
Uchw.la Nr XV75l08
R'dy Miejskiej w K'łuszynie
z dnia t9 lutego 2008 roku

w sprawi€ uchwa|onia Glninnego Progrsnu Profi|tkĘki i Roryiązywani!
Pmblcnów A|koho|owych nł 2008 rok

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt. 15 usiawy z dnia 8 mŃa 1990 r. o smorządzie
gninnyn (Dz.U. z 2001 r, Nr I42'pM.|s91 zpó^' nn.) oraz a]t'4| ust' l,
2i5 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982r. o wychowaniu w tŹezwości
i przeciwdziałaniu alkoholiunowi @zU zz00,l |'' Nr70,poz.473
z póm. m.), Rada Miejska w KałuszFie uchMla co nAĘ)uje:

$r

Uchwala się Gmimy Progranr Profilattyki i Roniązywaia Probl€mów
Alkoholowych n a 2 008 r .' w bŹnieniu stznowiąqm załącznik do niniejszej

02

wyko.anie uchs at} Po$ ieŹa się Burm i,trzowi Kafusz}na.

s3

. Uch$ ala wchodfi w 4 c ie f dnjem podjęcia-

Rrdy Mili6kiFj
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z.hcaix do U.ńw!łyNI x,5re3

GMINNY PROGRAM PRONLA]CT\XI I ROZWIAZI'IIANIA
PRoBLEMÓW Aj-KoHoLowYcH

NA ROK 2OO8

Rozdział I

Diagnoza stanu pmblomów a|koholowych nr terenie gminy

większość ludzi korzystających z alkoholu robi to w sposób rozsądny i

- 
powścĘliwy, j€dnak pewna część ludzi nadużywa alkoholu' co powoduje w
sposób nieuclt]omy dużą ilośó szkód i za8roreń. wielkość rych szkód j€st
związana z lozmiarami i stylem konsmPcji napojów alkoholowych, ale zal€żry
róMież od skutecftści i zasięgu działań profilaktyoznych i naprawczych.
Problen z nadużyvaniern alkoholu m według liderów lokalnej społeczności
ok.l8% mieszkańców naszej gminy w ,'ielo FodŃcyjnym' sacuje się ' że
uzaleaionych od atkoholujeś około 120 osób' spośńd nich ok. 10 % podjęło

szkody zs,ią'ane z nadużłv'lie'n rlkoholu:
. U8zkodzeDia zdrowia u doro8tych osób nadniornie piiących

szaouje s;ę, r spośrod pacjentów leczących się w pla.ówkach podstawowej i
specjaliśłcznej opieki zdrowobej z powodu zaburz€ń uldadu tmwienne8o,
l(rąząis' nmlogic^ego' choób płuc' nowotwońw' ulazów itd.'-
ok. 7 %. naduŹłwa alkoholu

." . Us'kodzeni. rozwoju psycboftrycznego pijącei mto&ieł
fdaniem ekspertów poważne szkody związan€ z pici€n alkoholu pŹez dzieci i
młodzież vystpują u około 10 15% populacj i w wieku między 15 a 18 rokiem
zycią al€ roaiary r€alnych z^ErcżenŚą^ac7a]ewższe. w ciągu ostatnich lat
fwiększyła się ilość płącej i uPijające'j się młodzież7, w szcre8óhości
dz\ŃczŁ @ fr.'njejsz!|a ilość abstynmtów.
w szkole Podstawowej i w Gjmnazjum w KałuszFie przeProwadzono ankeĘ
w celu zbadania przyjmowajia przgz nasząmłodzieŻrłzftóq r}zykownego
zjc|.osania' polegając}cb na piciu alkohoIu'
Badanie objęło dwie popul&j e młodńeż:y 'fllod2kż, zuas v-v1 szko}y
Podstewow€j w Kałuszyni+ 7l osób i młodzież z Gimnazjum w Kałuszynie.
l45 osób.
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wynikt ankioĘ bad'jącei st$unek uczniów do środków
uależniaiących w }lasach szóstych s'koły Podstawowej w lGłuszyni€
przeprowadzonej w X 2007roku.

Pierwszy blok badań donrczył kontaldu z papidosmi' Zdecydowam
więksmść badanych ucaiów nie paliła paPierosów. Tylko 2 ucaiów \łybrało
odpowiedz,, tak''' Były to Pojedyncz€ pńby pal€nią w towaŹystwie

Dru8i blok pytań dotyczył kontaktu młodzieżry z alkoholem. 75 badanych
uczniów ni€ piło alkoholu, a1e 14 prryznało' żF od Początku roku szkolnego
się8ało po atkohol' Wśr& nich 10 piło Piwo bezalkoholowe' 6-
winoGzampaM), 3 piwo. 8 bad'nych piło ryiko raz.2 - kilka nzy. Picie
odbywało się w towarzystwi€ lówieśników (4 wskazania), z dorosłymi (5
wsk.ań), samemu (3 wskazania)' Po alkohol sięgano w domu, na weselu' w
1esie i w paiku. 5 ucznió}ł stwierdziło, ż€ mdzice to widzieli' tyle smo. ż€
rodzice o t]T wiedzą w czasi€ ostatnich wakacji alkohol piło 8 uc,niów.
Dwóch uczniów próbowało kupić alkohol w sklepie' al€ im odmó\łiono.

wyniki ankiety bldając€j śtosun.k uenińw do środków
uza|€żniaj{cych w t.|asich I.I Gim.azjun w K!|usz]ynie
przeprowrdzonei w x 2007 roku.

Ń czasie ostafuich wakacji pzed badadenjakiekotwiek napoje alkoho]owe
piło 82 uca ów, co stanowi 56 % badanych w tym dziewczęta 39(48olo)'a
;a ?0 badanych chłopców - 43 (52%)' Na podstawie tego wyniku nożna
siwierdzić, ź,e zaróMo chłopcy jat i dziewczęta spoż'}ryają alkohol' Prcbien
polega na om , że comz więcej alkoholu ( nłaszcza pi\ła' wina i szampana )
spoz}vają dzjewczęta . Najbardzi€j populamym mPoj€n alkoholowym wśród
całej młodzi€zyjest piwo -27 osób' wńo' szampan 17'wódka- 15 'wczasl€
ostalnich 60 dni pEed badaniem dwa mzy i więcej' alkohol piło 19 ct!łopców
(2,7 yo) i 22 d^ewcząL (29Y.)..lunodzież]nączęścjej płe alkohol z
rówieśnikami ( chłopcy 29 wskazań, fuje\''tczętA.z3 wskazania). Niest€ry

^M 
się żE rnłodńeż p|je a|kohol z dorosbmi (cl opcy -1 0 wska'an'

dzie.\łczęta . 10 wskazń). wśrod mkietowanych ucniów j€s. część osób, która
w ogóle nie piła alkoholu. Na badanych 70 chłopów 26 ni€ miało kontaktu z
alkoholem - co stanowi 37% badaych, zĄ ś na 75 badanych dzewcfąt 28 nie
sPożywało alkohollt - co stanowi 37%.

. szkody sTstępującc u cz|onkó! rodziD z prob|emem a|koho|owym
wyslępująone szacukowo oko]o 9ob: osob (dorcstycb idzjeci) iobejmują
przedJ wszyrthm schorz*ria psychosomatyczne i zaburzenia einocjonalne
spowodowane chronioaryn stresem i pŹemocą oraz denoralizację' ubóśwo i
ob'iżeie sfans osią8nięcia kariery zawodow€j.

: Dane P'ńjMowj Agdcji RÓłązyYańi' Ftoblemó* Alkoho|oB]rch z 2107 reh



. A|koholowi d€zorc'Dizacja środowiskt pracy i b€żrobotnych
obsenłuje się ngtomiast alkoholową patologiz&ję populacji bezrobotnych, co
powa'nie ograicza szans€ na skutecaąponoc w przezwyciężaniu beuobocia i
nĘdzr.Z danych or!rymanych z ośrodka Pomocy społ€ca€j wiadomo, ze
pomocą Ęołeczną objęto w 2007 roku 374 rodzin w Ęn 31 lodzin z
problemen alkoholoĘm.

. N.ru%Dia Prawa i porządku pr'ez osoĘ nietrz€fwe.
z infomacji oEzymgnych z Posoerunku Policji wynika, że na ter€nie

gminy Kałuszyn do 12 grudnia 2007 roku odnotowano 18 pEstępstw
popełnionych w shnie nietrreźwości z tego: 3-prresĘpstwa pope]nili kierująry
pojafdani' 9 popelnionych |,-fezfi\lef4stńw' l- przestępstwo znęcmia się
psychicmego i fizycznegoj 1. pueśę]'stwo narusz€nia cfymości nMądu ciała 

'2 groźby kara|ne, 2" uszkodz€nie mienia' Ujawniono lóMież, 
'2 

wr{jocz].i^
popełnioBe po spożyciu alkoholu w t}łn: 2 . spozywani€ alkoholu w niejscach
publicznych, , 1- zskłócenie PoŹądku publicaEgo, 9 _ wykocreń
dopuszczenia się ni€obyczajn€go wybryku.

wskg'ane j6t aby w da|śzyD ciągu pmwsdzić działania' które
zmienią t€n stan rzeczv. Temu m' ś|użyć Gninny Proglan Profil'ktyki i
RozwiązFvania }roblenów A|koho|orrYch w roku 2008.

Rozdział

ce|en głórYnyn 
'Gminn.go 

Pmg..mu Profi|aktyki i Rozwiązywania
Probl€mówAlkoholonTch" j€stzapobi€gn €powstawanlu nowych
prob|€nówa|koho|owycb!z€ s'c' €gólnym uęzg|ędnienien ludzim|odych
ofaz niękzelie moź|iwości rozwiązywania p.obl.nów juź btnieiącycb
i łagodz€nie ich skutków.

Po&tawowe zatoźenia przyjęte w celu @liac.ii Progranu:

]' Da]s,a akty w ifacj a insFucj i i społecaości gm i!}. do d?iałań na ęec z
profil'ktyki i |oryiązywania problemów alkoholowych ora
wspomaganie dziaiabośc; inst}.tucji sfużących rozwiązywanju
problemów alkoholowyoh.
Działania mające na celu zwiększ€nie dośępnośoi pomocy
teEpą1yczn€j dla osób uzal€żnionych omz wsz€chstrormej pomocy
osobom wsp|5ł'uzaleaionyĄ a w szczególności dzi€cion i młodzieŹy.
sl'łe podnoszenie poziomu wiedzy na lemal mlogów popfze, rozwijanie
d7ialfu edukacyjnych skitrowan}ch do spo]ecaości 8min) ć

2.

3.

szczególn}n uwzględnienien dzieci i nłodziezy.



4' Prcmowmie zdrowego wolnego od alkoholu stylu życia'
5' Znmiejszenie dostwności do alkohotu poprz€f restrykcyjn€

przesFf€ganie ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 roku o wychowaniu
w trzźwości i przeciwdziałaniu alkoholihowi w zal(r€sie zakazu
podawania i spŹedał alkoholu ni€l€tnim i nietrzźw},n'

oczeklwan€ zmirny|

1 ' Mod}aikacja slylu życia rodzin w kielulku prozdmwotn},n i wolnym od
nałogów.

2. zmiejszmie patologii związanych z nadnimym spożyciem alkoholu.
]. Zmniejsz€nie wskazników łamania praws przez osoby uza|€aione od

alkoholu oraz eiększ€ni€ liozby osób powacających do ak!.ńnego
żyoia po lecfeniu odwyko'ym'

- 4. zminima]izowmie €feków zmiedbń wychowawczych onzzab\tzen
ż7cia rcdzimego wyikających z uzależnieni. od alkoholu.

5. wyeliminowal e spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież' fńma
lGltury picia Fzez dotosłych'

Rordzial trI

Zadmia i sposób rea|izacji

I. ZwiększeDie dBtęPlości ponocy teEpeutyczrej i rehtbilitacyinej d|a
osób uz!|eźnionych od a|koholu'

l . Zatrudni€nie w Punkcie Int€iwencino . Konsultacin},rn instruktora
terapii uul€aień lub teraPeut/ dla osb uzaleznionych od alkoholu i

2' Udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia l€czenia
odłykowego'

3' Wskaz}vmie fo.m l€cz€nia odsykowego.
4' Ki€towanie osób nadużpłających a]koholu ns badanie

pzeprowadzane pzez biegrych w c€|u uzyskania opinii w
pEedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazmia roduju zakładu

5- Mobvowanie do t€rapii.
6. wnioskowanie o pr4musow€ l€czenie.



II' Udzie|ani€ rodzinon w których sTsĘpuią problemy 
'lkoholoweponocy Fychospolocznej i prawnej' ! w 8z.z€ó|trości ochrony pr'ed

przemocą w fod'irie .

1. Prowadzeni€ Pu.kfu Interweloyjno. Konsultacyjnego w ramach ktor€go
działająnp.: elupy samopomocowe AA i Al-AIton, t€lefon zaufania i

2' Udzi€Ianie pono€y psychospolecznej' ze sEony psychologa lub
iNauktora terapii uu le^ień dyżurującego w Putcie Int€rw€ncyjno "
Konsultacyjnym w rozwiv}'waniu pmbl€mów życiowych'

3' zakuP podĘcztików szkolnych do biblioteki szkoln€j w c€lu
wypozycaia ich dzi€cioln z lodzin dysńrnkcinych'

4' Współpmca z sądem, prckuraturą policją pomocąĘołez]ą shrzbą
fdrowia' sfkołami, parafiąolaz osobami fizycurpi dfiałającyni na
vecz l!reźNości @ podejnowanie działń Mjących na c€lu
przeciw&iałanie pz€mocy o.az iDnyrn zachowaniom patologicalym
wynik.jącyn z uzaląnienia.

m. Prowadz€ni €prolilrkryq&jdzi'|alnościinforńacyjnejieduLacyjn€j
w ztklBie roeĘz}vani' prob|enów alkoholołTch' w szćzegó|ności
d|a dzic.i i młodzieł' w tyn prowadzenie poz.lekcyjnych z.jęć
sportowych' a takź€ dziatań na łz@ doźpviani! dzieci
uczstniczącychw pofa|ekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych,

sposób realizacji :
1 ' Realizacja programów profilaktycalych w szkołach z wykorzystani€m

róaorcdnych fom oddziaływań np. zajęcia profilaktyczne organizowan€
w ktasach' gazetki szkoln€' inprezy pmfilaktycfre.

2. or8aizowai€ badań i diagnoz ponalających ocenić akfualny st.n
problemów a|koholow}'cb, oraz efektów pro*adzonych obecnie działń'

3. organizowani€ konl.ursów związanych z p.ofilakryką ualeaień
obejmujqpych nP' szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury,
plzychodo ja opieki 7&owoRlej' śrcdowiqka tŹeźwościote.

4. Prowadenie syś€nu infoinacji na tenaty związane z pofilaktyką
alkoholowąna terenie gminyw prasie, ]nt€meci€ oro iilych środkach

5. zakup i dystrybucjamateriałóv' iufonnac}jno.edukacyjnych łśiążek'
broszur' ulotel./ dla insłtucji realizujących Prog.an'

6. w tmach t€or€|ycznych kursow przygotowujących do zdobycia prawa
jafdy rozpowszechniać nat€riały €dukacyjne lub wprcwadzić doda1kowe



zajęcia doryczące *Tbm alkoholu na olganizm kiercwcy oraz
obliczania stężenia alkoholu we lwi.

7. wspiefui€ progmmóv profildśycaych rózlJ,lii formami Ąjęc
spono$rych np. pomoc d7ieciom i młodzieą s 7olganizowaliu i
Powadzeniu druż'n sporto\łych' Prowadz€ni€ pozal€kcyjnych zajęć

8. Dofinfuswanie v}pocry)ku dla dzi@i i nłodzieży z rodzin
dystunkcinych z programem terapeutycaro'profi laktycatym

9' Podejmowanie działe edukacyjnych skiaowanych do sprz€dawców
napojów alkoholowych oraz łyobów lł,toniowych / np. apele ' Listy
int€ncyjne, rozno\ły ind)Ąłidualne/ mających na celu ograniczenie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakaa sprzedał
alkoholu osobom ponizj 18 roku życia.

1o.Funtcjonowanie świetlicopiekuczo.wychov'awczych w szkol€
Podstawow€j, GirDnazjum i v Donu Kultury w Kałlszynie P'jI']d
Informacyjno-Konsultac)1nY.

IY. wspomsg'nie d'i!łal.ości iDstytucji' śtowar'ylz€ń i osób flzymych
służącei r@$,ią'rywa[iu p.oblemów'lkobolorłTch.

. 
1. Dofinansowanie szkoleń i kursów sp€cjalistycaych dl.osób, które

praoją z osob9mi uzależnion}Łi i członkami ich rcdzin olaz człoŃów
Gminnej KoE'isji Rozwią?ywania Problemów Alkoholowych.

2' Finmowanie p@y pełnomocnika ds. rozwiąz}vania probl€mów

3. organizowani€ i l'spieranie fmansowe imPr€z środowiskowych
propagujących zdrowy st/l życja i alternary\łne sposoby spędzĄnia
wońego czasu we wspołpncy z np' gluparni samopomocoĘ.ni AA i
Al-Anon. szkołami, Domem Kulfury' biblioteĘ i stowarzyszeniani
działającymi M t€rcnie gminy.

4. Udział w kampaniach społeoznych.

Podejmowanie inteRelcji w związko z naruszenicn pr'episów
określonych w a.t. 13' i 15 ustalrT oraz sTŚtępowanie pr'.d 8ąden w
.banLterże oska.źłti.la publicznego.

1' Prz€Drowadfanie kontroli podrnioów prowadzqpych sprz€daż napojów
alkońolorłych prrez upowamionych pracoMików lub członków gminnej
komisj i rozwiązywania probleinów alkoholołych'



VI. Gni.ry Progran Profilakayki
Alkoholonych joBt otwarty M

i Rozwiąz}Vanb Prob|enów
Dwe noż|iwo]ści le'|izacii.

Rozizitl w

i. Zadania niniejszego prcg@u bdąfinfusowane ze środków
pochodzących z opłat za korzystmie z zezwoleń na Śpuedaz napojów

2. r&monogram real;zacji zadan Gminnego Programu Profilakblo i
Rozwią4qeia Prob|emów AIkoho'owych na 2008lok slanowl
ułącznik do uchwafy budżetu gniny na 2008 rok.

Rozdzitł v

zasadywynagrsdz'rh cz|oDków cminnej Kon'isji Roniązrvslit
Problemów Alkoholowych

l. cfłonkom Gmimej Komisji Roei€ywania Problemów
Alkoholowych przysługuje dieta 2j rozwiąz}Mi€ !rcblemów
alkoholowych na terenie gminy' w srcre8ólności za udział w:

. posiedzeńach konisji;

. zespoleinteMencyjnym;

. kontrolach punktów sPrzedażry'
2. wysokość diery ustala się w ł7sokości 100'002ł
3. Dieta będzie płacona ze środków dziafu 85 1 - oclmna zdrowia,

rozdf iafu 85 | 54. pżeci$df ialanie a|łoho|imowi'
4. Dieta przysfu8uje u efekryMy udział w pracach komisji'
5. Podstawą wypłaty diety potwieldzeni€ na liści€ obecności na

posiedzeniu' liście osób biorących udział w zespole

'nierwenoyjnym 
lub w kontroli punktów spredał.

ó. Licz:ebność i skład zespołu interwencyjnego usta]a komisja.

Rldy ryB.rd.j
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