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Uchwala się Gminny Program Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 20l] r., w brzrnieniu stanowjącym załącaik do niniejszej

Uchwała Nrlv/l6l2011
RadywiejśLiei s Kaluszynie
z dnia 28 sĘcznia 20tt loku

rY sprawie uchwaleDia Gminnego ProgEnu Ptofilaktykii RoeiąznYania
ProblenórY Arkoholov}ch na 20l1 rok

Na podstawie art'l8 ust' 2 pkl' l5 ustał} Ż dnia 8 matca 1990 r. o smorządzie
sminnym (Dz'U. Ż 200l I'. Nr t42, poz']591 zpóŹn' a.) orazalt'4] ust' l.
2 ] 5 ustasf Ż dnia 26 paździemika 1982 T' o wychowaniu w trzeźwości
ilrzeciwdziałuiu alkoho1izno\\] (Dz. U z 200'7 l.' Nr 70'poz. 47]
zpó^r' Żm')' Rada Mjejska wKałuszynie uchwala co następuje:

$2

w],konańe uchwały powieża się BU-rmistrzoivi KałUszyna'

sl
Uchwaławchodzj wżycie z dnjem podięcia'

PŹsvodlioąca Rady Mi.iskici

D*t rł-anda Śt'ndń'k



załącaik do UchMv Nr lvrló/2o jl

Gminny Program Profilaktyki
i Rorwiązywania Płoblemów Alkoholowych

na 2011 rok

Kdl!'łh, Ilhia 28 sr'rz"ia 20] I



wsTĘP

omjmy Proglam Profil3klyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 20] 1 rok upis'r.je się w ce]e i zad ia za$2!te w strategii Ronviąz)'ivania
Problenów społecznych w Gninić Kaluszyn lv latsch 2006_2015, przy.jętej
uchwała-nr X-X-X/]86/06 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 .m.a2006
I' Prog-JT reallzLłe cei srrareg.cmy stralegil . DĄŻLM| Do PoPR Ą\L']
sYTUAcJl ZYcloWEJ MlEsŻKANcow PRZY JEDNoCZESNYM lcll
ZAANCAZOWANIU i ce1 stratesiczny obszaru V Stmtegii SKUTECZNY
sYsTEM ZAPoBIEGAN]A t RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMÓW
UZALEZNIEN oP\Az PRZECIWDZ]AŁANIE PRZEMoCY w RoDZIME

Prob]e'n uŻaleaienia od alkoho]u - mino podejmowanych od wielu lat działań
mających na celu zwiększenje świadomości na temat konsekwencji
nadużywania środków psychoakrywnych orr dośępności do świadczeń
EraleutycŻnych Niązanych z leczeniem uzależnień ' stale ulrzymuie tendencię
wztosIową Problem tenjestŻnaczący zarówno w skali lokalnej. rcgiona]nej, jak
również całe8o kmju. Posługując się v}nikami badaó społecznych, liczbę osób
ua]eźnionych od alkoholu w Polsce można szacować na około 8ó0 lys' (lv tym
'10'1 qs- to mężśZ!źni i l53 tys. 1o kobiety)' zś osób płących alkohol
ryŻykoMie i sŻkodljwie na ok. 4 nnn'
Uzależnienie od alkoholu jest postępującą i śmieńelną chorobą bio_psycho_
SpołecŻną NiĆzależni€ od skali, a 1ałŻe jakośc; podejmowanych działań,
problem alkoho]owy był. jest i będzie przyczyną wielu negalywnych zjawjsk
zachodŻących w róa1ych obsz ach łcia społecznego, ekonomicznego, ale
prŻede wszystkinr jest zwsze wielką tragedią zeówno kazdej osoby
uzaleaionej' jak i jej współuzależnionej rodzin]' Piętno, jakie problem ten
ł]viera nadzieciach i ich dalszym Zjciu. jest błdzo silne'
obowiązek podejmowania działań w akrcsie profi]aklyki i rozwiązyvania
prob]emów alkoho]owych nalezy do zdań własnych gniny'
zadaniem gminy jest podejmowalie 1alich przedsięwzięć, kóre będą
pĘeslżegać Przed zgubnyni skutkami naduĄ?wania alkoholu oraz pEyczynją
się do ich mńimalize.ji.

2



Rozdzial I

DIAGNOZĄ. STANU PRoBLEMÓW ALKoEoLor YCH NA TERIME
GMINY

l. Sytuacja demograff czDa

Aktualnie w Gmini€ Kałusłlr zamjeszkuje ogół€m 6]ó2 mieszkeców'
siruktura demograficzna obraje się nórępująco:
L] Kobiely (pow. ] 9' la!)stanowią grupę '2420
tl MężczyŹni (pow'l9' lat)slanowiągrupę _2358

! DŻiecii młodzjeż (do lat 19'stu ) śmowią grupę_ l384

2. Rynek alkoholowy

a) do społcia poŻa miejsc€m sprzedazy ' 20 placówek

. posiadając€ zezwolenia na sprzedaż napojów a]koholowych do
4,5% oraz piwa l9

. posiadające zeNolenia na sprzdaż lapojów alkoholowych od
4.5% do 18% -12

. posiadające zezwo]Ćnia na sprzedaż napojów alkoholowych
powyżej 18%- ll

b) do spozycia w miejscu spŹedazy 7 placówek

. posiadające zeeolenia na sPrzedaż napojów alkoholowych
do 4,5% oraz piwa - 7

. posiadające zezwolenia na sprzeda-ż napojów alkoholowych
od 4,50lo do 1 8olo - 5

. posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alko]ro]owych
do powyże.j l 8% - ó

3. Uszkodz€nia roavoju psychofizycznego pijącej mlodzieł

Zdaliem ekspeńów powaźne sŻkody iązane z piciem atkoholu przez
dzieci i młodzież występują u około ] 0 ]5% populacjiW wieku między 15 a l8
rok:em 4cia' ale romiary rea]1)ch /dgrozen 'ą/nacaie wyz5Że
w cląau oŚatnich lat zwiększyła się i]ość pijącej i upijającej Się młodzieży. w
szcz€gólności dziewcząt, orazarniejszyła i]ość absb,nenów'



w srkole Pods1awowej i w cinnŹj!ń w Kałuszynie pŹeprowadzono
anldetę w celu Żbadania przyjmowania pżez nasŻą młodzież wzorów
lyŻykoMego Żachowania, polega.jących m piciu alkoholu'
Badanie objęło dwie poPulacje tnłodziąy młodzież zklas VI szkoly
Podstawowej w Kafuszynie_ 57 osób imłodzieżz klas lt i III GimnaŻjum w
Kałuszynie _ 97 osób'

r yniki anki€ty b:ldając€j stosunek uczniów do środkóv uzal€żniającycn
w klasach szóstych szkoty Podstawowej w Kałuszynie prżeprowadzonei rY
listopadzie 2010 roku.

Ankietowano 57 ucmiów ł1. V] ' W tej grupie badanycn 6 uczniów
( 10%) piło a]kohol w ciągu ośatnich 30 dni' Większość 4]% uczniów nie piła
alkoho1u, pozostałe 16 osób ma pierwsre próby za sobą Najczęściej
spozywanym alkoho]em przez uczniów było piwo' Tży osoby od począ1ku
ostahich wakacji ktrpowały alkohol w sk]epie' 4 osobom odmówiono

wyDiki ankiety badającej stosunek ucztriów do środków uzależniającycb
w klasach Il- I Ginnazjum w Kałuszynie pżeprowadanej w listopadzie
2010 roku,

Ankie1owano 97 uczniów w tym 5 ] dziewczą! i 46 chłolców'
od pocąlku roku szkolnego alkohol piło 76% dziewcząt i 91% chłopców w

tym piwo piło 55% badanych dziewcąt i chłopców, wino piło 39% badanych,
wódkę piło 3 1% chłolców' wśród badanej gnpy 8inmazjalistów 25olo
diewcząt i 50% chłopców w ostatnim miesiącu piło alkohol dwa lub więcej

4' Uszkodzenia zdrorvia u dorosłych osób nadmiernie pijących

Problem z nadL]żywaniem alkoholu ma według liderów lokalnej społecŻności
ok' 18% mieszkańców naszej gniny w eku Prcdukcyjnym' szacuje się, że
uzaleaionych od aIkoholu j est około 1 20 osób. spośród nich ok' l 0 % podj ęło

5. szkody tTstępujące u czlonków rodzin z problemen alkoholorvym

obejmująprzede wszystkim schoŹenia psychosoma8cŻne i zóuEenia
emocjonalne spowodowane chJonicaym stresem i pŹemocą o.az
demoralizację, ubóstwo i obniznie sz2ns osiągnięcia kariery Żawodowej'



Z danych otżymmych z ośrodka Pomocy społecaej wiadomo' Źe pomocą
społecaą objęto do w2010 roku 235rodŻinwtym32 rodzin z prob]emem

6. Alkoholowa d€zorganizacja środowiska pracy i burobotnych

Ul'Żymyw ie się długiego okesu pozostawania bez pracy stanowi .jede!
z głóMych czynników ryzyka nasilania się prob]emów alkoholowych
: /dbu?eń o (halatrer/e nieao.losour,a .p'olecznego' emk proc)1
koniecalość posakiwania jej poza miej scem zamieszkania o8raniĆraj ą
moż]iwość samodzie]nego zaspokajania potrzeb materialnych rodzin'
sprzyjająreakcjom i zachowaniom frus!.acyjnym' Skutkiem tego może być
powstawanie negat)"imych mechanjmów redŃcji napięć, w tym popEez
nadużywanie alkoholu, a dalszątego konsekwencj ą lno8ą być zachowfuia
ageslane i pizemoc w rodzinach

7. Naruszenia pnwa iporządku przez osoby nietrzeźwe.

Z inlomacji otz}manych z Poslerunku Policji wynika' że a terenie
gminy Kałusą,n w 2010 roku odnotowano nw czyny przestępcze
popełnione w stalie ńetrzeŹwości: 15 prrestępslw popelnili kierujący
samochodami, 5 przestępstw popełnionyĆh przez roweżystów' 2 znęcanie
się fizyczne ipsychiczne nad osobą najbliżsŻą ' stwi€rdzono 4 cz}ł1y
przestępcze popdnione w stanie po uŻyciu alkoholu ' spoŻywanie aikohoiu w

Rozdział Il

CELE PROCRAMU

celen głównym''Gminnego Progranu Profilaktyki i Rozwiqz}BaDia
Problemóri Alkoho|owych'! jest Żapobieganie porYstarvaniu nowych
problenów alkoholowych, ze szcŻególnyn uwględni€Iien |udzi mIodych
oraz zwiększenie możliwości romiąąYania problemórv już istniejących
i lagodz€nie icb skutków.

Podstawowe zaloż€nia przyjęt€ w celu realizacji Progranu:



l- Dalsza aktywiŻacja instytucji i społeczności gminy. do dŻiałań na rŻecz
profilaktyki i roaiązywanla prob]emów alkoholowych orr
wspomaganie działalnośĆi instytucji służących rozwiązywanju
problenów alkoholowych.

'' Dlajmia nJjace nd ce'u ^ rks/en:e do"€pnojcj pornoc)
teEpeutyĆznej dla osób uŻaleaionych orsz wsŻechstronnej pomocy
osobom wspoł'xzleżnjonym, aw szczególności dzieciom i młodŻieŻv.

J' srale Dod1o'Zenie Do/loru uied/) ra 'ełal fulotow popr/e/ lo?wi|;ie
d/'ara] edu(a.}jn}ch sUerowJrycn do spole.znośc| gf in). /e
szcŻegó]nym uwzględnieniendzieci i młodziezy.

4. Promowanie zdrowego, wolnego od alkoholu slylu zycia.
5. Znmiel,u enie dosreprosc, ao al*otro r poprv rc".iltcg a

prŻestŹegani€ ustawy z dnia 26 paźdzlĆńika l982 roku _ o wycho$'aniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu a]koho]imowi_ w zakresie Żakazu
lodawania j sprŻedaz/ alkoholu nieletnim i nietrŻeŹq.ym'

oczokiwane ŻIniany:

1' Modyfikacja sb,Iu życiarodzin w kierunku prozdrowotnym j wolnym od

2' Zmniejszenie palologii związmych Ż ladmiernym slozyci€m alkoholu.
]' Znniejszenie wskaźników łamania prawa przez osoby uzaleznione od

alkoholu oraz zwiękzenie liczby osób powracających do akt]wne8o
Źycia po leczeniu odwykowym'

4' Żminimalizowanie efektów zmiedbań sfchowawczych omz zabulz eń
życia rodzinnego wynikających z uuleżnienia od alkoholu'

5' wyeliminowdie spożywania alkoholu przez dzieci imłodzież, Żmiana
kultury picia przez dorosłych.

Rozdział IlI

ZADANIA I sPosÓB REALIZACJI

I. Zwiększ€nie dostępDości pomocy t€rapeułcznej i rehabilitacyjnej dla
osób uŻa|eżnionych od alkoholu.

1' Prcwadzenie Punktu InteMencyjno - Konsullacyjnego dla osób
uależnionych od alkoholu i ich rodzin w ramach któEgo działają:
grupy samopomocowe AA i Al-Anon . tetefon zaufaDia i inne.

2. Udzielanie porad i jlfolnacjiw zakesie możliwości podjęcia leczenia
odwykowego.



3' WskaŻywanie fom leczenia odBakowego.
4' Kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie

PŹeprowadzane przez bieglych w celu u./skania opiniiw
przedmiocie uależnjenia od alkoholu i wskazania lodzaju Żakładu

5. Mot)rivowanie do terapii.
ó' WnioŚkowanie o pl4.musowe leczenie'

Ir. Udzielani€ rodziDon w których *Ystępują probleny alkoholowe
pomocy psychospoł€cznej i pravnej! a w szczególności ochrony przed
pŹemocą w rodzinie.

l' wspieTaniepracyzespołów Interdysc)Tlinamych plzeciwdziałania
prŻenocy w rodzinie'

2. organizowanie loka]nych narad, konfe.encji w zakresie w{rażania
systemu pomocy dziecku i rodzinie z probleDem atkoholoi!}m.

3' Udzie]anje ponocy pŚycbospołecaej w Punkcie InteNencyjno '
Konsultacyj nyin w rozwiąz}vaniu problemów rycios.ych'

4' Zakup podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej w celu
łyporyczania ich dzieciom z rodzin dysfunkcyj nych'

5. wsPółpraca z sądem, prokuatuą po]icją pomocąĘołecaą słxżbą
zdrowia, sŻkołami. stowa.rzyszenjani, parafiąoraz osobami fi zycaymi
działającymi na rzecz trŻeźwości oraz podejmowanie dŻiałm mających na
ce]u pżeciwdŻiałanie przemocy oraŻ innym zachowaniom patolo8icarym
wynikającym Ż lraleaienia'

I. Prowadzenie profilaktyczI€j dzial ności informacyj nej i edukacyjnej
lv zakresie rcryiązywania problćmów alkoholołYcb! w szĆzegóIności
dla dzi€ci i mlodzieł' rY tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
spoltorrTch' a także dzialań na żeczdołwianit dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych prograna.h opiekuńcŻo-
wychowtrYczvch.

1 ' Realjzacja programów profi]aktycayc]r a]ternaty\łnych wobec
uzależnień' adresowanych do dzieci i młodzieżł , promujących życie bez
alkoho]- j inr).hś.odkou ps)choŻIrywn)cl'

2' or8anizowanie badm i diagnoz poealających oceńć akfualny stan
problemów alkoholoĘ'ch, orr efek!ów prowadŻonych obecnie działan'

3' olgfuizowanie konkursów związanych Ż profilaktJ,ką uraleźnień
ob€jmujących np' srkoły, parafię, bib]iotekę' policję' dom kultury,



pt4chodna ooiełl zdrosomei' slowdlŻyś/eria, środos qkd
lrŻeżsościoue

4' Pr'oq adłn ie .ys|em L irlo1nacli na remary/wiŻŻ e7 pro i|akDL4
alkololow4na lelenle&T'nJ wpm!e' lnlene(leo'a/ innlclrłoar.."
p-zeka.( Zaklp i d)stryb(j. ałe.:a]óu lnloma.\ no eduka.yjn)cl" Liążek.
broszur. ulorel,. c/dropisn ,pecjdtblcznych i inn).h; ;re,id,o;
Fdute) in\ ch i plomocy'n)ch /wiaŻan)c17 realizacJą żdr ok]ej|o.)ch

6' WspieraniĆ programów profilaktycŻnych róaymi fomami zajęć
spolouvch np ponocdzrec on i rntodTiezy q zorSanrzo$ar.j
plouadŻenlU dru/ynsponob],cn' Drowad7e1ie po/alekc)i 1)ch /dję(

7' Dofinansowanie !!)poczynla dla dzieci i młodzieł z rodzin

^ 
dysIJŃvJn)ch z oJo8żmem lerapeulcmo_profi ];ll)cŻr}n'

8. Podejmowaie dŻiałarń środowiskowych na Ź€cz oglaniczenia spoŹycia
dlkoholJ k '/czególro . plZel osob/ riele_nie'o tun(jorcuanie .uiell'coDiekuńc/o_hyc losawcrychdldd/iec i
ńJodzieży Ż ominy KalUsŻvn'

l0'l-dukacja pLblic/ns z zakje. l P'oqlsklyu ' -olfazyuJnia prob.elnóu
UŻare-len pop,zel ud7'd] s ogolnooo ,kich leg:ora1r)ch (am!diacl,
ub lokalnych kanpanrach

Iv. $ spomag.Eie dŹialallosciinsĘ lUCji. s(osarĄszeń iosób lizycŻoych
sIużąC.j ro^i5ł$aniu problemó$'lkoholos)cb.

l' Dofinansowanie szkoleń i kursów specj alistycaych dlaosób, które
llacują z osobami uzależnionymi i członłamj ich rodzin oraŻ cŻlonków

_ GDinnej Komisji Rozwią?ywmia Prcblemów Alkoho]ow}ch'2 Finanso le ordcy Pelnomocn]ld os lolwiąz)a.nia prch]elnów

J. Orgdni/oqdnie i !,D e,snie finansowe,.nore/ s.odoqi.l,o!),.h
p'^pagł'].yc\ /oloĘ'ryl zvcia' akerna 1wne'oo.oo1 spęizania
wo nego c/dsL] se sspÓtprac) /lp' grupan sanopomocow) lr. AA i
A]_Anon. Vłolsmi. DomeT KUlruD' bibl:olels l ślowal.],sz;n:an
@ 3ra]ącym l na terefue gm]ny'

4. BLdot an ie ł Śler u u 5rółpmc) popl/el wląC Zen ie irslytLc i i or8ar lzs(j i
pozarządowyct. osob fi 4cal)ch. pdrafi ' s rea'izd(.ę clninnego
Progralr lProf]akD ł : Ro/wią7)uanla Ploolemóu Alkoholo;rych



5. Podeimo$aDie inleruftrcji s 
^iązl'u 

/ naru\zeniem przepisó$
określon}ch s an. ll' i l5 uslat] oraz $'yslęposanie Przed sądem w
chaEkteŹe oskarłciela publicznego.

] . Przeprowadzanie koltroli podmiotów prowadzących sprzedż napojów
alkoholowych, przez upoważnionych ltcowników Urzędu Miejskiego
lub członków gmime.j konisji ronjąz/wania Poblemów alkoholowych'

v. Gminny Program Prolilaktyki i RozwiązIvania Problemów
AlkoholotTch jest otwarty na nowe możliwości realizacji zadań
zgodnych ze strategią Roniąz}'wania Probl€nów Spoleczoych \Y
Gninie Klluszyn

BUDżET PRoGRĄMU

l. Zadanja niniejszego ptogramu będąfindsowane ze środków
pochodzących Ż opłat Ża korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

2. Hamonogram realiz2cji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Ptoblemów Alkoho]owyc]r na 20] ] rok stanowi
załącznik do uc|wały budżelu gniny na 20l l rok.

Rozdział v

ZASADY WIT{AGRADZANIA czŁoNKÓw GMINNEJ KoMISJI
RozwĘzYWANIA PRoBLEMÓW ALKoHoLowYcH

1' członkom Gminnej Komisji Rozwiąywania Problemów
AlkohoIosTch przysługuj e dieta za lozwiązywanie ploblemów
alkoholowych na lerenie gminy, w szczegóIności za udział w|

. posiedzeniachkomislit

. zespoleinreNenclnym;

. konaolach pllr1któw spŹedai'
2. wysokość diety xstala się w wysokości l00'00zł
3' Dieta będziepłacona ue środków dzialu85l ochrona zdrowja,

lozdŻiafu 85lq4 p?ecisd'ar ie a[oholizmowi'
4' Dieta przysługuje za efekt}vny udział w pracach komisji.



5.

ó.

Podstawąv7Płał di€ł pobłierdzenie na liście ob€cności ńa
posiedzeniu, Iiście osób biorących udział v respole
interwencyjnym lub w kontoti pml1ów sp.zedazy'
Liczebność i skład ząsPofu int€Nfucyjń€go ustala komisja lub
pruwodniczący komisii'

lffi odDieł-q R'dyIicj'h€j

Ewa ly'e.l. Strn{rzisk
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