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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr   XIII /112 /2011 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 

 

 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy 

Bestwina na 2012 rok 

 

 

Rok 2012 to kolejny rok realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, który zwany dalej jest „programem” i stanowi kontynuację działań 

zainicjowanych w latach poprzednich. Program określa zakres i formę realizacji działań w 

kształtowaniu polityki przeciwalkoholowej jako zadania wynikające z ustawy. 

 

Wprowadzenie 

 

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

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze 

zm.) 

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, 

społecznością terapeutyczną, resocjalizacji oraz terapii uzależnień.  
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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 

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 punkt o charakterze informacyjno - doradczym 

i poradnictwa specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, gdzie 

udzielana jest bezpłatna pomoc mieszkańcom  gminy bez względu na ich sytuację 

materialną.  

 

Podstawy prawne, które regulują zagadnienia z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i jest podstawą niniejszego programu: 

  - Ustawa z dnia 26 października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości                         

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 ze zm.),  

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175,   

poz. 1362 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. Nr 

180, poz. 1493 ze zm.) 

 

Zgodnie z w/w aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką             i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Akty te 

nakładają na samorządy również obowiązek podejmowania działań zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Gmina 

poprzez swoje działania ma  inicjować i wspierać przedsięwzięcia prowadzące do zmiany 

obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, przeciwdziałać powstawaniu     i usuwać 

następstwa nadużywania alkoholu, a także wspierać działalność organizacji społecznych, 

które prowadzą działalność w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom      i patologiom 

społecznym, w tym realizującym działania związane z przemocą w rodzinie. 
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W programie z zakresu profilaktyki uj ęto również zadania zawarte w: 

- Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 – Uchwała  nr 90/2007 Rady Ministrów 

z dnia 15 maja 2007 r., 

- Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2011-2015 – Uchwała nr 35/2011 Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011, 

- Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie Śląskim 

na lata 2011-2015 – Uchwała Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 

lutego 2011. 

 

Cel szczegółowy programu zgodny z ustawą: 

 

- art. 41 ust.2 ustawy stanowi, że realizacja zadań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmuje: 

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,  

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania  problemów   alkoholowych, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży,  

4. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych  i socjoterapeutycznych,  

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

6. podejmowanie  interwencji   w   związku  z naruszeniem przepisów określonych  

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

publicznego. 

7. wspieranie   zatrudnienia   socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie 

Centrów  Integracji Społecznej. 

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

wyznaczonych w programie zaliczyć należy: 
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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. ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież, 

4. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie naszej gminy 

oraz zmniejszenie już istniejących,  

5. ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwłaszcza nad dziećmi oraz 

zwiększenie skuteczności pomocy tym rodzinom, 

6. zintensyfikowanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej nad osobami 

nadużywającymi alkoholu. 

 

   Profilaktyka - zadania planowane do realizacji. 

 

Zadania, które będą realizowane w 2012 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,  

wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny oraz zjawiska przemocy – jak 

rozpoznawać, pomagać i interweniować,  

c) opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania 

pomocy w przypadku problemów alkoholowych,  

d) informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach prawa w zakresie przemocy 

w rodzinie, możliwości jej przeciwdziałania jej i sposobów reagowania, 

e) finansowanie szkoleń i kursów dla służb i instytucji związanych z wdrożeniem 

procedur interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie,  

f) prowadzenie na terenach szkół programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, 

młodzieży, rodziców, pedagogów i nauczycieli – edukacja prozdrowotna, promocja 

zdrowia i zdrowego stylu życia, rozpoznawanie zjawisk uzależnienia od alkoholu, 

 



 5 

g) 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, 

h) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, związanych                z 

propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia jako zmiana zachowań dzieci i 

młodzieży w zakresie gospodarowania czasem wolnym, 

i) finansowanie działania świetlic środowiskowych, 

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

k) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

l) stała współpraca z Policją, GOPS, szkołami, przedstawicielami służby zdrowia, 

poradniami leczenia uzależnień oraz z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku-Białej, 

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

wynikają z potrzeb środowiska – materiały informacyjno-edukacyjne, 

n) udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych i edukacyjnych, 

o)  kontynuacja szkoleń dla sprzedawców, 

p) promowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez młodzież, 

q) promowanie idei trzeźwości wśród kierowców (np. akcja „trzeźwo i bezpiecznie na 

terenie gminy”)  

r) promowanie modelu zdrowej rodziny i prawidłowych postaw rodzicielskich, 

 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie – zadania 

planowane do realizacji 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu.  

Zadania do realizacji: 

a) prowadzenie punktów konsultacyjnych, 

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,   
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c) działania profilaktyczne – profilaktyka selektywna i wskazująca adresowana do grup 

ryzyka i młodzieży gimnazjalnej eksperymentującej z alkoholem, 

d) współfinansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych  dla osób po terapii 

odwykowej. 

e) współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówkach 

odwykowych w Bielsku-Białej oraz Czechowicach-Dziedzicach 

f) informowanie osób nadmiernie pijących o istniejących placówkach ambulatoryjnych   i 

ośrodkach terapeutycznych, 

g) wnioskowanie do Sądu o leczenie przymusowe, na podstawie zebranej dokumentacji 

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Rodzina), 

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

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

i) 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, 

j) podejmowanie działań interwencyjnych, wobec osób stosujących przemoc            w 

rodzinie, ochrona rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzieży przed przemocą 

k) finansowanie programów edukacyjno-korekcyjnych i psychologicznych dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 

 

Punkty konsultacyjne jako punkty informacyjno-doradcze i poradnictwa 

specjalistycznego. 

 

W ramach punktu działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 

ofiar przemocy w rodzinie, którego celem jest: 

- udzielanie informacji o chorobie alkoholowej oraz ośrodkach leczenia, 

- motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, 

- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia 

osobom doznającym przemocy, 

- udzielanie informacji i porad z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

- wsparcie psychologiczne, 
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- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, zwłaszcza jeżeli występuje przemoc 

i nadużywanie alkoholu. 

W punkcie konsultacyjnym dyżur pełni terapeuta, pracownik socjalny,  pedagog, 

członek GKRPA, dzielnicowy oraz kurator. W zależności od potrzeb zatrudniani są: 

prawnik, psycholog oraz  mediator. 

 

  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. 

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). 

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. 
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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 2012 rok”   

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 Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz 

zwiększenie oferty postterapeutycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

