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SPIS TREŚCI 
 
 
   WPROWADZENIE 

I.  DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE DOTYCZ ĄCA PROBLEMÓW     

     ALKOHOLOWYCH. 

II. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW   

     ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. 

 
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieŜy. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzaleŜnionych od alkoholu. 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń słuŜących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

4. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. 

5. Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  

Problemów  Alkoholowych. 

6. Zasady finansowania zadań określonych w programie. 
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WPROWADZENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2007 rok, zwany w dalszej części Programem,  spełnia warunki jakie nakłada 

na jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, ustawa o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o samorządzie 

gminnym. 

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz wnioski z analizy 

problemów alkoholowych na terenie Gminy Radomsko z lat poprzednich, 

Program ten precyzuje zadania i określa miejscową strategię władz w zakresie 

profilaktyki, a takŜe działań zmierzających do wczesnego wykrywania sygnałów 

wskazujących na prawdopodobieństwo naduŜywania alkoholu i ograniczania do 

minimum jego skutków oraz postępowania z osobami uzaleŜnionymi. 

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie odpowiednich postaw wśród 

dzieci i młodzieŜy, a takŜe wspieranie właściwego funkcjonowania 

podstawowej komórki społecznej, jaką bez wątpienia jest rodzina. 

 
 

I. DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE RADOMSKO 
DOTYCZĄCA   PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  

 

Choroba alkoholowa jest problemem ogólnospołecznym dotykającym 

wszystkie grupy bez względu na status i pozycję. Niesie ze sobą wiele 

negatywnych następstw nie tylko dla osób spoŜywających alkohol ale takŜe 

dla członków ich rodzin.  

W związku z tym, Ŝe na terenie Gminy Radomsko brak jest profesjonalnych 

placówek, instytucji, które udzielałyby pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

osobom dotkniętym chorobą alkoholową oraz członkom ich rodzin, miejscem 

pierwszego kontaktu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, z siedzibą  przy ulicy Piłsudskiego 34 w Radomsku. 
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 Jej działania polegają głównie na informowaniu o moŜliwościach leczenia 

osób uzaleŜnionych oraz motywowaniu osób z problemem alkoholowym 

do podjęcia terapii. Komisja zawsze udziela pomocy, słuŜy radą, informuje 

o organizacjach i poradniach, które działają na rzecz osób uzaleŜnionych 

i współuzaleŜnionych. 

 W roku 2006 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  rozpatrzyła 12 wniosków o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego, w tym 2 wnioski skierowane przez Kuratora Sądowego. 

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 Radomsku.  

Problem stanowi niestawianie się osób wezwanych na rozmowy motywacyjne 

oraz na badania w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, przeprowadzane przez 

biegłych sądowych ( na 5 wezwanych osób, na badanie zgłosiła się 1). 

 Komisja współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Radomsku. Działania te polegają przede wszystkim na uzyskiwaniu 

informacji od pracowników socjalnych o rodzinach, w których występuje 

problem alkoholowy i rodzajach niezbędnej pomocy.  

W 2006 roku wspólnie zorganizowano wypoczynek letni dla 43 dzieci, z czego 

Komisja sfinansowała pobyt 33 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

Natomiast w ramach akcji paczki świąteczne Komisja przyznała na ten cel 

środki dla 86 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.  

Komisja pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorami PZSG i pedagogiem 

szkolnym, a w przypadku powzięcia informacji o spoŜywaniu przez dzieci 

lub młodzieŜ alkoholu jest gotowa na podjęcie stosownych działań i udzielenia 

właściwej pomocy. Uwzględniając wnioski i opinie nauczycieli oraz mając 

na względzie wydarzenia w niektórych szkołach w Polsce, Komisja uznaje 

za niezbędne podjęcie współpracy z psychologiem. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2006 udzielił pomocy 

finansowej w formie zasiłków okresowych dla 22 rodzin, w których występuje 

problem alkoholowy oraz celowych dla 38 rodzin. Ponadto zakupiono Ŝywność 

dla 5 rodzin oraz opał dla 3 rodzin. 

 

 
II    PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWI ĄZYWANIA  

   PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA  ROK  2007 
 
 
 

Lp. Zadanie w zakresie 
 

Sposób realizacji Planowane wydatki 

1. Prowadzenie 
profilaktycznej 

działalności 
informacyjnej i 
edukacyjnej w 

szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy 

a) przeprowadzanie w placówkach      
oświatowych prelekcji, pogadanek na temat       
uzaleŜnień oraz informowanie 
o konsekwencjach stosowania uŜywek, w 
tym alkoholu; 
współpraca z pedagogiem szkolnym i 
wychowawcami; 

 
2.000 zł. 

      b) realizacja programów profilaktycznych 
dla     
dzieci i młodzieŜy w placówkach szkolnych, 
współpraca z dyrektorami Publicznych    
Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych; 

 
2.000 zł. 

  c) organizowanie i finansowanie kolonii   
letnich i zimowych dla dzieci i młodzieŜy 
z rodzin z problemem alkoholowym; 

 
25.000 zł. 

d) realizacja programów wychowawczo-   
artystycznych mających na celu  
przeciwdziałanie zagroŜeniom uzaleŜnień  
wśród dzieci i młodzieŜy: 
- spektakle teatralne ( dla kaŜdego PZSG 
z terenu gm. Radomsko po jednym spektaklu 
w ciągu roku szklonego) 

 
 
 

2.250 zł. 

  

- propagowanie zdrowego trybu Ŝycia    
wolnego od uŜywek ( tj. konkursy, festyny, 
itp.) 
- zajęcia sportowe  w  szkołach ( w tym   
dofinansowanie dojazdu dzieci na zawody    
na  szczeblu gminnym i powiatowym); 
- programy edukacyjno- profilaktyczne 
o tematyce uzaleŜnień; 

 
 

5.420 zł. 

  e) zakup  literatury z zakresu profilaktyki    
uzaleŜnień  dla szkół i bibliotek; 

 
1.000 zł. 
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  f) dofinansowanie sesji prowadzonych przez  
psychologa w Publicznych Zespołach  
Szkolno – Gimnazjalnych. 

 
1.000 zł. 

2. Zwiększenie 
dostępności 

pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej 

dla osób 
uzaleŜnionych od 

alkoholu 

a) przyjmowanie wniosków w sprawie   
lecznictwa odwykowego osób     
uzaleŜnionych od alkoholu; 

 

  b) prowadzenie rozmów motywacyjnych 
z osobami naduŜywającymi alkoholu; 

   

 

  c) kierowanie osób uzaleŜnionych na 
badanie     
psychologiczne i psychiatryczne  w celu   
uzyskania opinii w przedmiocie  
uzaleŜnienia od alkoholu; 

 
8.500 zł. 

 

  d) kierowanie do sądu wniosków o 
wszczęcie   
postępowania w sprawie zastosowania   
obowiązku poddania się leczeniu   
odwykowemu w oparciu o opinię biegłych; 

 
1.000 zł. 

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

  f) współpraca z Komendą Powiatową Policji   
w Radomsku. 

 
 

1.500 zł. 

3. Wspomaganie 
działalności 
instytucji, 

stowarzyszeń 
słuŜących 

rozwiązywaniu 
problemów 

alkoholowych 

a) kontynuowanie współpracy z Przychodnią   
Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia      
w Radomsku; 

  b) współpraca z klubem AA „Szansa” w 
Radomsku; 
 

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

 
 
 

1.000 zł. 
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4. Kontrola 
przestrzegania 
zasad obrotu 

napojami 
alkoholowymi  

a) kontrola podmiotów prowadzących     
sprzedaŜ napojów alkoholowych    
przeznaczonych do spoŜycia poza    
miejscem sprzedaŜy i w miejscu sprzedaŜy,     
w zakresie zasad wynikających z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  
aktów prawa miejscowego. Kontrolę 
przeprowadzają osoby  upowaŜnione przez 
wójta. Z kaŜdej  
kontroli zostanie sporządzony protokół. 

  b) kontrola zasad obrotu napojami    
alkoholowymi moŜe zostać  przeprowadzona 
w związku ze skargą  mieszkańców gminy, 
powiadomieniem przez Komendę 
Powiatową Policji lub z inicjatywy organu 
zezwalającego; 

  c) wydawanie opinii w sprawie zgodności  
lokalizacji punktów sprzedaŜy z uchwałami    
Rady Gminy Radomsko, na podstawie art.   
12 ust. 1 i 2 wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

  d) prowadzenie w miarę potrzeby szkoleń 
dla    
osób zajmujących się sprzedaŜą napojów   
alkoholowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 zł. 

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 profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
ustala się wynagrodzenie w wysokości  
odpowiadającej pięciokrotności diety  
pracowniczej obowiązującej w danym  
okresie. 

 
 

4.830 zł. 

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. 

 
Łączna suma środków: 

56.000 zł. 

 


