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2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
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4. Kontrola przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi. 

5. Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  

Problemów  Alkoholowych, 

6. Zasady finansowania zadań określonych w programie. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WSTĘP 
 
          
 
          UzaleŜnienie  od  alkoholu  jest  chorobą  biopsychospołeczną.  
Podstawą  rozpoznania uzaleŜnienia  od  alkoholu  jest  diagnoza  dokonana  
zgodnie  z  obowiązującą  aktualnie  w  Polsce  Międzynarodową  Klasyfikacją  
Chorób,  Urazów  i  Przyczyn  Zgonów. Mechanizmy  uzaleŜnienia  od  
alkoholu  sprawiają  , Ŝe  uczucia  osoby  uzaleŜnionej  w  coraz  mniejszym  
stopniu  zaleŜą  od  realnej  rzeczywistości, a  zaczynają  być chemicznie  
regulowane  przez  spoŜywany  alkohol.  Jej  myślenie  podporządkowane  jest  
ochronie  nałogu  i  zaprzeczaniu  szkodom,  które  powstają, gdy  osoba  ta  
znajduje  się  pod  wpływem  alkoholu. UzaleŜniony  traci  moŜność  dokonania  
adekwatnej samooceny  oraz  kontrolę  nad  swoim  Ŝyciem.  
Trzeźwiejący  alkoholicy  często  na  nowo  muszą  odkrywać  hierarchię  
wartości,  która  została  zaburzona  lub  zniszczona  na  skutek  choroby.  
Alkoholizm  i  pijaństwo burzą  Ŝycie  rodzinne  i  prowadzą  do  licznych  
tragedii. Dorośli  naduŜywając  alkoholu  powodują  cierpienie  swoich  dzieci,  
odbierając  im  młodość  i  poczucie  bezpieczeństwa. 
Młodzi  ludzie upijając  się  tracą   szansę  na  prawidłowy  rozwój  psychiczny  
i  fizyczny,  niszczą  swoje  zdrowie  oraz  moŜliwość  efektywnej  nauki  i  
pracy.  Dlatego  teŜ  zapobieganie  uzaleŜnieniom  jest  jak  na  razie  
najskuteczniejszym  sposobem  niedopuszczania  do  dramatycznych  
konsekwencji. NaleŜy  podjąć  działania  zmierzające  do: 
-    propagowania  trzeźwości, w  szczególności  wśród  młodzieŜy  i  grup                                
     podwyŜszonego  ryzyka; 
-    przeciwdziałania  rozszerzaniu  się  zjawiska  alkoholizmu; 
-    zminimalizowania  negatywnych  skutków  wynikających  z  naduŜywania    
     alkoholu;         
-    zwiększenia  skuteczności  terapii  dla  osób  uzaleŜnionych  i  członków   
     ich  rodzin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE DOTYCZ ĄCA   

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

 

Na  terenie  gminy  Radomsko  zamieszkuje  5700  osób , ogółem  w  

gminie  funkcjonuje  19  punktów  sprzedaŜy  napojów  alkoholowych   na  

jeden punkt  sprzedaŜy  napojów  alkoholowych  przypada  300   

mieszkańców  

W gminie Radomsko obowiązuje limit 25 punktów sprzedaŜy napojów 

alkoholowych powyŜej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy i 10 punktów sprzedaŜy napojów 

alkoholowych zawierających powyŜej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy, uchwalony przez Radę 

Gminy.  

Wykorzystanych zostało 16 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy i 3 punktów 

sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu 

sprzedaŜy. 

W 2003 roku wydano ogółem 35 zezwoleń na sprzedaŜ napojów 

alkoholowych  w  tym: 

          12 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających do              

 4,5% alkoholu  (oraz  piwa) przeznaczonych  do spoŜycia  poza 

                miejscem  sprzedaŜy. 

• 12 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających 

powyŜej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych   

               do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy.           

• 11 zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zawierających 

powyŜej 18% alkoholu . 

               przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy. 

 



             

Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku w 

roku 2003 na terenie gminy Policja wzywana była do 87 interwencji domowych, 

w tym 79% interwencji  dotyczyło osób znajdujących  się  pod  wpływem  

alkoholu. Ujawniono 27 przestępstw  drogowych  dokonanych pod wpływem 

alkoholu, 1 przypadek  popełnienia  wykroczenia  przez osobę  nieletnią 

(zniszczenie mienia). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2003 udzielił pomocy 

finansowej w formie zasiłków okresowych dla 37 rodzin, u których występuje 

problem alkoholowy oraz celowych dla 35 rodzin.  

71 dzieci otrzymało paczki świąteczne, natomiast 41 dzieci skorzystało              

z wypoczynku letniego. 

Na  terenie  gminy  brak  jest  profesjonalnych  instytucji,  które  słuŜyłyby  

rodzinom  z  problemem  alkoholowym. Działająca  Gminna  Komisja  

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  jest  miejscem  pierwszego  

kontaktu  dla  osób  z  terenu  gminy  z  problemem  alkoholowym.Wstępnie  

motywuje  do  terapii   i  informuje  o  moŜliwościach  leczenia  osób  

uzaleŜnionych. Komisja  udziela  pomocy ,słuŜy  radą, informuje  o  

organizacjach   i  poradniach  które  działają  na  rzecz  osób  uzaleŜnionych  i  

współuzaleŜnionych.   

W roku  2003 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

rozpatrzyła 19 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, z czego 11 

wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Radomsku o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 

niektórych przypadkach osoby naduŜywające alkoholu po rozmowie 

motywacyjnej z Komisją decydowały się na podjęcie dobrowolnego leczenia w 

Przychodni Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia. W 

Przychodni tej w roku 2003 zarejestrowanych było 21 osób z terenu naszej 

gminy. 



 
II.  PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004 
 
 
Zadanie w zakresie 
 

Sposób realizacji 

a) przeprowadzanie w placówkach oświatowych prelekcji, 
pogadanek na temat uzaleŜnień oraz informowanie o 
konsekwencjach naduŜywania alkoholu. 

b) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieŜy w placówkach szkolnych. 

c) organizowanie i finansowanie kolonii letnich i 
zimowych dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem 
alkoholowym połączonych z realizacją programów 
profilaktycznych i terapeutycznych, 

d) realizacja programów wychowawczo-artystycznych 
mających na celu przeciwdziałanie zagroŜeniom 
alkoholowym wśród młodzieŜy: 
- spektakle teatralne, 
- konkursy , festyny   
- zajęcia sportowe  w  szkołach, 
- programy edukacyjno- profilaktyczne o tematyce 
uzaleŜnień 
e) zakup  literatury z zakresu profilaktyki uzaleŜnień  dla 
szkół i biblioteki, 

1. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej i 
edukacyjnej w 
szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy 

f) przeprowadzenie w miarę potrzeby szkoleń dla osób 
zajmujących się sprzedaŜą napojów alkoholowych 
 
a) prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami 
naduŜywającymi alkoholu, 

2. Zwiększenie 
dostępności pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla 
osób uzaleŜnionych 
od alkoholu. 

b) kierowanie osób uzaleŜnionych na badanie 
psychologiczne w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzaleŜnienia od alkoholu 



c) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie 
postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu w oparciu o opinię 
biegłego 

d) współpraca z Przychodnią Terapii UzaleŜnienia od 
Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Radomsku oraz punktem 
konsultacyjnym  

 
e) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Radomsku 
a) kontynuowanie współpracy z Przychodnią Terapii 
UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Radomsku 

b) współpraca z klubem AA „Szansa” w Radomsku 
 

3. Wspomaganie 
działalności 
instytucji, 
stowarzyszeń 
słuŜących 
rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych. 

 
c) dofinansowanie podejmowanych przez instytucje oraz 
stowarzyszenia działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji osób uzaleŜnionych 
i współuzaleŜnionych. 

 

 
4. Kontrola 
przestrzegania obrotu 
napojami 
alkoholowymi 

 
a) kontrola podmiotów prowadzących sprzedaŜ napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem 
sprzedaŜy i w miejscu sprzedaŜy. Kontrolę przeprowadza 
się w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Kontrolę przeprowadzają osoby 
upowaŜnione przez wójta. 

 

 
5. Zasady 
wynagradzania 
członków gminnej 
komisji 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

 
a) członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych za kaŜdorazowy udział i pracę w 
posiedzeniach komisji związanych z realizacją gminnego 
programu rozwiązywania problemów alkoholowych ustala 
się wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 
pięciokrotności diety pracowniczej obowiązującej w 
danym okresie. 

 

 
6. Zasady 
finansowania zadań 
określonych w 
programie 

a) finansowanie zadań zawartych w gminnym programie 
dokonywane będzie w ramach środków pochodzących z 
rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. 



 


