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I Wstęp 

Wśród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym 
kraju, problemy z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede 
wszystkim z rozmiarów tego zjawiska oraz społecznych i ekonomicznych 
kosztów, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. 
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób 
pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu 
powoduje wiele szkód społecznych, takich jak: zakłócenia bezpieczeństwa 
publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, 
ubóstwo i bezrobocie, dlatego też działania w zakresie zapobiegania i 
rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być przedmiotem 
szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej. 
Do wzrostu konsumpcji alkoholu przez młodzież przyczyniają się niewłaściwe 
postawy dorosłych, na co składa się zarówno brak wystarczającej wiedzy na 
temat wpływu alkoholu na powstawanie szkód zdrowotnych i społecznych, jak i 
brak umiejętności i gotowości do podejmowania zdecydowanych interwencji 
wobec spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. 

Drugim bardzo groźnym zjawiskiem występującym w naszym kraju jest 
narkomania. 
Bardzo istotne w zapobieganiu narkomanii jest uświadomienie, jakie ryzyko 
niesie za sobą sięgnięcie po narkotyk. 
Konieczna jest przede wszystkim skuteczna profilaktyka, która dotyczy 
zapobiegania zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom poprzez 
przedsięwzięcie działań mających na celu niedopuszczenie do negatywnych 
zachowań. 



Gmina z racji dysponowania odpowiednią wiedzą o problemach swoich 
mieszkańców oraz o swoich możliwościach , może przedsięwziąć środki 
zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności lokalnej, ponieważ 
nadmierne nadużywanie alkoholu oraz substancji psychoaktywnych stanowi 
poważny problem, nie tylko dla pojedynczych jednostek ale i dla ogółu 
społeczeństwa. Zadaniem gminy jest podejmowanie takich przedsięwzięć, które 
będą przestrzegać przed zgubnymi skutkami nadużywania alkoholu oraz 
przyczynią się do ich minimalizacji. 

Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii reguluje prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
narkomanii na terenie Gminy Gózd. 

II Cele i zadania programu 

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podjęcie 
działań zmierzających do zapobiegania oraz zmniejszania skutków już 
istniejących negatywnych zjawisk związanych z używaniem i nadużywaniem 
wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych i odurzających takich jak: 
alkohol, narkotyki i inne poprzez: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

2. Udzielanie szerokiej i skutecznej pomocy osobom dotkniętym chorobą 
alkoholową lub innym uzależnieniem i ich rodzinom poprzez 
umożliwianie właściwych warunków leczenia, a w szczególności ochrony 
przed przemocą. 

3. Udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia 
odwykowego oraz wskazanie form leczenia. 

4. Zapobieganie powstawaniu uzależnień zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży 
i młodych rodzin poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

5. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

6. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych 
uzależnień. 

III Kierunki działania i formy realizacji celów programu 

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 



w rodzinie. 
2. Ścisła współpraca z placówkami szkolno-oświatowymi w kształtowaniu 

świadomości o zgubnym działaniu alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz 
kształtowaniu postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. 

3. Wspomaganie inicjatyw dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych 
aktywnie walczących z własną chorobą alkoholową oraz bezrobotnych 
współmałżonków zwłaszcza tych, na których ciąży obowiązek opieki nad 
małoletnimi. 

4. Wspieranie podmiotów (organizacji, placówek oświatowych) 
zajmujących się organizowaniem wolnego czasu dzieci i młodzieży. 

5. Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z 
zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

6. Prowadzenie rozmów interwencyjno - motywujących z osobami wobec 
których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu w celu zastosowania 
leczenia odwykowego. 

7. Prowadzenie różnych form terapii odwykowej zgodnych z nowoczesnymi 
standardami. 

IV Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom 

1. Systematyczne rozmowy profilaktyczne i interwencyjne z osobami 
uzależnionymi i nadmiernie pijącymi w punkcie konsultacyjnym i na 
szczeblu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Kierowanie na badania przez biegłego komisji w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

3. Udzielanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii i 
innych metodach leczenia. 

4. Zakup wyposażenia do punktu terapeutycznego. 
5. Motywowanie do leczenia i udzielanie wsparcia oraz pomocy. 
6. Występowanie z wnioskiem do sądu o zastosowanie obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. 
7. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 
8. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar uzależnień. 
9. Dofinansowanie obozów, kolonii i wycieczek z programem 

socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
10. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem 

Policji, Poradnią Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, Kuratorem 
Sądowym w zakresie pomocy rodzinom, w których występują problemy z 
nadużywaniem alkoholu, narkotyków i przemoc. 



V Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1. Diagnozowanie zjawisk występowania uzależnień na terenie gminy. 
2. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w kwestii 

uzależnień w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz edukacji całej 
społeczności lokalnej za pomocą dostępnych mediów (broszury, ulotki, 
plakaty, kampanie). 

3. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych i 
pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

4. Zakup pomocy do prowadzenia programów profilaktycznych. 
5. Organizowanie i dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 

oraz ich doposażenie w sprzęt niezbędny do właściwego 
zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, oraz realizacja 
niezbędnych remontów i inwestycji w tym zakresie. 

6. Finansowanie szkoleń i dokształcania dla osób stykających się z 
problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie m.in. nauczycieli, 
pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, członków GKRPA, 
pracowników administracji zajmujących się wydawaniem zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Goździe i grup roboczych. 

7. Finansowanie szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach 
środowiskowych i sprzedawców napojów alkoholowych. 

8. Współudział w organizowaniu i finansowanie imprez kulturalno-
rozrywkowych, sportowych, kampanii, konkursów i akcji 
profilaktycznych, których ideą będzie propagowanie zdrowego stylu 
życia. 

9. Finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 
10. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje rządowe, 

pozarządowe i środowiska wzajemnej pomocy, które są ukierunkowane 
na zapobieganie i zmniejszanie szkód spowodowanych uzależnieniami. 

U . Pro wadzenie stałej informacji i udostępnianie książek oraz broszur o 
tematyce uzależnień. 

12. Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących 
uzależnienia i przemocy domowej. 

13. Organizowanie lokalnych i włączanie się w ponadregionalne 
profilaktyczne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę 
uzależnień, zapobieganie agresji i przemocy w rodzinie. 

14. Wspieranie lokalnych inicjatyw promujących trzeźwość. 



VI Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

1. GKRPA inicjuje działania określone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii i 
przemocy w rodzinie oraz czuwa nad prawidłową realizacją niniejszego 
programu. 

2. Kompetencje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 
- popularyzowanie wiedzy z zakresu nowoczesnej profilaktyki uzależnień, 
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania 
alkoholu, 
- zapraszanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i 
pouczenie o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art.24 
ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu, 
- podejmowanie działań motywujących do podejmowania leczenia 
odwykowego przez osoby uzależnione i członków ich rodzin, 
- kontakty z klientami gminnej komisji - osobą uzależnioną, 
współuzależnioną, osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc 
- kierowanie wniosków na badanie przez biegłych w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego, 
- kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w celu 
zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
- współpraca z Policją w zakresie przeprowadzania wywiadów 
środowiskowych u osób uzależnionych, 
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 
- współudział w kontroli przestrzegania warunków sprzedaży ,podawania 
i spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych, 
- praca w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych w przypadku 
wystąpienia przemocy w rodzinie, 
- wspieranie koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w realizacji programu. 

3. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

4. Członkowie GKRPA za jedno posiedzenie otrzymują wynagrodzenie w 
wysokości 100 zł. brutto. 



VII Źródła finansowania 

1. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są 
finansowane z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i 
podawanie napojów alkoholowych, ze środków własnych gminy oraz 
dotacji, darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i 
fizycznych. 

2. Merytoryczną podstawą decyzji finansowania zadań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są założenia 
zawarte w przyjętym i zaakceptowanym przez Radę Gminy w Goździe 
programie. p R z 


