
                                                        Załącznik nr 1 do uchwały Nr  227/XXIX/13
        Rady Gminy w Nowym Duninowie 
         z dnia 30 grudnia 2013r.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych na 2014 rok.

Podstawa prawna tworzenia Programu jest ustawa z 26.10.1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości  i  przeciwdziałania  alkoholizmowi  /Dz.U.  Nr  70  poz.  473 z  2007 roku,  z 
późniejszymi zmianami/ zwana dalej ustawą.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 
rok ma na celu stworzenie systemu działań na terenie Gminy, dotyczących ograniczenia i 
zmiany  struktury  spożycia  napojów  alkoholowych,  zapobiegania  powstawania  szkód 
zdrowotnych  i  społecznych  spowodowanych  nadmiernym  spożywaniem  alkoholu  oraz 
likwidacja skutków nadużywania alkoholu.

Analiza  podejmowanych działań i  istniejących potrzeb w zakresie  rozwiązywania 
problemów alkoholowych wskazuje, że w lokalnej polityce wobec alkoholu w 2014 roku 
wśród priorytetów należy wymienić:

• zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,

• udzielenie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

• prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzież,

• tworzenie  i  wdrażanie  programów socjoterapeutycznych dla  dzieci  i  młodzieży  z 
rodzin z problemem alkoholowym.

II. Realizacja zadań 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1/ Udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia odwykowego.

2/ Wskazywanie form leczenia odwykowego. 

3/Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu. 



4/Tworzenie  warunków  w  zakresie  pomocy  terapeutycznej  poprzez  utworzenie  punktu 
konsultacyjnego.

2.  Udzielenie rodzinom,  w których występują problemy alkoholowe,  pomocy  
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1/  Udzielenie pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół 
Interdyscyplirny i Asystenta Rodziny

2/ Współdziałanie z Policją w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami przemocy
3/ Udzielanie pomocy przez punkt konsultacyjny w zakresie nadużywania uzależnień od 

alkoholu i narkotyków - przemocy domowej, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym

               3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w  
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególnosci dla dzieci i  
młodzieży

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

                 1/ Realizację szkolnych programów profilaktycznych z wykorzystaniem różnorodnych form 
oddziaływań/np. zajęcia profilaktyczne realizowane w klasach, gazetki szkolne, imprezy 
profilaktyczne.

2/ Udostępnianie fachowej literatury i czasopism.

3/ Funkcjonowanie świetlic w szkołach.

                 4/ Organizowanie i wspieranie finansowe imprez  środowiskowych propagujących zdrowy 
styl  życia  we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury,  świetlica Socjoterapeutyczną, 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i szkołami z terenu Gminy. 

5/ Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych.

            6/ Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 
we współpracy ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

4. Tworzenie i wdrażanie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholowych. 

Zadanie to będzie realizowane przez :

1/  Finansowanie  działalności  w zakresie  pomocy socjoterapeutycznej  przy zastosowaniu 
rożnych form i metod pracy z dziećmi.

2/ Tworzenie szkolnych Programów profilaktyki



3/ Dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu.

Wiodącą  role  w  realizacji  zadań  zawartych  w  Programie  pełni  Gminna  Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład, której wchodzą przedstawiciele:
 
1. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. Dyrektorzy szkół,
3. Pracownik służby zdrowia,
4. Pracownik Posterunku Policji
5. Pracownik Urzędu Gminy.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1/ kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu poprzez aktywny udział w tworzeniu i 
opiniowaniu Gminnego Programu,

2/ podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,
• przyjmowanie wniosków o zaistnieniu uzależnienia od alkoholu,
• prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu 

i udzielanie porad,
• kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu.

    3/ opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod 
względem lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy dotyczącymi 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania  na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych.

    4/ kontrola punktów handlowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy i zasad 
obrotu napojami alkoholowymi.

• W skład Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

III. Finansowanie Gminnego Programu

                Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie 
Problemów Alkoholowych pokrywane są ze środków pozyskiwanych przez gminę z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Planowane wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2014 r.

Zadania Koszt realizacji Odpowiedzialny za 
realizację

1.

2.

3.

Organizowanie działalności 
profilaktycznej i edukacyjnej

• Doposażenie 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w 
Soczewce.

• Zorganizowanie imprez 
środowiskowych propagujących 
zdrowy styl życia /konkursy, pikniki, 
spotkania integracyjne/.

• Realizacja programów 
profilaktycznych w 
szkołach/spektakle, spotkania 
autorskie/.

Działania w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych

• Kierowanie na leczenia osób 
uzależnionych /przeprowadzenie 
wywiadów środowiskowych, 
wydawanie opinii przez biegłego/.

• Finansowanie działalności 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w 
Soczewce.

Udzielanie pomocy rodzinom, w 
których występują problemy 
alkoholowe.

• Dofinansowanie wypoczynku i 
wycieczek dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym i 
doświadczających przemocy.
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4.

5.

6.

• Zakup i rozpowszechnianie 
literatury fachowej na temat 
uzależnień.                   

Szkolenia i narady 

Podróże krajowe służbowe

Udzielanie podstawowej opieki 
psychologicznej osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:
-utworzenie punktu 
konsultacyjnego, zatrudnienie 
psychologa
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