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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr  III/17/2010 

z dnia 30 grudnia 2010 roku 

 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy 

Bestwina na 2011 rok 

 

I. Wstęp 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej 

„programem”, stanowi w dużej mierze kontynuację zadań realizowanych w roku 2010 oraz    

w latach poprzednich jako podstawowy dokument określający zakres i formę realizacji 

działań w kształtowaniu polityki alkoholowej na terenie gminy. 

Ilekroć w programie jest mowa, bez bliższego określania, o: 

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

b) gminie – rozumie się przez to gminę Bestwina, 

c) komisji – rozumie się przez to Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bestwinie, 

d) profilaktyce – rozumie się przez to wielostronny i systematyczny wysiłek na rzecz 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów związanych z konsumowaniem alkoholu 

czy narkotyków (za - K. Wojcieszyk, Profilaktyka, Warszawa 1997) , 

e) działaniu profilaktycznym w środowisku lokalnym – rozumie się przez to: wsparcie 

rodzin dysfunkcyjnych, profesjonalną pomoc, rozwój lokalnych środowiskowych 

programów profilaktycznych, zwiększenie wychowawczych i środowiskowych funkcji 

szkół publicznych, zlecanie zadań opiekuńczych i resocjalizacyjnych organizacjom 

pozarządowym oraz szkolenie kadr organizacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych 

i resocjalizacyjnych w zakresie metod pracy środowiskowej, pracy z rodziną, 

społeczności terapeutycznej, resocjalizacji oraz terapii uzależnień.  

f) świetlicy – rozumie się, że jest to „placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadząca 

zorganizowaną działalność w celu racjonalnego wykorzystania, czasu wolnego dzieci  

i młodzieży. Praca świetlicowa należy więc do kategorii zajęć pozalekcyjnych              

i pozaszkolnych, świetlice są organizowane przez szkoły, organizacje pozarządowe, 

fundacje, stowarzyszenia, i inne, które ukierunkowują działalność głównie na dzieci     

z rodzin patologicznych, zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo, lecz 
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prawidłowo działająca świetlica nie powinna ograniczać się jedynie do tej wąskiej 

grupy uczniów” (za – G.Gajewska, K. Brzydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne 

podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy, Zielona Góra 2005),  

g) punkcie konsultacyjnym – rozumie się miejsce, gdzie udzielana jest pomoc osobom 

współuzależnionym, w tym również prawna oraz pracuje zespół motywujący do 

pozostawania w abstynencji  

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest 

ustawa z dnia 26 października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami), art. 41 stanowi, 

że: „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gminy”.  

 

W szczególności zadania związane z profilaktyka obejmują: 

1. zwiększenie   dostępności      pomocy     terapeutycznej    i    rehabilitacyjnej       

dla  osób uzależnionych od alkoholu. 

2. udzielanie 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  i   przeciwdziałania    

narkomanii,    w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć   sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych                                 

i socjoterapeutycznych,  

3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

4. podejmowanie  interwencji   w   związku  z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

5. wspieranie   zatrudnienia   socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie 

Centrów  Integracji Społecznej. 

Wśród współcześnie organizowanych działań pomocowych ważne miejsce zajmują takie, 

które za główny swój cel przyjmują niesienie pomocy i wsparcie rodzinom niewydolnym 



 3 

wychowawczo i patologicznym oraz takim, w których występuje bezrobocie. Obecne  czasy 

niosą ze sobą  coraz większe nasilenie zjawisk negatywnych wychowawczo – jak np. 

gwałtowne przeobrażenia społeczno – gospodarcze, które powodują wzrost liczby rodzin 

niewydolnych materialnie, przewartościowanie sfer życia społecznego, co w konsekwencji 

prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa, upadku autorytetów, jak również występowanie 

licznych zjawisk o charakterze patologicznym, między innymi alkoholizm, narkomania, 

wandalizm oraz trudności w przystosowaniu się do przypisanych ról społecznych                    

a także konsumpcyjny tryb życia, przenika do przestrzeni życiowej młodego pokolenia. Dzieci 

i młodzież nie zawsze potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach i w związku z tym potrzebna 

jest pomoc instytucji   wychowujących. 

 

Do najważniejszych kierunków (tzw. cele strategiczne i operacyjne)  działań 

wyznaczonych w programie zaliczyć należy: 

1. podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zmiany postaw                        

i postępowania wobec problemu alkoholizmu, poszerzanie wiedzy teoretycznej na 

łamach gazety lokalnej oraz strony internetowej Urzędu Gminy, 

2. propagowanie w społeczności lokalnej zdrowego stylu życia, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież, 

3. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie naszej gminy 

oraz zmniejszenie już istniejących,  

4. zintensyfikowanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej nad osobami 

nadużywającymi alkoholu. 

 

Przygotowanie programu, oraz określenie obszaru zagadnień społecznych, jakie będą 

realizowane w roku 2011 opracowane zostało na podstawie diagnozy, z zakresu: 

a) działań profilaktycznych prowadzonych w świetlicach środowiskowych jako 

placówek wsparcia dziennego w miejscowym systemie profilaktyki – badania 

własne, 

b) diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w Bestwinie – opracowane przez Studio 

Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa, 

c) raportu z badań na temat problemów społecznych w opinii uczniów szkół 

podstawowych oraz mieszkańców gminy Bestwina – raport opracowany przez 

Bestwińskie Koło Socjologów. 
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Powyższe  badania wykonane zostały w  2010 roku, na próbie reprezentatywnej 

(losowej) mieszkańców gminy Bestwina, czyli  grupie respondentów, dobranej w sposób 

losowy spośród wszystkich uczestniczących w badaniu.   

 

 II. Diagnoza i analiza lokalnych zagrożeń społecznych. 

 

Celem badania było, określenie: 

- spożywania alkoholu, uzależnienia od alkoholu oraz działania władz w tym zakresie, 

- przemocy w rodzinie, zachowań agresywnych w miejscach publicznych, 

- dostępności narkotyków 

 

Gmina Bestwina położona jest w południowej części województwa śląskiego, 

zamieszkuje 10752 osoby. Graniczy z gminami: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice oraz 

Wilamowice. 

Mieszkańcy gminy w badaniu uszeregowali problemy społeczne według następującej 

kolejności: bezrobocie, alkoholizm, kryzys rodziny, zubożenie społeczeństwa, kryzys norm 

moralnych, przestępczość, problemy mieszkaniowe, natomiast na dalszej pozycji znalazło się 

zanieczyszczenie środowiska, narkomania, a na samym końcu HIV/AIDS.  

Na podstawie przeprowadzonych badań, wynika, że zarówno problem nadużywania alkoholu, 

jak i przemocy w rodzinie jest obecny w gminie Bestwina (około 50% respondentów 

wskazało, że alkoholizm jest problemem w naszej gminie). Zjawisko alkoholizmu jest 

powszechne, nie tylko w gminie Bestwina, ale jak wykazują wyniki badań przeprowadzonych 

w 2007 roku przez CBOS, również w całej Polsce (m.in. 53% twierdzi, że pije alkohol,  tylko 

od czasu do czasu, a często ok. 7% badanych). Warto tutaj zauważyć, że pewien normatywny 

styl picia, w naszym kraju, nie zmienił się od wielu lat. Następnie w  badaniach zadano 

pytanie, „czy uważasz, że alkohol zawarty     w piwie lub winie jest mniej groźny niż ten 

zawarty w wódce?”. Większość respondentów wykazała się dużą świadomością – 77% 

mężczyzn oraz 72% kobiet wie, że alkohol jest tak samo szkodliwy, bez względu na to,          

w jakim napoju alkoholowym się znajduje. 

 Z analizy   problemów   społecznych  wynika, że dysfunkcją, która występuje 

najczęściej wśród rodzin jest ubóstwo. Problem ten  dotyczy 538 osób, co stanowi 5,2 % ogółu 

mieszkańców Gminy (147 rodzin). Przyczyną ubóstwa jest między innymi bezrobocie,  a brak 

pracy powoduje, że osoby te nie wytrzymują psychicznie i aby zapomnieć o problemach 

zaczynają „topić swoje smutki w alkoholu”, co powoduje wzrastające konflikty w domu          
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i dochodzi do awantur. Taka sytuacja zmienia życie dzieci w piekło i powoduje, że wyzwala 

się w nich agresja, którą kierują przeciwko swoim rówieśnikom w szkole lub sięgają po środki 

psychoaktywne. Dzieci z takich rodzin, jak wykazały badania, częściej popadają w konflikty  

z otoczeniem, słabiej się uczą i częściej wpadają w nałogi. Powstaje po prostu „błędne koło”. 

Z badań wynika, że osoba pijąca jest problemem nie tylko dla rodziny, ale również całego 

społeczeństwa. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga prowadzenia działań 

profilaktycznych (zapobiegawczych), które są skierowane na całe środowisko.     

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, raport socjologiczny oraz badania działań 

profilaktycznych w świetlicach środowiskowych  znajduje się na stronie internetowej Urzędu 

Gminy (www.bestwina.pl) w zakładce „profilaktyka” 

 

III.  Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca 

 

1. Profilaktyka uniwersalna jest skierowana do całej populacji.  

 Zadania, które będą realizowane w 2011 roku to: 

a) dofinansowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z zakresu profilaktyki, 

b) przeprowadzenie szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, pedagogów 

szkolnych oraz wychowawców klas z zakresu specyfiki uzależnienia od alkoholu oraz 

wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny, 

c) opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania 

pomocy w przypadku problemów alkoholowych,  

d) upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnienia, 

e) prowadzenie na terenach szkół programów profilaktycznych, 

f) wspieranie lokalnych działań profilaktycznych oraz zadań z zakresu profilaktyki 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe, kościelne oraz organizacje społeczne – 

termin składania wniosków to 28 luty każdego roku, 

g) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, jako alternatywy 

spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, 

h) finansowanie działania świetlic środowiskowych, 

i) organizowanie akcji „lato” oraz wypoczynku zimowego, dla dzieci z terenu gminy, 

które uczestniczą w zajęciach świetlicowych.    

j) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych – raz w kwartale przez dwóch 

członków GKRPA oraz policjanta, 
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k) stała współpraca z Policją, GOPS, szkołami, przedstawicielami służby zdrowia, 

poradniami leczenia uzależnień oraz z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej, 

l) inicjowanie i wspieranie innych działań,  promujących  zdrowy styl życia, które 

wynikają z potrzeb środowiska, 

m) udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych i edukacyjnych, 

n)  kontynuacja szkoleń dla sprzedawców, 

o) promowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież, 

p) promowanie idei trzeźwości wśród kierowców, 

q) promowanie modelu zdrowej rodziny i prawidłowych postaw rodzicielskich, 

 

2. Profilaktyka selektywna adresowana jest do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

problemów związanych z piciem alkoholu. 

Zadania do realizacji: 

a) prowadzenie punktów konsultacyjnych, dla rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe, poprzez pomoc psychospołeczną i prawną dla współuzależnionych oraz 

prowadzenie grup wsparcia, 

b) dalsze prowadzenie wstępnej diagnozy, przy wykorzystaniu dostępnych testów  u osób 

z problemem nadużywania środków psychoaktywnych lub współuzależnionych, 

kierowanych do punktu konsultacyjnego przez pracowników socjalnych. Wydanie 

opinii przez terapeutę celem podjęcia leczenia w placówce odwykowej lub kierowanie 

do grup wsparcia dla współuzależnionych,   

c) współfinansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych  dla osób po terapii 

odwykowej. 

 

3. Profilaktyka wskazująca, która jest adresowana do grup lub osób szczególnie 

zagrożonych rozwojem uzależnienia lub wystąpienia innych problemów, np. osób 

pijących szkodliwie (ryzykownie), głównie w zakresie: 

a) współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych                          

w placówkach odwykowych w Bielsku-Białej oraz Czechowicach-Dziedzicach, 

b) informowanie osób nadmiernie pijących o istniejących placówkach ambulatoryjnych   

i ośrodkach terapeutycznych, 

c) pomoc osobom uzależnionym, które chcą samodzielnie podjąć leczenie (edukacja, 

wsparcie psychiczne, porady prawne), 
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d) wnioskowanie do Sądu o leczenie przymusowe, na podstawie zebranej dokumentacji 

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Rodzina), 

e) podejmowanie działań interwencyjnych, aby zmobilizować osobę nadmiernie pijącą 

do podjęcia leczenia – „ograniczenie szkód”, 

f) kierowanie na badanie psychologiczno-psychiatryczne, celem określenia stopnia 

uzależnienia, osób wobec, których wszczęto postępowanie o leczenie odwykowe, 

g) występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, a także działania 

w zakresie ograniczenia dostępności do alkoholu oraz podejmowanie interwencji                            

w przypadkach złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom 

nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów 

alkoholowych. Postępowanie w tym zakresie jest prowadzone na podstawie 

przepisów o postępowaniu karnym. 

 

IV.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest głównym 

realizatorem zadań zawartych w Gminnym Programie.  

Komisja jest ciałem opiniującym wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Członkowie Komisji opracowują założenia i wytyczają priorytety gminnego 

programu. Inicjowanie działań w zakresie polityki Gminy wobec alkoholu, problemów 

uzależnień oraz przemocy, należy dla zadań Komisji. W myśl art. 24, 25 i 26 ustawy               

o wychowaniu w trzeźwości Gminna Komisja kieruje na badania przez biegłych osoby 

uzależnione. Komisja wraz z Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki i uzależnień, 

współkoordynuje  pracę świetlic środowiskowych działających na terenie gminy, oraz określa 

zadania dla Punktów Konsultacyjnych. 

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za każdorazowy udział w posiedzeniu tej 

komisji oraz w kontrolach, w niezmienionej wysokości: 

120,00 zł  - Przewodniczący, 

100,00 zł – Sekretarz komisji, 

  90,00 zł – pozostali członkowie. 

Członkom komisji należy się również zwrot kosztów podróży (delegacja).     

Wynagrodzenie przysługuje, jeżeli członek Komisji uczestniczy w całym posiedzeniu (podpis 

na liście obecności), oraz za udział w kontroli co najmniej trzech punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, przeprowadzonej jednego dnia (podpis na protokole kontroli). 



 8 

Wydatki na wynagrodzenie członków Komisji pochodzą ze środków budżetu gminy 

przeznaczonych na realizację zadań własnych, wynikających z ustawy                                     

o wychowaniu w trzeźwości, określonych niniejszym Programem. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu Gminy 

pochodzące z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Natomiast zasady finansowania zadań określone zostały zgodnie  z ustawą o wychowaniu  w 

trzeźwości oraz z „Wytycznymi finansowania Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2011 rok”   

Gminny Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych, które wynikają z nadużywania alkoholu, obejmuje działania 

służące realizacji zadań własnych gminy, wskazanych przez ustawę                o wychowaniu   

w trzeźwości, a które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej,                    

w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Wiele działań jest kontynuacją programów 

profilaktyczno – terapeutycznych rozpoczętych w latach poprzednich, a poprzez nowe 

doświadczenia wprowadzane są również inne zadania lub rozwiązania.  

W zależności od zmieniających się potrzeb lokalnych, program, który ma charakter 

dokumentu otwartego, może ulegać stosownym modyfikacjom.  

Zakładane rezultaty, przy realizacji zadań Programu to: poprawa funkcjonowania rodzin, 

zmniejszenie ilości osób uzależnionych od alkoholu, tzw. czynnych alkoholików, poprawa 

stanu zdrowia osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA oraz zwiększenie oferty 

postterapeutycznej. 
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