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WPROWADZENIE 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 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, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,  

a takŜe ustawa o samorządzie gminnym. 

Program precyzuje zadania i określa miejscową strategię władz 

w zakresie profilaktyki, a takŜe działań zmierzających do wczesnego 

reagowania na sygnały wskazujące na prawdopodobieństwo 

naduŜywania alkoholu, przyjmowania środków psychotropowych  

i ograniczenia do minimum ich negatywnych skutków. 

Istotnym 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 ich 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 
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Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z siedzibą  przy ulicy 

Piłsudskiego 34 w Radomsku. 

 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 2007 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. Na badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie 

uzaleŜnienia od alkoholu wezwano 4 osoby,  z których 2 się zgłosiły. 

 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 podejmowaniu decyzji o rodzajach niezbędnej 

pomocy.  

Komisja zorganizowała i całkowicie sfinansowała kolonie letnie dla 40 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Natomiast w ramach akcji 

paczki świąteczne Komisja przyznała na ten cel środki dla 75 dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym.  

Komisja pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorami Publicznych 

Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych i pedagogiem szkolnym, a w przypadku 

powzięcia informacji o spoŜywaniu przez dzieci lub młodzieŜ alkoholu jest 

gotowa na podjęcie stosownych działań i udzielenie właściwej pomocy.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2007 udzielił pomocy 

finansowej w formie zasiłków okresowych dla 14 rodzin oraz celowych dla 

23 rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Ponadto zakupiono 

Ŝywność dla 18 rodzin oraz opał dla 5 rodzin. 

 

II. NARKOMANIA JAKO CHOROBA XXI WIEKU. 

 Narkomania to, podobnie jak w przypadku uzaleŜnienia od alkoholu, 

choroba duszy i emocji. Wielu sądzi, Ŝe jest to choroba wynikająca z 

braku moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka: 

akceptacji, poczucia bezpieczeństwa osobistego i finansowego, miłości 

itp. Zapoznając się z badaniami naukowymi oraz czytając literaturę 

fachową z tego zakresu  moŜna wywnioskować, Ŝe po narkotyki sięgają te 

osoby, które nie są siebie pewne, a co za tym idzie nie radzą sobie w 

trudnych sytuacjach m.in. utraty pracy, zawodu miłosnego, śmierci 

najbliŜszej osoby. Tak wygląda sytuacja wśród ludzi dorosłych. 

 Zupełnie inaczej wygląda to wśród młodzieŜy. W tym przypadku 

powody sięgania po narkotyki róŜnią się od tych, które dotyczą ludzi 

dojrzałych.  

NaleŜą do nich: 

a) wpływ grupy rówieśniczej, 

b) presja otoczenia, przyjaciół, 

c) ciekawość, 

d) moda, 

e) chęć tzw. „wyluzowania”, 

f) brak miejsca, gdzie moŜna się spotkać i zorganizować wolny czas w 

większej grupie. 

 

Osoby sięgające po narkotyki nie biorą pod uwagę konsekwencji, które 

wynikają z przyjmowania tych środków nie tylko tych występujących 
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bezpośrednio po spoŜyciu, ale takŜe tych, które występują po pewnym 

czasie.  

Na terenie Gminy Radomsko, ze środowiska młodzieŜy uczącej się w 

Publicznych Zespołach Szkolno – Gimnazjalnych nie pojawiły się sygnały 

o przyjmowaniu przez uczniów narkotyków lub środków psychotropowych.  

Jednak narastający problem narkomanii wśród młodzieŜy na terenie 

całego kraju powoduje, iŜ naleŜy podjąć zdecydowane kroki mające na 

celu prowadzenie szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej, głównie w 

szkołach, której nadrzędnym celem jest zapobieŜenie pojawieniu się tego 

zjawiska w środowisku gminnym. 

 

II.    PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWI ĄZYWANIA  
   PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  

       NARKOMANII NA ROK 2008. 
 
 
 

Lp. Zadanie w 
zakresie 

 

Sposób realizacji Planowane wydatki 

1. Działalno ść 
profilaktyczna, 
informacyjna i 

edukacyjna 

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

 
500 zł. 

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

 
500 zł. 

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

 
20.000 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 roku kalendarzowym); 

 
 
 

1.500 zł. 
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e) propagowanie zdrowego trybu Ŝycia    
wolnego od uŜywek: konkursy 
i zajęcia sportowe  w tym : 
- dofinansowanie dojazdu dzieci i młodzieŜy 
na zawody na  szczeblu gminnym i poza 
gminnym;  
- zakup sprzętu sportowego w formie nagród 
lub wyposaŜenia dla Publicznych Zespołów 
Szkolno-Gimnazjalnych i klubów sportowych 
z terenu Gminy Radomsko; 
f) inne formy spędzania wolnego czasu, 
wolnego od uŜywek. 

 
 

7.100 zł. 

  g) zakup  literatury z zakresu profilaktyki    
uzaleŜnień dla bibliotek szkolnych; 

 
700 zł 

  h) dofinansowanie sesji prowadzonych 
przez  
psychologa w Publicznych Zespołach  
Szkolno – Gimnazjalnych. 

 
1.000 zł 

  i) realizacja programów, warsztatów oraz 
seminariów skierowanych do  nauczycieli 
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz narkomanii 

        
2.000 zł 

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

 2. Pomoc 
terapeutyczna i 

rehabilitacyjna dla 
osób 

uzaleŜnionych od 
alkoholu i 

narkotyków 

b) prowadzenie rozmów motywacyjnych 
z osobami naduŜywającymi 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; 

 
8.000 zł. 

 
  d) kierowanie do sądu wniosków 

o wszczęcie  postępowania w sprawie 
zastosowania  obowiązku poddania się 
leczeniu  odwykowemu w oparciu o opinię 
biegłych; 

 
600 zł. 

  e) zwrot kosztów dojazdu na leczenie 
odwykowe i zajęcia terapeutyczne poza 
miejscem zamieszkania – po zaopiniowaniu 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 1000 zł. 

  f) diagnoza i terapia dla osób uzaleŜnionych 
od narkotyków i innych środków 
psychotropowych 

1000 zł. 
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  e) współpraca z Przychodnią Terapii   
UzaleŜnienia od Alkoholu 
i WspółuzaleŜnienia w Radomsku oraz   
punktem konsultacyjnym;  

 
 

500 zł. 
 

  f) współpraca z Komendą Powiatową Policji  
przy: 
- zakupie alkomatów i innych urządzeń 
pomiarowych; 
- zakupie narkotestów. 

 
 

700 zł. 

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

 
 
 

 

3. Wspomaganie 
działalno ści 
instytucji  i 

stowarzysze ń 
słu Ŝących 

rozwi ązywaniu 
problemów 
uzaleŜnień 

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. 

 
 
 
 
 

600 zł. 
 

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 Gminy. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 zł. 
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5. Doskonalenie i 
podnoszenie 
kwalifikacji 

członków GKRPA  

-szkolenia; 
-seminaria. 

 
2.170 zł. 

6. Zasady 
wynagradzania 

członków Gminnej 
Komisji 

Rozwi ązywania 
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 
oraz przeciwdziałania narkomanii 
ustala się wynagrodzenie w wysokości  
odpowiadającej pięciokrotności diety  
pracowniczej obowiązującej w danym  
okresie. 

 
 

4.830 zł. 

7. 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: 

53.000 zł. 

 
 

Opracowała: podinspektor Katarzyna Rylik 


