
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 R. 
 
 
 

Zamierzenia ( zadania) Sposoby realizacji Odpowiedzialni 
 
I 
Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej               
i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i 
narkotyków oraz działanie w 
kierunku zapobiegania 
powstawania złych następstw 
wynikających z naduŜywania 
alkoholu i narkotyków 

 
 
- wspieranie realizacji programów 

profilaktycznych dla młodzieŜy  
- finansowanie zajęć terapeutycznych            

i pozaterapeutycznych dla młodzieŜy           
i ich rodziców/opiekunów, 

- motywowanie i kierowanie na leczenie 
osób uzaleŜnionych 

- udzielanie wsparcia osobom po leczeniu  
i ich rodzinom 

 

 
Komisja RPA 

cały rok 

 

 

 
II 
Udzielanie rodzinom, w 
których występują problemy 
wynikające z naduŜywania 
alkoholu i narkotyków , 
pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w 
rodzinie. 

 
  Pomoc rodzinom z problemami uzaleŜnień 

poprzez: 
   dofinansowanie usług z tego zakresu  

np. (dofinansowanie etatu lub ryczałtu  
dla terapeuty, bądź pokrycie kosztów 
szkoleń) 

- przyjmowanie zgłoszeń o przypadku 
wystąpienia naduŜywania alkoholu 

- wzywanie na rozmowy osób, co do których 
wpłynęło zgłoszenie i pouczenie  
o konieczności zaprzestania niŜej 
wymienionych działań /demoralizacja 
nieletnich,  uchylanie się od pracy , 
zakłócanie spokoju i porządku publicznego/ 

- kierowanie osoby na badanie przez biegłych  
  /psycholog, psychiatra/ w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od 
alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu 
leczniczego. 

- przygotowanie dokumentacji związanej  
z postępowaniem sądowym wraz z opinią 
wydaną przez biegłych 

- złoŜenie wniosku o wszczęcie postępowania 
do sądu rejonowego. 

- pomoc dzieciom rodzin z problemem 
alkoholowym tj.: 

• stworzenie systemu pomocy 
psychologicznej dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym 

• tworzenie i finansowanie działalności 
świetlic opiekuńczo – wychowawczych, 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym  

 
Komisja RPA 

           cały  rok 

 



- dofinansowanie obozów 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym 

-finansowanie lub  dofinansowywanie 
kosztów trenerów i instruktorów zajęć 
prowadzonych na terenie gminy 

- organizowanie lokalnych narad, seminariów 
i konferencji w zakresie wdraŜania systemu 
pomocy dziecku i rodzinie z problemem 
alkoholowym 

- wspieranie grup samopomocowych  
dla alkoholików i ich rodzin, 

- dofinansowywanie szkoleń i kursów 
słuŜących podniesieniu kompetencji  
w zakresie zagadnień  związanych  
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- tworzenie, finansowanie i dofinansowywanie 
specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

- współpraca z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

- wzmocnienie działań słuŜących   
zwiększeniu aktywności przedstawicieli 
policji i pracowników socjalnych na rzecz 
ochrony  rodziny przed przemocą. 

- wdraŜanie procedur chroniących dzieci-
ofiary i świadków przemocy 

   Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego  
ds. rozwiązywania bieŜących spraw 
wymagających interwencji w związku  
z naduŜywaniem alkoholu, narkotyków bądź 
przemocy w rodzinie 

 
 
III 
Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, a 
w  szczególności dla 
młodzieŜy i dzieci. 

 
- prowadzenie na terenie szkół i innych 

placówek oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy, 

- prowadzenie działań o charakterze 
edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, 
których celem jest wspieranie abstynencji 
dziecka i przygotowanie go do 
podejmowania świadomych i 
odpowiedzialnych decyzji związanych  
z uŜywaniem substancji psychoaktywnych,  

- wspieranie programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych opracowywanych  
i realizowanych przez młodzieŜ,  

 
 
 
- dofinansowanie szkoleń, kursów 

specjalistycznych w zakresie pracy 

 

Komisja RPA 

cały rok 

 



profilaktycznej z dziećmi i młodzieŜą, 
- organizowanie lokalnych imprez 

profilaktycznych dla młodzieŜy, 
- finansowe i  merytoryczne wspieranie zajęć 

profilaktycznych w szczególności tych 
posiadających opracowany program 
profilaktyczny 

- podejmowanie działań o charakterze 
edukacyjnym dla sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz organizatorów działań 
kulturalnych i interwencyjnych, mających  
na celu ograniczenie dostępności napojów 
alkoholowych głównie dla dzieci  
i młodzieŜy 

- tworzenie sieci punktów z informacjami  
o ofercie pomocy na terenie gminy  
w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkotykowych (ośrodek 
pomocy społecznej, ośrodek zdrowia, 
komisariat, parafie, punkty konsultacyjne, 
poradnie i świetlice). 

 
 
IV 
Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów 
związanych z naduŜywaniem 
alkoholu i uzaleŜnienia od 
narkotyków. 

 
 
- dofinansowanie szkoleń dla liderów klubów 

oraz innych osób działających w klubie, jeśli 
jest to uzasadnione merytorycznie i ma 
związek z wykonywaniem konkretnych 
zadań na rzecz jego członków  
albo społeczności lokalnej, 

- dofinansowanie kosztów rzeczowych  
i osobowych ponoszonych przez 
stowarzyszenie abstynencie podejmujące 
działania nakierowane na motywowanie  
do leczenia odwykowego, np. prowadzenie 
punktu konsultacyjnego, 

- wspieranie działalności słuŜb i instytucji 
  poprzez wymianę informacji, zapraszanie  
  członków stowarzyszeń do wspólnego   
  opracowywania projektów i opiniowania 
  podejmowanych działań, 
- wsparcie finansowe dla klubu rodzin  
  abstynenckich, klubów sportowych i      
  stowarzyszeń z terenu gminy które posiadają  
  program profilaktyczny zaakceptowany przez 
  komisję 

  

         Komisja RPA 

cały rok 
 
 
 
        Wójt Gminy  

             cały rok 



V 
Podejmowanie interwencji w 
związku z naruszeniem 
przepisów określonych w 
ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości oraz 
występowanie przed sądem w 
charakterze oskarŜyciela 
publicznego 

 
- Wójt moŜe w drodze upowaŜnienia wskazać 

osobę do reprezentowania gminy przed 
sądem w charakterze oskarŜyciela 
publicznego. 

 
Wójt Gminy 

cały rok 
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cały rok 

 
VI 
Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie i finansowanie 
Centrów Integracji 
Społecznej. 
 

 
- prowadzenie działań związanych z integracją 

społeczną osób uzaleŜnionych od alkoholu  
i narkotyków (leczenie i rehabilitacja osób 
uzaleŜnionych i członków ich rodzin), 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 
organizowanie i finansowanie Centrów 
Integracji Społecznej. 

            
           Komisja RPA 

           cały rok 

 

 
VII 
Kompetencje członków 
gminnych komisji 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

 
- budowanie gminnego programu na 

podstawie diagnozy lokalnych problemów, 
potrzeb i zasobów, 

- prowadzenie kontroli punktów sprzedaŜy  
w zakresie przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwolenia 

- prowadzenie rozmów motywujących  
do podjęcia leczenia osób uzaleŜnionych  
i wsparcie dla osób współuzaleŜnionych. 

 
       Komisja RPA 
         
           cały rok 

 
VIII 
Monitorowanie problemów 
alkoholowych w gminie oraz 
ewaluacja prowadzonych 
działań profilaktycznych i 
naprawczych. 

 
- diagnoza lokalnych problemów, 
- systematyczne monitorowanie zmian  

i trendów w zakresie problemów i postaw 
związanych z problemami alkoholowymi. 

   Realizacja Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

 
Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
 
1. Przewodniczący Komisji otrzymuje ryczałt miesięczny w wysokości wynagrodzenia 

pracowników – 270 zł (brutto) 
2. Członkowie Komisji otrzymują ryczałt w wysokości   – 180 zł (brutto) 
3. Warunkiem otrzymania ryczałtu jest obecność członka komisji na co najmniej jednym 

posiedzeniu w miesiącu. 


