
Zadanie 3.  
        Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów  
        alkoholowych. 

 
Zadanie 4. 
        Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i  
        art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  
        wystąpienie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  
 
 
 
 



VII. Zasady wynagrodzenia członków komisji. 
 
1.Członkom Gminnej Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      
   zwanej  dalej  „Komisją”, przysługuje wynagrodzenie za  udział  w pracach Komisji, a w  
   szczególności  : 

a) posiedzeniach komisji 
b) za prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi zaproszonymi na rozmowę w 

kwestii nadużywania alkoholu 
c) za udział w  kontrolach placówek handlowych przeprowadzanych w terenie. 
 

2.Wynagrodzenie Członków Komisji za udział w poszczególnych pracach Komisji  
   określonych w ust.1 wynosi 110,00 zł  brutto. 
 
3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie listy obecności. 
 
 
 
 

VIII. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i        
         osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów  
         alkoholowych 
 
 
1)    wspieranie działań wszystkich osób zaangażowanych w  realizacji  zadań Gminnego          
       Programu, 
2)    podnoszenie wiedzy , kompetencji i umiejętności  w zakresie rozwiązywania problemów          
       alkoholowych  i przemocy. Uczestniczenie w spotkaniach roboczych        
       organizowanych przez Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie i inne  organizacje , 
3)   promowanie  korzystnych dla realizacji  programu postaw społecznych;   
      wykorzystywanie      
     w    tym celu  lokalnej prasy, ulotek; promowanie idei AA, 
4)    wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych        
       przez organizacje i ruchy  abstynenckie na podstawie  przedłożonych projektów, 
 

 
IX. Edukacja społeczna. 
 
 
Zadanie 1. 

Prowadzenie informacji na temat choroby alkoholowej, przemocy w rodzinie poprzez 
plakaty i ulotki. 

 
 
Zadanie 2. 
         Publikacja artykułów w gazecie 


