
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013  

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) nakłada na jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu, działania te należą do zadań własnych gminy. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwany 

dalej „programem” jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji 

zadań określonych w ustawie. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mszanowie.  

 

CELE PROGRAMU 

1. Kreowanie lokalnych zasad polityki społecznej służących zmniejszaniu aktualnych        

i zapobieganiu nowym problemom alkoholowym. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i osób dotkniętych  przemocą. 

3. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

4. Ograniczenie dostępności alkoholu przez dzieci i młodzież. 

 

ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALZIACJI  

 

I  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy 

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego oraz umożliwienie uczestnictwa w procesie leczenia. 

2. Pokrycie  kosztów sądowych w związku z skierowaniem na leczenie  odwykowe oraz 

kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

3. Wspieranie instytucji lecznictwa odwykowego poprzez współpracę z Poradnia Terapii 

Uzależnień w Nowym Mieście Lubawskim. 

4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych  

oraz ofiar przemocy domowej w ramach terapii indywidualnej i rodzinnej. 

 

II   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin,  w których 

występuje uzależnienie od alkoholu i przemoc według  programów realizowanych 

przez przeszkolonych opiekunów. 

2. Prowadzenie działalności edukacyjno-informatycznej skierowanej do rodzin                 

i społeczności lokalnej (pogadanki, akcje społeczne, festyny, imprezy 

okolicznościowe) 

3. Organizacja szkoleń dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, 

współuzależnionymi i osobami dotkniętymi przemocą. 

4. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie dofinansowania pobytu w Ośrodkach 

Interwencji Kryzysowej z hotelami. 



III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                        

w szczególności dla dzieci i młodzieży 

1. Realizacja na terenie szkól programów profilaktycznych i zajęć profilaktycznych              

i edukacyjnych.  

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców 

(pogadanki, prelekcje).  

3. Wspieranie działań środowiskowych polegających na organizowaniu lokalnych 

imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym  dla 

dzieci i młodzieży (np. biwaki, wycieczki, imprezy środowiskowe, inne działania 

środowiskowe, itp.).    

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

1. Wspomaganie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe i osób fizycznych poprzez organizacja wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży ( kolonie, obozy profilaktyczne). 

2. Współpraca i dofinansowanie Grupy AA„REUNION” w Nowym Mieście Lubawskim 

oraz innych grup wsparcia działających na rzecz osób uzależnionych                             

i współuzależnionych. 

 

V. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców 

1. Współpracy z Komendą Powiatową Policji w celu zwiększenia liczby kontroli 

kierowców pod względem trzeźwości.   

2. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w środowisku lokalnym w celu 

przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.  
 

VI  Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 

13
1
 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem   w charakterze oskarżyciela publicznego                          

1. Wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontroli interwencyjnych mających na celu ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholom 

osobom nieletnim.  

2. Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i zakazu reklamy napojów alkoholowych 

(kontrole placówek handlowych prowadzone przez członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

 

VII Koordynowanie polityki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

1. Wynagrodzenie członków Komisji w formie ryczałtu przysługującego za udział          

w posiedzeniu komisji lub w kontrolach placówek handlowych potwierdzonych 

faktycznym udziałem w danej czynności w wysokości: 

      Przewodniczący- 120zł 

            Zastępcza Przewodniczącego- 100zł 

            Członek – 80zł 

2. Szkolenia członków GKRPA oraz osób pracujących z osobami uzależnionymi, 

współuzależnionymi i ofiarami przemocy 

3. Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia ,itp. 

 

VIII  Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok  2013 stanowi załącznik do niniejszego Programu. 



 
Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 

Plan  finansowy 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na Rok 2013 

 

Lp. 

 

Realizacja zadań  

 

Planowane 

wydatki 

1. Pokrycie  kosztów sądowych w związku z skierowaniem na leczenie  

odwykowe oraz kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu 

 
  600,- 

2. Zakup dla Przychodni Uzależnień materiałów informacyjno - edukacyjnych 

do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi DDA 

 
300,- 

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych  oraz ofiar przemocy domowej w ramach terapii 

indywidualnej i rodzinnej. 

 
2.160,- 

 

4 Pokrycie kosztów  wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia 

opiekuńczo- wychowawcze  (40 tyg. x 2 godz. x 9 grup x 25zł)     

 
    18.000,- 

5.  Zakup pomocy, materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć 

opiekuńczo- wychowawczych (100zł x 9 grup) 

 
900,- 

6 Sfinansowanie dożywiania w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych  

( 136 dzieci x 40 tyg. x 1,30zł) 

 
7.060,- 

7 Prowadzenie działalności edukacyjno-informatycznej skierowanej do rodzin  

i społeczności lokalnej  

                
     12.000,- 

8. Organizacja szkoleń dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, 

współuzależnionymi i ofiarami przemocy 

     300,-                 
       

9. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie dofinansowania pobytu           

w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z hotelami 

300,- 

10 Realizacja na terenie szkól programów profilaktycznych i zajęć 

profilaktycznych i edukacyjnych  

3.000,- 
 

11 Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla 

rodziców ( np. pogadanki, prelekcje )  

300,- 

12 

 

Wspieranie działań polegających na organizowaniu lokalnych imprez 

profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym  dla 

dzieci i młodzieży. ( np. biwaki, wycieczki, imprezy środowiskowe. itp.)  

 
     5.000,-                 

      

13 

 

Wspomaganie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poprzez organizacja 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ( kolonie, obozy profilaktyczne) 

         
  8.000,-                                                                                                                  

    

14 Dofinansowanie  Grupy AA „REUNION” w Nowym Mieście Lubawskim       

i innych grup wsparcia działających na rzecz osób uzależnionych                     

i współuzależnionych 

     3.000,-                        

15 Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i zakazu reklamy napojów 

alkoholowych prowadzona przez członków GKRPA 

540,- 

16 Wynagrodzenie członków GKRPA w formie ryczałtu przysługującego za 

udział w posiedzeniu komisji zgodnie z Programem  

5.940,- 

17 Szkolenia członków GKRPA oraz osób pracujących z osobami 

uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy  

      300,-                                                        

18 Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia ,itp.       300,-             

 RAZEM 68.000,- 



 


