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 Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Wolborzu na 

rok 2007 okre�la lokalne dziaùania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód spoùecznych                             

i indywidualnych wynikaj¹cych z nadu¿ywania alkoholu. 
 Program opieraj¹cy siê na wytycznych Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych jest wynikiem woli samorz¹du lokalnego odpowiedzialnego za zdrowie fizyczne i 

psychiczne mieszkañców, wùa�ciwe wychowanie mùodego pokolenia oraz ùad i porz¹dek publiczny. 
 

Ustawa z dnia 26 paêdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu 

alkoholizmowi  /tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z póên. zm./ art.4¹ ust. 1,   
stanowi, ¿e: 

 
�Prowadzenie dziaùañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji spoùecznej osób uzale¿nionych od alkoholu  nale¿y do zadañ wùasnych gminy� 

 

W szczególno�ci zadania te obejmuj¹: 
1. Zwiêkszenie dostêpno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych                 

od alkoholu 
2. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy 

psychospoùecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie 
3. Prowadzenie profilaktycznej dziaùalno�ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdziaùania narkomanii, w szczególno�ci 

dla dzieci i mùodzie¿y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêã sportowych, a tak¿e 

dziaùañ na rzecz do¿ywiania dzieci uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach 

opiekuñczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
4. Wspomaganie dziaùalno�ci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych sùu¿¹cej 

rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych. 
5. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okre�lonych w art.13¹ i art. 

15 ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego. 
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 

Integracji Spoùecznej. 
 

Realizacja tych zadañ prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez radê gminy /art.4¹ ust. 2/. 
 

Przedstawiony poni¿ej Gminny Program zawiera propozycje dziaùañ  Gminy Wolbórz na rok 

2007 . Program jest kontynuacj¹ zadañ okre�lonych w ustawie o wychowaniu w trzeêwo�ci i 

przeciwdziaùaniu alkoholizmowi, realizowanych  w roku 2006 i latach poprzednich . 
 

Realizacjê programu powierza siê Gminnemu  O�rodkowi  Pomocy  Spoùecznej  w  Wolborzu. 
 
Zgodnie z zapisami art.1 i 2 cytowanej ustawy samorz¹d gminy jest obowi¹zany do: 
 

1. Podejmowania dziaùañ zmierzaj¹cych do ograniczania spo¿ycia napojów alkoholowych oraz 

zmiany struktury ich spo¿ywania, inicjowania i wspierania przedsiêwziêã maj¹cych na celu 

zmianê obyczajów w zakresie sposobu  spo¿ywania tych napojów, dziaùania na rzecz 

trzeêwo�ci w miejscu pracy, przeciwdziaùania powstawaniu i usuwania nastêpstw 

nadu¿ywania alkoholu, a tak¿e wspierania dziaùalno�ci w tym zakresie organizacji 

spoùecznych i zakùadów pracy. 
2. Popierania tworzenia i rozwoju organizacji spoùecznych, których celem jest krzewienie 

trzeêwo�ci i abstynencji, oddziaùywanie na osoby nadu¿ywaj¹ce alkoholu oraz udzielanie 

pomocy ich rodzinom, jak równie¿ zapewniaj¹ warunki sprzyjaj¹ce dziaùaniom tych 

organizacji. 
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Charakterystyka gminy oraz stan zasobów w zakresie rozwi¹zywania  

problemów alkoholowych. 
 

Gmina Wolbórz liczy ok. 7.715 mieszkañców. 
 
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych posiada ustawowe prawo                              

do kierowania wniosków do S¹du o objêcie leczeniem odwykowym osób uzale¿nionych. 

Zgùoszenia do Komisji wpùywaj¹ od rodzin osób nadu¿ywaj¹cych  alkoholu, Policji, GOPS, 

kuratora, prokuratora . 
 Komisja organizuje porady, konsultacje  i pomoc merytoryczn¹ z zakresu rozwi¹zywania 

problemów alkoholowych oraz pomoc prawn¹ i terapeutyczn¹ w sprawach przeciwdziaùania 

przemocy w rodzinie. 
 
 Czùonkowie Gminnej Komisji podejmuj¹ dziaùania w nastêpuj¹cych zespoùach : 

 
1. Do spraw kontroli przestrzegania prawa w placówkach handlowych i gastronomicznych. 
2. Do spraw motywowania do leczenia 

 
Na terenie naszej gminy funkcjonuj¹ 4 szkoùy podstawowe , 1 gimnazjum, 1 szkoùa �rednia.                      

Z rozeznania prowadzonego w  szkoùach, wynika, ¿e coraz mùodsze dzieci rozpoczynaj¹ 
spo¿ywanie napojów alkoholowych w stopniu zagra¿aj¹cym ich prawidùowemu funkcjonowaniu. 

 
Aby temu zapobiec, wszystkie szkoùy podstawowe, gimnazjum i szkoùa �rednia objête s¹ 

realizacj¹ programów profilaktycznych prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli. 
Dodatkowo finansowane s¹ ró¿ne formy zajêã pozalekcyjnych w celu odci¹gniêcia mùodzie¿y od 

zjawisk patologicznych.  
Od roku w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu i Gminnym O�rodku Pomocy Spoùecznej 

funkcjonuj¹ �wietlice �rodowiskowe, które obejmowaùy opiek¹ 40 dzieci z rodzin zagro¿onych 

patologi¹.  
   
W celu udzielenia  wszechstronnej pomocy osobom uzale¿nionym i ich rodzinom, w ramach 

gminnego programu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny . 
 
Na terenie  Gminy Wolbórz  problemem osób uzale¿nionych i ich rodzin zajmuj¹ siê: 

 
1. Punkt Konsultacyjno � Informacyjny    dla osób uzale¿nionych od alkoholu, narkotyków i 

ofiar przemocy. 
2. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych � 7 czùonków przeszkolonych 

z zakresu podstawowej wiedzy o problemach alkoholowych i innych uzale¿nieniach                  
3. Gminny O�rodek Pomocy Spoùecznej 
4. Policja        
5. Pedagodzy i wychowawcy w szkoùach 

 
Podstawy prawne : 

1. Ustawa z dnia 26 paêdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu 

alkoholizmowi /tekst jednolity � Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1231 z póên. zm./ 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaùaniu narkomanii /Dz.U. z 2005 roku ,Nr 

179 , poz. 1485/ 
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziaùaniu  przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2005 r. Nr 

180, poz. 1493/ 
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Program realizowany bêdzie poprzez nastêpuj¹ce zadania: 
 

I. Zwiêkszenie dostêpno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzale¿nionych od alkoholu 

 

Lp. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji zadania Termin 

realizacji 

1. Zwiêkszenie dostêpno�ci oddziaùywañ 

terapeutycznych w placówkach 

lecznictwa odwykowego: 
1. Wspieranie dziaùañ grup 

samopomocowych / AA i Al �
anon/- zapewnienie  lokalu do 
spotkañ 

2. Tworzenie grupy wsparcia dla 
dzieci i mùodzie¿y z 

uzale¿nieniem 
3. Finansowanie dodatkowych 

zajêã terapeutycznych dla 
pacjentów uzale¿nionych od 

alkoholu i narkotyków oraz 

czùonków ich rodzin:  
 grupa wsparcia dla 

osób uzale¿nionych/ po 

odbyciu terapii 
podstawowej/;  

 treningi terapeutyczne 
dla osób uzale¿nionych 

/ãwiczenia 

umiejêtno�ci zachowañ 

konstruktywnych/;  
 psychoterapia 

uzale¿nionym od 

narkotyków;  
 psychoterapia dla 

rodzin z problemem 
narkomanii i 
alkoholizmu; 

 

Placówki lecznictwa 

odwykowego 
 
Placówki o�wiatowe 
 
GOPS 
 
Komisja Rozwi¹zywania 

Problemów Alkoholowych 
 
 

Praca  ci¹gùa 

2. Zakup materiaùów informacyjno-
edukacyjnych dla instytucji i 
organizacji wspóùpracuj¹cych w  

rozwi¹zywaniu problemów 

alkoholowych 
 

Komisja Rozwi¹zywania  

Problemów Alkoholowych 
Wedùug potrzeb 

3. Pokrywanie kosztów badañ  

psychiatryczno-psychologicznych 
osób kierowanych na przymusowe 
leczenie 

Biegli s¹dowi  Praca ci¹gùa w 

zale¿no�ci od 

zgùoszeñ 
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Wskaêniki: 

- liczba dziaùaj¹cych grup samopomocowych 
- liczba utworzonych grup wsparcia dla dzieci 
- liczba osób korzystaj¹cych z dodatkowych zajêã terapeutycznych 
- liczba abstynentów  
- liczba i rodzaj materiaùów edukacyjnych 
- liczba podmiotów otrzymuj¹cych materiaùy 
 
II.  Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy 

psychospoùecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie. 

 
Lp. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji 

zadania 

Termin 

realizacji 

1. Pomoc dla dorosùych czùonków 

rodziny z problemem alkoholowym 
poprzez: 

1. Wczesne wykrywanie 
zagro¿eñ alkoholowych w 

rodzinach przez 
pracowników socjalnych 

2. Informowanie o formach 
pomocy �wiadczonych dla 
czùonków tych rodzin 

3. Udzielanie pomocy w 
kierowaniu wniosków do 

komisji rozwi¹zywania 

problemów alkoholowych w 

sprawie przymusowego 
leczenia 

Gminny O�rodek Pomocy 

Spoùecznej 
 
Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych 
 
 
Media lokalne 

Praca ci¹gùa 

2. Wspieranie dziaùalno�ci 

specjalistycznych miejsc pomocy dla 
ofiar przemocy w rodzinie, poprzez: 

1. Finansowanie Punktu 
Konsultacyjngo 
 

2. Wspieranie dziaùalno�ci 

o�rodków interwencji 

kryzysowej 
 

3. Prowadzenie dziaùalno�ci 

informacyjnej i edukacyjnej z 
dziedziny przemocy w 
rodzinie w placówkach 

o�wiatowych 
  

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych 
 
Gminny O�rodek Pomocy 

Spoùecznej 
 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
 
Osoby fizyczne  
 
 

Praca ci¹gùa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wedùug 

zgùaszanych 

potrzeb 

3. Dofinansowywanie szkoleñ w 

zakresie udzielania pomocy 
rodzinom z problemem 
alkoholowym i doznaj¹cych 

przemocy w rodzinie  

Instytucje szkol¹ce Wedùug 

harmonogramu 
szkolenia 
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Wskaêniki: 

 

-  ilo�ã rodzin z problemem alkoholowym objêtych pomoc¹ materialn¹ opieki spoùecznej 
- ilo�ã wniosków skierowanych do Komisji o zastosowanie leczenia  odwykowego 
- liczba osób przeszkolonych 

 
III Prowadzenie profilaktycznej dziaùalno�ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdziaùania narkomanii, w szczególno�ci dla 

mùodzie¿y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajêã sportowych, a tak¿e dziaùañ na rzecz 

do¿ywiania dzieci uczestnicz¹cych pozalekcyjnych programach opiekuñczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych 

 
Lp. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji 

zadania 

Termin 

realizacji 

1. Kontynuowanie sprawdzonych  
profesjonalnych programów 

profilaktycznych w szkoùach oraz 

innych, zgùoszonych przez 

realizatorów i zatwierdzonych przez 

GKRPA 

Placówki o�wiatowe 
 
Nauczyciele 
 
 

W okresie 
roku szkolnego 

2. Kontynuowanie zajêã pozalekcyjnych 

z elementami profilaktyki wg 
programów wùasnych  jako 

alternatywa spêdzania wolnego czasu 

przez dzieci i mùodzie¿ szkoln¹ 

Placówki o�wiatowe 
 
Nauczyciele 
 

W okresie 
roku szkolnego 

3. Kontynuowanie zajêã rekreacyjno-
sportowych w szkoùach jako elementu 

programów profilaktycznych w 

szkoùach 

Placówki o�wiatowe 
 
Trenerzy i instruktorzy  
 
 

W okresie 
roku szkolnego 

4. Wspóùudziaù w organizowaniu imprez 

promuj¹cych spêdzanie czasu przez 

rodziny wspólnie z dzieãmi i bez 

�rodków stymuluj¹cych 

Placówki o�wiatowe 
GOPS 
 
 

W okresie 
roku szkolnego 

5. Kontynuowanie zajêã opiekuñczo-
wychowawczych i 
socjoterapeutycznych w placówkach 

o�wiatowych /do¿ywianie i 

organizacja wypoczynku letniego i 
zimowego/ 

GOPS 
 
Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych 
 
Placówki o�wiatowe 

Praca ci¹gùa 

6. Pomoc w wyposa¿eniu placówek 

o�wiatowych  prowadz¹cych zajêcia 

profilaktyczne oraz  �rodowiskowe  w 

niezbêdny sprzêt i artykuùy 

papiernicze sùu¿¹ce realizacji zadania 

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych 
 
Placówki o�wiatowe 

W okresie 
roku szkolnego 

7. Dofinansowywanie obozów , kolonii, 

póùkolonii i zimowisk 

uwzglêdniaj¹cych program 

profilaktyczny lub socjoterapeutyczny 

 
 
Osoby fizyczne 
 
Nauczyciele 
 

W czasie 
wolnym od 
zajêã 
szkolnych 
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Wskaêniki: 
 
- liczba zrealizowanych programów profilaktyczno-wychowawczych 
- liczba realizatorów programów 
- liczba odbiorców programów 
- liczba imprez 
- liczba obozów, kolonii, póùkolonii, zimowisk 
- liczba dzieci korzystaj¹cych z w/w form wypoczynku 
 
IV. Wspomaganie dziaùalno�ci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych sùu¿¹cej 

rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych 

 

Lp. Nazwa zadania  Partnerzy w realizacji 

zadania 

Termin 

realizacji 

1. Wspóùfinansowanie konferencji 

trzeêwo�ciowej 
GKRPA 
Grupy samopomocowe 

Wedùug 

zgùoszonych 

potrzeb 
2. Wspieranie dziaùañ  instytucji, 

stowarzyszeñ, organizacji 

pozarz¹dowych realizuj¹cych zadania 

statutowe zwi¹zane z profilaktyk¹ i 

rozwi¹zywaniem problemów 

alkoholowych 

Organizacje pozarz¹dowe, 
Instytucje, 
Stowarzyszenia 

Wedùug 

zgùoszonych 

potrzeb 

3. Pokrywanie kosztów materiaùów 

biurowych do pracy Komisji RPA 
oraz Punktu Konsultacyjnego 

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych 
Samorz¹d gminny 

Wedùug 

potrzeb 

 
 
V. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okre�lonych w art. 13¹i 15 

ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego. 

 
Lp. Nazwa zadania Partnerzy w realizacji 

zadania 

Termin 

realizacji 

1. Dokonywanie kontroli przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z 
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów 

alkoholowych, a w szczególno�ci: 
 sprzeda¿y alkoholu osobom 

nieletnim 
 odpowiedniego oznakowania 

stoisk z napojami 
alkoholowymi 

 Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych � zespóù ds. 

kontroli 

Praca 
Ci¹gùa 

2.  Zorganizowanie szkolenia dla 
sprzedawców i wùa�cicieli sklepów i 

lokali gastronomicznych na temat 
zakazu sprzeda¿y napojów 

alkoholowych nieletnim 

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów 

Alkoholowych 

III kwartaù 
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Zasady wynagradzania czùonków Komisji: 
 

1. Czùonkom GKRPA przysùuguje wynagrodzenie: 
 - za udziaù w posiedzeniu Komisji , potwierdzony wùasnorêcznym podpisem na li�cie obecno�ci.                                     

   Z wynagrodzenia potr¹ca siê podatek dochodowy. 
-   za przeprowadzenie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych /min. 3 placówki/ -  
  wynagrodzenie w wysoko�ci 10% minimalnego wynagrodzenia pracowników okre�lonego ustaw¹; 
- za przeprowadzenie rozmów motywuj¹cych do leczenia odwykowego i sporz¹dzenie notatek   
  urzêdowych  z tych rozmów /min 3 osoby/ - wynagrodzenie  w wysoko�ci 10% minimalnego    
  wynagrodzenia pracowników okre�lonego ustaw¹; 

 
 
Finansowanie: 

 
 Finansowanie realizacji poszczególnych zadañ, okre�la preliminarz wydatków opracowany 

na dany rok, zgodny  z  bud¿etem  gminy. Na realizacjê zadañ s¹ przeznaczone �rodki uzyskiwane             

z tytuùu wydawanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych. 
 
 


