
Uchwał! Nr X]x/ l2 l l08
Rldy Mi€jski.j w Ktłtrszynie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprtwie uchwa|€nia cmil.ego ProgrAnu Proff|aktyki i RoeĘz}Tania
Prob|emów AlkoholosYch Da 2009 rok

Na podstawie art.l8 ust.2 pk. 15 us1awy z dnia 8 meca 1990 r' o sdouądźe
gminnym (Dz.U' z 2001 r', N| 14z'poz'1.591. zpó^' un.) omz art.4| ust. l,
2i5 ustawy z dnia 26 padzi€mika 1982r' o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziakniu atkoholimowi (Dz.U 22007 r., Nr 70, poz. 473
z póa. a.)' Rada Miejska w Kałusz}.nie uchwala co następuje:

sr
Uchw'ia się Gmimy ProgEm Profilaktyki i RoeiĄz}vmia hoblemów
Alkoholo\.,ych n a 2 009 r '' w brnieni! slanowiącym załącaik do niniejszej

$2

Wykonanie uch.\łały powieru się Bmistrzowi Kałusryna.

s3
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

?@odnyątsą Mieiśkiej

J!n(źJ{sf,DieŹ P.lka



zał{zft do Uchw|y Nt rooprl03

!J i Rozwiąątwania Problcmów Alkoholowych
na 2009 rok

G m inny Progam Profi I a ktyki

EałBł" dni" 3a12'2t,08
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Gninny Proemm Profilaktyki i Rozwiazywania Prcb]emów Alkoholow/ch
na 2009 rok wpisuje się w cele i zadania zawańe w stmtegii RoniązłYali'
Prob|emów społ€gnych w GmiDi. Kałuszyn w latach 200ó-2015' p.zyjętej
uchwałą ff xxx/186/0ó Rądy Miejski€j w Kałlszynie z dnia 2,7 czeNca2006
r. Progam realinje cel sfrat€8icay Stsatpgii I DĄŹENIE Do PoPRAWY
SYTUACJI ZYCIOWEJ MIESZKANCOW PRŻY JEDNOCZESNM{ ICH
ZAANGAZoWANIU' cel stat€gicay obszaru V stategii SKUTECZNY
S\s']tV /APoBtrGA|I|A I RoZWtĄ,/\.wĄMA PRoBLEMoW
UZAIEZNIEN oRAZ PRZECIVDZIAŁAME PRzEMocY w RoDZtNlE

Probiem ualeaienia od alkoholu . mimo pod€jmowanych od wielu lat działań
mających na celu zwiększeni€ świadomości na temat konsekwencji
nadużywania śrcdków psychoaktyMych oru dost$ności do świadczeń
tera!€utycaych eiq,z9nych z leczeniern uza]eżnień . stale uhz}muj€ tendencję
wz.ostową Problem ten jest znacfący zaró\łno w ska]i ]okalnej ' regionalnej' j ak
również całe8o kEju. Posłu8ując się wynikami bad!ń społe.znych, liczbę osób
uz']eŹnionych od alkoholu w Polsce można szacować na oko,ło 860 rys. (w $b
707 |!s' to męż.zy^i i 153 tys' to kobiety), zaś osób pijących alkohol
ryzykownie i szkodliwie na ok. 4 nnn.
Ualeaienie od a]koholu jest Postępującą i śmiertelną chorcbą bio.psycho-
społeczną NiezaleŹnie od skali, a także jakości Podejnoweych działań'
problfin a1koholowy był' jest i będzie puyczFą vi€lu n€gatyłlych zjawisk
zachodzących w ióziych obszarach :rycia społ€caego' ekonomiczne8o' ale
prede wszystkim bęć'zie bńb wielką tragedią z'rowno każdej osoby
uz']eżnionej' jak i jej wspóluzal€żnionej rodziny' Piętno, jakie problem ten
wyrł,iera na dzieciach i ich dalsz},n życiu' j est bardzo s ne'
obowiązek podejńowmia działń w zakJesiĆ profilalśyki i rozwią?ywania
problemów alkoholoqTch naleł do zadań własnych 8miny.
Zadaniem gminy jes. podejmowanie takich prze'dsięwzięć' które będą
prrest.egać plzed z8ubnymi skutkami nadużywmia alkoholu oraz pzyczynią
się do ich minjmalizacji'
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Rozdział l

DIAGNoZA STANU PRoBLEMÓW ALKoI{oLowYCE NA Tf,Rf,NIE
GMINY

1. Sltuacja denograliczna

Aktualnie w cminie Ka}usz}n fmieszluje ogć'łem 6227 mieszkańców'
srUkIua demogaficzrs obrŁuje się 1ss|ępuj4co:
tr Kobiety stmwiągrupę .2420
! Mężczyzni stanowią aropę .2351

-- ! Dzieci i młodzież (do ]at 1 8'stu włącaie) stmowią grupę. 1453

2. Rytręk aIkobo|ot}T

a) do spo7ylia poza miejscem sp?eduy. f0 placówek

. posiadające zezwoleńia na sprzedaz naPojów alkoholos7ch do
4,5%aazpi\ła ,|9

. posiadające Znol€nia na ŚpŹedu napojó\ł a]koholowych od
4,5%do 18% -12

. posiadające zezwo]enia na spzedaŹ napojów alkoholowych
powyzej 18% - t0

b) do spozycia w miejscu sptffda7! 7 placówek

. posiadające zEeolenia na spŹedu mpojów alkoholowych
do 4,s% $azpiwa - 7

. posiadając€ zeMlenia fu sp%du napojów a]koholowych
od4,5% do 18% - 5

. posiadaj ące zezwoląia na sprzedŹ napojów alkoholowych
do powyrej 18% - 6

3. Uszkodzenir ronoiu psychonzyenego pijącej młodzi€ży

Zdmiem €ksp€rtów powafue szkody zw'ązane z pici€n alkoho]u pŹez
dzieci i fitłodzież wysr$ują u około 10 15% poprnacji w wieku między 1 5 a l8



rokiem życią ale roniary realnych zagrożeń sąZnacaie wyższe' w ciągu
ośarnich lar zwiększyła sję ilośó pijącej i upijającej s;ę młodzieźry, w
szczegó]ności dziewcząt, orazzmniejszyłailość absiynentów.
W szkole Podstawowej i w oimazjm w Kałuszynie prEprowadzono anki€!ę
W cetu zbadaia przyjmowania przez nasząmłodzieżwznrow ryzykoirn€go
zachowania, polegających na piciu alkolrolu'
Badmie objęło dwie populacj e m|odzieżry r.rLłodzkż'zuas V-\,I szkoły
Pods'awowej w Kałuszynie. 104 osoby i nłodzieŹ z Ginnazjum w Kałuszynie
-82 osoby.

ł) wyniki tnki€Ę badając.j stosunek uczniówdo środków uzależniającycb
s/ klasach szóstych i piątych szko}y Podstawowej w Kałuszyni€
przeprowadzrrej w pr:tdzierniku 2008 roku.

Antietowano l04 uczniów kl. V.YI . w tej grupie badanych 12 uczniów
( 8,5%) piło alkoho] od początku roku szkolnego lub podczas **rcji . A]kobol

-- był społwany najczęściej w ob€cności rodziców podczas uroczystości
rodzinnych. Nikt z badeych nie lopował alkoholu w sklepie oi w bere'

b) wyniki ankiety badając€j stosulek uczniów do środków
uależDiających w k|asach tr.I Gimnaziurn w K!łusrynie
pr'eproYadzotr€j w paździeniku i liŚtopadzie 2008 r roku.

Alkietowano 82 uczniów w t}m 38 dziewcząt i 44 chłopoow w t€j
grupi€ badanych lylko 9 osób (l l%) odpowiedzjało, że nie piło alkoholu.
Naj częściej spożywan),r' alkoholen w$ód dziewcfąt jest wino (szampan) oraf
piwo' aLe 5 ucz€mic spozywało lakże vódkę' Wśiód badmych chłolców
najczĘściej społwmym pżez nich alkoholenjest Piwo oru wódka' kńwno
chłopcy jak i dzi€wczęta najchętniej spoz}vająalkohol w towarzystwie
rówieśników 

' 
w mniejsrym stopniu wśród dorosłych' Niepokoj ący jest fak

spożywania alkoholu szczególnie przez cbłopców w ostahim lub d\łóch
.' ostatnich miesiącach. Edy.! a.!20 v.,fiów (24y") spozywało w Ęm cz6ie

a]kohol' a wśńd dziewcząr 9 ucremic'

4. Uszkodzenia zdrowia tr dorosĘcb osób nadnierlie pijących

Problen z nadlzywoiem alkoholu ma według liderów lokaln€j
sloleczności ok.18% mieszkańów naszej gminy w wieku produkcfn}m'
szacuj€ się ' że ualeaionych od alkoholtrjest około l20 osób. spośród
nich ok. t0 % podjęło leczenie.

5. szkody występując€ u cz|onków rodzin z prob|€nem 
'lkobo|ołym

obejmuj ą przede wszysthm schoŹenia psychosomatyca€ i zaburrenia
emocjonalne spowodowme chrcnicznym stresem i przemocą oraz



demoralizację' ubóstwo i obnizĆnie szans osiągnięcia karier! zaqodoqej. Z
dryc} ot"zymanych z ośrodka Pomocy społecznej wiadomo, że pomocą
spo,Iec,ną objęto do t0 grudnia w 2008 rcku 3l3 rcdzin w rym 40 rodzin z
Droblemern alkoholo\ł/m.

6. A|koho|owa dezorglnizacja środowiska pracy i bezrcbotnycb

w ostanich latach obseMuje się sladek zarejestowaych o$b
bezobotnych' Niemniej ut-fym}vanie się długie8o oklĆsu pozogtawania bez
pracy stanowi jeden z głóMych czymików ryzyka nasitania się !rcb1emów
alkoholowych i zabMeń o cha$kte1ze niedostosoweia spolecaego' Brak
pracy, ko'iecznośó poszukiwania jej poza miejscen zamieszkda
o$€nicająmożliwość samodzielnego zaspokajmia Potzeb materialnych
rodzin'sprzyjająreakcjom i achowmiom flusti'acyjnym' skutkiemte8o

., more być powstatvanie negatyłnych n€chaninów redukcji napięć, w tym
popżezmduzywaniealkoholu. adalsfątego konsekw€ncjąmogąbyć
zacnowania agrery1,me i Fzemoc w rodzinach

7. Naruszenia prawa i porządku przez o$by nietrz€ź:we.

z informacj i orrzymnych z Posterunku Policji wynika, że m terenle
gminy Kałuszyn do 5 grudnia 2008 roku odnotoweo 10 przest$stw
popełnionych w stalie nietrzeźwości z tego: 9 pzestęPstw popehili
kreruj ący pojafdami' 2 przestępstwa popełnion€ pŹez rowerz}stó.\ł, 3
pżeĘpstwa aęcmia się psychicae8o i fizycznego nad osobąnajb|iższą'
Ujawniono róMi€ż 44 łykoczenia pop€łnione po sporłciu alkoholu w
t}m: 9 wykoczeń spoz}vania alkoholu w miejscach publicznych, 2
wykocz€nia odmowa podania danych personalnych' 2 wylooczmia

.' tamowania i uEudniaria ruchu drogowego, 4 wykoczenia zakłócenia
poźądku publicaego' 6 - syko%ń dopusrcmia się nieobyczajnego
wybryku, ] sTkocfmia kierowani€ pojudem pod działdien alkoho1u'

Rozdzial U

CELE PROGRAMU

Ce|em głównyn 
"Gninnego Programu Profi|aktyki i Roniąz}va a

Prob|€nów A|koholowych'' j€st zapobl€gant€ powstawaDiu nowych



problemów alkoholowych' zesmzególnym urizg|ędnieniem |udzi młodych
oraz NiększeDie noż|iwości rozwiązlY.li' problemów juź i'tniejącycL
i łagodrenie ich skutków.

Podst'wow€ załoź"nia pEyjęte w celu rm|izlcji Pfogranu:

l. Dalsza akb/wizacja insbaucji i spo,lecarości 8minx do działań nz żecz
profilaktyki i rozwiązywania problenów alkoholowych orr
wspomagmie działa]ności insĘ'tucji sfu żących roryiązywaniu
problemów alkoho1oeych.

2' Działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy
te|ap€utycaej dla osób %lehiońych orŹ wszechsh'onnej ponocy
osobom wspoł uzaleh]on}n, a w szcreeó]ności dzieciom i młodziezy'

]' stałe podnoszenie poziomu wiedzy na &mat mło8ów poprrez tozwłanie
działan edukacyjnych skerowanych do społ€caości gniny' ze
szczególnynruwzg]ędnieniem dzieci iDłodziezy.

4. Promowanie zdrowego, wolnego od alkoho]u stylu życia.
5' Zmiejszenie dostępności do alkoholu poptzez restrykcyjne

pżeshze8mie ustawy z dnia 26 Paździemika 1982 roku - o wychowaniu
w trzeŹvości i pż€cjwdziałmiu alkoholiznowi - w zk€sie zatazu
podawmia i spżedał alkoho]u nieletnim i nietrzeźłym.

Oczekiwane zniany:

]' Modyfikac,ja stylu ż]rcia rcdzin w kierunku prozdrowotnym i woln}e od

2' Zmniejszenie patologii związa.aych z ladniem}m spożyci€n alkoholu'
3' Zmnie.jsfenie wskaźników łmmia pnwa przez osoby uzaleznion€ od

a]koho]u oraz zwjększenie liczby osób powraca.jących do ak1yMego
iycia po leczeniu odwykowym.

4. Zminimalizowanie efektów zmiedbd wychowawczy.h otŁ zA|^|rzEń
żrycia rodzimego wynikających z uzaleznienia od alkohoiu.

5. wyeliminowmie sporywania alkoholu przez dzieci i młod2ież', zfriał,a
kultury pic;a przez dorosłych.

Rozdziat III

ZADANIA I sPosÓB REALIZACJI

I. Zwiękzenio dośttplości pomocy t€rapeutycznej i rehabilittcy.inej d|a
osób uza|Óżnionych od a|koho|u.



1' zab-udnienie w Puńkcie Intwencino . Konsultaclqłn insEukora
tęrapii uależnień lub lerapeuty dla osób ufaleaionych od alkoholu i

2' Udzieldię pol€d i info.macji w zakresie możliwości podjęcia leczenia
odwykowego.

3. Wskar)vanie fom leczenia odwfkowego.
4. Kierowmie oŚób nadużrywających alkoholu na badmie

pfeprowadzane pu ez biegłych w celu lzyskania opinii w
przedniocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rcdzaju zakładu

5. Motywowanie do ierapii.
6' wnioskowani€ o przymusowe l€cz€nie.

u. Udzie|anie rodzinon w których v,YŚĘpują probleny a|koholowe
pomocy psychospo|ecznej i pEwD€j! a w Śzczegóhości ochrony przed
przemocą w rodzini€.

1 ' Prowadzenie Punktu lnt€rwencyjno ' Konsultacinego w ran'ach'
kórego działająnp': gnlpy sanopomocowe AA i Al.Anon 

' 
telefon

2' Udzie]mie lomocy psychospołec,nej 
' ze strony psychologa lub

insfouktora lerapii uzależnień dyarującego w Putkci€ ]nteNenc}jno .
Konsult&yjnyn w rozwiązywaniu problemów życiowych-

3. Zakup podĘcaików szkolnych do bjblioteki szkolnej w ce]u
wypołczania ich dziecion z rodzi! dysfrUtcyjnych.

4. współlEca z sądem, prokuatuą policją ponrocąspołec^ą shubą
zdrowia, szkołami, parafiąoru osobami fizycaymi działającyni na
ft'ecz tnż:woś.i otu podejmoweie działa mających na celu
praciwdziałanieprzemocy orrimyn zachowmiompatolo8icmym
wynikającym z uzaleaienia.

III. Prowadzelieprotilaktycznej działalności infornacyjnej i eduk'cyjnej
w fakresie mzwiąz'Valia prob|€mów kobotołYcht w szczególności
dla dzieci i nłodzieżł' w tym prowidzenie pm|€kcyjnych zajęć
sportow}ch' a także działań !a rzecz dożrviania dżi.ci
ucz$tniczących lv pozalekcyjnych progmmach opiekuńao-
łTchowatYczych.

sposób realizacji :



1 ' Realjzacja programów profilaktycaych a]lemaly\łltych .\łobec
uleaień' adresoweych do dzieci i młodzi€zy 

' 
pronujących łcie bez

alkoholu i imych śrcdków psychoakrywnych'
2' or8anircmie bada i diagnoz pozwalaj ących oc€ńć aldualny stm

prob]emów a]koholowych' oraz efektów prowadzonych obecnie działan.
3' organizowanie konkuJsów związmych z profi laktykąuzależnień

obejmujących np' s,kory, paranę' bibliotekę' policję' dom ku|tury'
pizychodnia opieki zdrcwotnej' śrcdowiskatrzeźwosclowe'

1' łowld7enie sys]ebj informacJi na lemary/wią7fue / prcfi|aloy[4
alkoholovą na tdmie gminy w prasie, Int€mecie o.Ł imych środkach
pzekazu.

5' zakuP i dysĘbucja maieriałów ińfomacino.edukacyjnych: kiąż€k .
brosar, ulotek, czasopism specjalistycaych i imych mat€riałów
edukacyjnych i pronocyjnych NiązŃych z rea1izejąad"ń okeślonych
w pro$amie.

. 6. Wspielaie progrmów profilakrycznych róayni fommi zzjęć
sportowych np' pomoc dzieciom i młod'ezy w zorganizowaniu j
proMdzeniu druzyn spońowych' piowdzenie pou lekcyjnych zAjęć
sporto\łych.

7. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieą' f rodzin
dysfu ntcyjnych z programem terap€utyczno-profi laktycznyr1

8. Podejmoweie działm środowiskowych M rzecz ogrmiczenia spozycia
alkoholu w szczególności pżef osoby nieletnie.

9. Fulkcjonowmie świetlic opiekńch'wychowawczych W szkole
PodstavoNej i Gituuzjum oraz w Domu Kultury w lfthrszynie

l 0.Edukacja publicaa z akesu profilaktyki i roniązyvaia prcblemów
uzależnień poprzez udfiał w ogólnopolskich i regionalnycb kmpaniach,
lub lokalnych kampaniach.

.' Iv. wsponagani€ dziala|ności insfytucji' stow'rzyszeń i osób fuy.zlych
slużącej roeĘz''lvaniu prob|enów a|koho|orrYcb.

l ' Dofmmsowanie szkolm i kmów specja1istycaych dla osób' kt&e
PE@ją z osobani uzależnjon}mi i c'onkani ich rcdzin o.e cz,łonków
Gminnej Komisji RwiązywaniaProblenów Alkoholowych'

2' Finansowa'ie pracy pełnomocnika ds. loniązyweia prcbtenów

3. organizowanje i wspi€rmie finansowe inprez środowisko\łych
propagujących zdrowy styl ŹIcia i a]tgmtyMe sposoby sPędzmia
wolnego czasu we współpncy z np' gupami Śamopomocow}łni AA i
Al.Anon' szkołani' Domem Kulfury' bib]iot€ką i stowarzyszenjami
działa.jąc}'r'i na tercnie gmn]y'



4. Budowanie systemu współpracy poprzez włączenje insq4ucj i' orgdizacj i
pozaŹądowych, osób fi zycfnych. parafij w realizację Gminnego
Pro8rmu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Pod. imÓsańie in leNĆnci i$ Ąiązku z n.rus7eniem pPepisó$
okr€ś|onych w żrt.13,i l5 ustar'Y oraz wyŚiępowani€ prz.d sądemrt
charakt€rze oskarżycieIa pubIicznego.

1 ' Pźeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych, przez upowaaionych pracowników ]ub członków emimej
komisji rozwiązywmia problenótv alkoholowych'

V. Gmilny Progrrm Profi|aktyki i Roniąfyw.nia Problemów
A|koltolor'iYch j est otwarĘ na nowe możliwości rea|izacjizadań
zgodDych z€ Strafegią Roniąf}V'nia Prob|ćmów spolecznych w
GmiIie Kałuszyn

Rozdzial IV

BUDZET PRoGIŁĄMU

]' Zadania niniejszego pro8rmu będą finansowane ze środków
pochodzących z oPłat za ko.zyŚtanie z zeNoleń na sprredż napojów

2' Harńonogram realiucji zadań Gminnego Programu Pronlakryki i
Roaiązyw&ia Ptoblenów Alkoholowych na 2009 Tok stanowi
fałącznik do uchwab budzetu gminy na 2009 rok'

Rozdzial V

ZASADY WYNAGRADZANIA czŁoNKow GMINNEJ KoMIsJr
RozwIĄZYwANLĄ PRoBLEMÓW ALKoEoLowYcH

l ' Członkoln Gńinnej Komisji Rofwiązłwanja P.ob]emów
Alkoholowych przysługuje diela za rozwiązywanie poblemów
alkoholowych na terenie gminy' w szczególności za udział w:

. posiedzeniachkomsji;

. feĘo]e jnterwencyjnym;

. kontolach punt!ów spźedazy'



2. wysokość diety Btala się w wysokości l00'00z]
3. Dieta będzie płaoona ze środków działu 851- ocllona zdrcwia'

rofdfiału 85l54. orzeciwdz:ald ie al|oho|imo$ i.
4. Dieta przysługuje za ef€ktyMy udział w pr&ach konisji.
5. Podstawą wypłaty diety potwierdzenie na liście ob€cności M

posiedz€niu' liście osób bioĘcych udział w zespole
iDterwencyjn}n 1ub w konlroli punktów sprzedaży.

ó' Liczebność i skład zespołu intefwencfnego ustala komisja lub
prrewodniczący konisj i'
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