
Uśhwała Nr xxWU2/(D
Rtdy Mirirkiej w Krluszynic
z dnir 29 grudnia 2009 mku

w sprawie uchw!|enia Gninnogo Progranu Profilaktyki i Roniązyw!tri'
Prob|emów A|kohotowych m 2010lok

Na podstswie ań' |8 uŚ. 2 pk' l5 ustasf 7 tlnia 8 młc8 1990 r. o smorząd7ie
grnjmym (Dz.U' z 200| r. \l l42. poz'l59l z pózl' an') oraz ajr4' u9. l.
2i5 usta*T z dnia 26paźn2jefi]kr 1982 r. o łi.chowaniu w nzeźNoś.i
i przeciwdziałaniu alkoholiuno\\\ o}z"U zf007 t., Nt 7o, poz.413
z póf]' zn.), Rada Miejska w Kałusanie uchwala co następuje:

s1
Uchviala sĘ Gminny hocmm Profilaktyki i Roniąz)Mnia Problemów
Alkoholowych m 2010 r., w branieniu stanowiącym załącaik do niniejszej

s2
wykonani€ uchwav powierza się Bmishzowi Kałuszyna.
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Uchwata wchodzi w żyoie z dnien podjęcia.
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Gminny Pru gram Profi lak4t ki
i Ronłiąrywania Problemów Alkoholowych

na 2010 rok

tralBąn dnl4 29 Bru.lni4 2009
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Gnilny Pfogram Profilaktyki i Ro ią.fywania Problemów Alkoholowych
na 2010 rck wpisuje się w ce]e i zadania zawańe w Strategii RoryiązJrdania
Pmbl€mów społszDych w Gminie Kałuszyn w latlcb 200ó-2015' przyjętej
u.hwałą E )ooł186/06 Rady Miejskiej w KałIBzynie z dnia 27 cnfłłca2006
I' Progrm r€aliaje cel stategiczny stralegii : DĄŻENIE Do PoPRAWY
SYTUACJI ŹYcIowEI MIEsZK'ĄŃcow PRZY JEDNoCZESNYN,I IcH
ZAANGMowANru i cel stiaregica]y obszm v strat€gii SKUTECZ..]Y
sYsTEM ZAPoBIEGANIA I RozwIĄzYwANIA PRoBLEMow
UZAIE2NIEN oRAz PRŹECIWDZIAŁANIE PRZEMoCY w RODZNIE

Prcblem uzal€żnienia od alkoholu - mimo Podejnowmych od wielu lat działar
mającyoh m celu zwiększenie świadomości na t€mat konsekw€ncji
nadu''vania środków psychoaktywnyoh oraz dostęPności do świądcreń
terapeutycznych eiązanych z lez€niem uzal€żnień . stale utrz}muj€ tefulencję
wztostową Problem ten j€st znaczqoy zsńwno w skati lokalnej' regionalnej' jak
ń\łnież całego kJaju. Posługując się wynikami badań społecznych' liczbę osób
uzalemionych od alkoholu w Polsce moźna saoowa'. na około 860 

's. 
(w vm

70,1 tys. ro męższyź^ i 153 rys. to kobiety)' zaś osób pijących alkohol
!./zykoMie i szkodliwie na ok. 4 mln.
Uzależienie od alkoholu jest postępu,jącą i śmieńehą chorobą bio'psycho.
spo}eczną Niżateźi € od skali, a takŹ€ jakości podejmowych działan'
Problem alkoholowy był, .j€st i będzie przyczłną wielu negatyMych 4iawisk
zachodzących w róaych obszalącb zycia społecnego' ekonomiczneao, a]e
prz€de wszystkjm Jesr aŃszE wielĘ tragedą zań\łno każdej osoby
uzzleaionej' jat i jej wspó}uzj,leżnionej rodziny. Plętno' jakie probten ten
w}viera na dzieciach i ich dalszyn życiu,jest baldzo si]ne.
obowiq?€k podejmo\łania działń w zakesie profita]ćyki i rozwiąz}vania
problemów alkoholowych naleł do z.dań własnych gniny.
zadaniem gminy jest pod€jnowani€ takich przedsięwięć, które będą
ptzflslIzf]eać wed zevbnymi skutkani naduz}vmia alkoholu oraz przyczFią
się do ich minimalizacji'
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Rozdzi l

DIAGNOZA STANU PROBLEMOW AI-KOHOLOWYCII NA TERENIE
GMINY

l. Sytulcja denograliczn'

Aktualnie w Gninie Kałusz}n zamieszkuje ogć'lem 6197 mi€szkańcó]v.
struktura demo$aficaa obrazuje się nsĘpująco:
! Kobiory stanowią grupę .2426
! Mężczrźni stanowią grupę -23ó2
! Dzieci i młodzief (do lat 18.stu \ł'łącaie) stanowiągrupe 1453

2. Ry n.k alkobolowy

s) do spozycjapou miqjscern sprćdaÓ .20 placówek

. posiadająpe @wolenia na spŹede napojów ilkoholowych do
4,5'/" dupiwa 19

. posiadające z€u,'olenia na sprzEdaż napojów a|koholowych od
4,5o/r do lao/o -12

. posiadające zeeolenia na sprzedaz napojów alkoholowych
powyżej 18% . l1

b) do społcia w mi€jscu sp|ndażjy 7 p|@ówel<

. posiadające z€zwol€nia na Ęrzedaż mpojów alkoholo\łych
do 4,s% orazpiwa - 7

. posiadające zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholo\łych
od 4'5oń do |8r/o . 5

. posiadające z€Nolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
do powyźEj l8% . ó

3. Uszkodz€nia rouwoiu psycholizyczD€go pijąccj'n|odzieł

Zdanien ekśpertów po\€.ale ,zkody związan€ 2 piciem a]koholu przez
dzi€oi i ńłodzi€ż vyśępują u okoto 10-15% popu]acji w wieku między 1 5 a 18
rokien żyoia, ale rom ary realnych zagrożEń sązazc?1rie ł'yżsn.



w ciągu ostatnich lat Niększyła się ilość płącej i upjjającej się nłodziezy' w
szczególnościdziewcząt, oreznniejszyłai|ość abstynennów
w szkole Podstawowej i w Gifinazjm w KahBąnie przeprcwadzono ankietę
w celu zbadmia przyjmowaia pźez nasząmłodzież wzońw ryzykownego
zachowanią pol€8ających na piciu alkoholu.
Badatie objęło dwi€ PopuLacje młodziezy rtłodzież z klas vI szkoły
Podstawowej w Kałuszynie. 4losób i młodzież z klas Il i [I Ginnazjum w
Kałuszynie .ó3 osoby'

wytriki ankiety badaiącej stosurek czliów do środków uza|€żłi.jącyc!
v k,|asach śzóstych szkoly Podstawowei w Kałuszynie przeprowadzoDej w
tistoDadrie 200s rotu.

Ankietowano 4l ucaiów k1. \Ą . w tej grBpie bldmych 5 uczniów
( 12010 piło alkohol w ciq8u ostatnich 30 dni' Najczęściej spoz}vanym
alkoholen prz€z uoaiów było Piwo. chociaż 95% ucaiów nigdy nie
kupowało alkoholu na własne pormby' toje'dnak 5% ucaiów kupiło a]kohol.
Z a.kiery wyniką obniża się wiek iniojacji alkoholowej 1 2 badanych ucaiów
piło piwo już w wieku 9 lat'

wyDiki ankiety badającei Śtosunek ucaiów do środków uzleżniaiących
w klłsach II-III Gimrazjum w r'łus'ynie przeprowadzonej w liŚtop9dzie
2009 .oku.

A.kietowano63 ucańów wqn32 dziewcząti 32 chłopców.
w czasie ostatnich 30 dni prz€d badaniem pi\ło piło 25% badanych dziewcząt i
chłopcóq wino piło Ió% dziewcz{ ' 

wódkę Piło 25% chłopoów' wśród
badńej g py gimnazjalis!5w 16% d,iewczĄ| 1 50% cttopców upiło się l.2 razy
w życiu' Z zakupen jfiegoś napoju alkoholowego dziewczęta mają większe
trudności' natomiast 16% chtopców odpowiedziało w ankiecie' Z kupowali

4. Uśzkodzeria zdrowi' u dorosĘch ośób nadni€rrie piiącycb

Prcblem z naduĄvanjeń alkoholu ma wedĘ lidelów lokalnej
społeczności ok' l8% mieszkańców naszej gminy w wieku p.odukcyjnym'
szacuje się, że uzależnionych od alkoho]u jest około 120 osób, spośńd
nich ok' 10 % podjęło l€czenie.

5. szkody łTstęp[jąc€ u członków .od'in z prob|€nen a|koholoł'yn

obejnują prz€de wszystkim schożenia psychosomatyczne i zaburzenia
€nocjonalnespowodowmecbronicaymstresem1pŹemocąoraz
demoralizację' ubóstwo i obnirenie szans osiągnięcia kariery awodowej '

4



z danych otźymanych z ośrodka Pomocy spolecaEj wiadomo' ż€ pomocą
społ€c^ą objęto do 0l grudnia w 2009 roku 313 rodzin w Ę?m 40 rcdzin z
problenen dkoholowym.

ó. Alkoholow! d€zorganizacj' środwisk' pBcy i befrobotnych

Utrz}m)'wanie się długiego ok€su pozostawani. bez P.acy stanowi j€d€n
z ełóMych cz}mników ryzyka n6ilania się problemów alkoholowych
i uburzeń o charakterze ni€dostosowania sloł€caego. Brak pmoy'
koniecaość poszukiwania jej poza niejscen z3ni€szkaia ograniczają
możliwość sanodzielnego zaspokajdia potrzeb inateria]nych rodzin'
sprzyjająr€akcjom i zachowaniom frustracy.jnyn' skutkiem t€go może być
powstawanie n€gaty.luych n€chanizmów redukcji napięó' \ł rym poprzez
n-adużryvani€ alkoholu, a dalsząt€go konsekwencjąmogąbyć uchowania
a8res)$ne i puemoc w rodzinach

7. Naruszonia p.'wa i porządku p]z€z osoby ri€tŹeźrve.

7 inlomacji otrąmd)ch z Pośerunku Policji trynikŁ 
^ 

na tęrenie
gniny Kałusz)ll do 1 grudnia 2009 

'oku 
odnotowano 13 prześęPśw

popełnionych w stanie nietrzeźwości z tego: 5 p%stępshv popełnili
kierująoy pojudami' 5 przestępstwa Pop€hione przez rcweŹyslóq 1
DaaleDsrwo sDrowadza'ie altoholu z nie|ega|nychŹród€ł. Uiamiono
iowrriei r wyńczeń popętnione po społciu alkoho|u s tym| 2
wykrocz€nia sPożIvania slkoholu v miejscach publioznych, 3 wykocrenia
zakłóoenia porządku publjcalego' 2 wylgoczenia kierowanie pojazdeń pod
działanien alkohotu.

Rozdzial

CELE PROGRAMU

c€len głównyn ,,Gninnego Programu Profi|alqki i Rozwiąz}$,aDia
Problemów Alkoho|orvych" jest zapobieganie połstarvaniu nołych
probl€nówalkoho|owych'zeŚziz€gólnyn lwzględnieni€m ludzi młodych
ó..zzwięklzelie'nożliwości rouwiąz'Y'ania prob|€nówiużistniejących
i łagodreDie ich skutków.

Podstiwowe zsłożnir przyjęte w c€|u r€sliEcji Progranu:



1. Dalsza aktywifaoja iNb'tucji i społecaości gniny, do działańaaźęcz
profilakwki i rozwią3vmia problemów a|koholowych oraz
wspomaganie działalności insłtucji shżących ronią'zywaniu
!rcbl€nów alkoholowych.

2. Działdia mając€ n& celu zwięksaie dośę]ńości pomocy
tćrapeurycaej dla osób u2leaionych olaz wŚzechstronnej pomocy
osobom wspoł.uzależnionym, a w szcz€gólności dzieciom i młodzieży'

3. stał€ podnoszenie poziomu wiedzy na temat nałogów popŹez rczwijani€
działań edukaoyjEych skierowanych do sPołecaości gniny' ze
szczegó|nyn uwzg'ędnifujem d'eci I rłodzieł.

4. Prcnowanie zdrow€go, wolnego od alkoholu srylu źłoia'
5. Zmniejszenie dosĘpności do alkoholu poprzez r€sĘkcyjne

prz€stzeganie usta\łT z dnia 26 pazdziemika 1982 roku _ o wychowuiu
w trzeźwości i pzeciwdziałaniu alkoholimowi _ w zakjesie ukazu
Podawania i spŹedaży a]koholu nieletninr i nietrzeźMYm.

oczokiwan€ zmiany:

1 Modyfikacja stylu rycia rodzi! w kierunku prozdrcwotnym i wolnvn od

2. Zfitniejszenie patologji zwiqluych z nadmimyn spożyciem alkoholu.
3' Znu ejsz€nie wskelików łamania Prawa przez osoby llzaleafone od

alkoholu oraz ryiększenie liczby osób powracających do a}EM€go
ź7cia po leczeniu odwykowyn.

4. zninimalizowanie €feldów zaniedbań wychowawczych otŁ zAblurzcn
źycia rodzinnego wynikających z uzal€Źnienia od alkoholu.

5- wyeljminowanie spoźłvania alkoholu pmf dzieci i młodzieŁ zniana
kulfuy picia prz€z dorosłJch.

Rornzial III

ZADANIA I sPosÓB REALIZAC|I

|. zwięklz€Die dośtępności ponocy terapeuĘcznei i rehlbi|itacyjDej d|a
Gób uzłleżnioEych od llkoho|u.

l. Zatrudnienie w Punkcie Int€Ńencyjno - KoNltacyjn),rn jnsh'uktora
terapii uza|eaień lub terapeuty dla osób uzal€żionych od alkoholu i
ioh rodzin.
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2. Udzielanie Porad i inform&ji w z3laesie możliwości Podjęcia leczenia
odwykowego-

3' wskaz's/anie fom leczenia odrł.ykowego.
4. Ki€rowmie osób naduz}vającyoh alkoholu na badflie

przeprcwadzane pwz biegłych w celu uzyskanie oPinii w
przedmiocie uzĄleżnienia od alkoholu i wskaz'nia rodzju zatładu

5. MoĘ'wowani€ do t@pii'
ó. wnioskowanie o przymusow€ lecreńą

. Udzielalie rodzinom w których }rYsĘpują plob|emy 
'|koholoweponocy pEychospolecznej i praw!€j' 

' 
w śzcz,€gólności ochrony pmd

pr'enoĘ w rodzinic.

1. Prowadz€nie Pu du Interwe.cyjno. Koisultacyjnego w m,mach'
kórego działająnp': groPy samoponocowe AA i Al.Anon l telefon
zaufmia i ilme.

2' Udzielmi€ ponocy psychosPołecaEj' z€ stony psychologa lub
instruktora t€mpii xzalealjeń dyŹjurujące8o w Punkcie Interwencyjno -
Konsultj.yjn)m w rozwjąz}vmiu prob|emów żryciowych.

3' ZlkuP podĘca ków szko]nych do biblioteki sfko|nej w celu
ł$ozyozmia ich dzieciom z rcdzin dysfunkcyjnych'

4. wsPółp.aca z sąd€n! prokumfurd Policją pomocą społecaą służbą
zdlo\łia, szkołani, stowdzyszeniami' parafią ore osobani firyoaymi
działąącymi na |bcz nzśźNości oraz pod€jmowani€ działm nających m
celu preciwdziałanie prremocy oraz imyn zachowaniom patolo8ica)m
wynikającym z uzal€żn jenia'

IIL Prowadz'Anie pron|aktycznei dział'lnościinfornacyinej i.dukicyjnei
w zrkrcsie roeĘz}rł,'nia prob|enów alkoholołYch' w szcrególności
d|a dzieci i nłod'eł' w tytn pfowadz€nie poz{|ekcyjnych zajęć
spońowychl a takźj€ dzi!łsń na r'eg doźłtitlii dzieci
ucusiniczących w pofa|ekcyinych progranacb opiekuńczo.
wychowawczych.

sposób rca|iżacji :
1. R€alizacja progranów plofi laktyc,nych alt€mary\,Vnych wobec

Uzaleaio' adresowanych do &ieci i rnłodzie4 
' 
promujwchryaiebez

a|koholu i innych środkó\ł psychoaktrł,nyon'
2. organimwanie bada i diagnoz pozwalających ocenić aktuahy stan

problemów atkoholowych, omz efekt'ów pf owadzonych obecnie działarń'



3' organimwanje konkNów zwiqganych z profilaltyĘ uząleżnień
ob€jmujqpych np. szkoły, parafię' bibliot€kę' policję' dom kultu./'
przychodnia opieki zdmwotnej' stowar,łszenja, śrcdowiska

4. Prowadz€ni€ syst€mu informacji na temary ryiąfane z profilakryką
alkoholową na tereńe gminy w pEsi€, IntE.necie oraz imych śrcdkach

5' Zakup i dystrybucja materiałów infonEyjno-edukacyjnych: książek 
'

broszur, uloteŁ casoPism specjalistycznych i innych ńate.iałów
edukacyjnych i promooyjnych zwivżr'ych z rea|iacjąanń oloąślmych

6' w;pie'fuie progmow profi|aKtycm)ch ńżn.}mi formami 7ajęć
sponowych op' pomoc dże(iom imlod,eżry s 7oraanizowaniu i
prowadzeniu druŹryn sporto$Yoh, Pówadf enie po4lekcyjnych zajęć

z. ńofinansowanie w1poczynku dla dzi€ci i młodzi€zy z fodzin
dystunkcyjnych z prosmem reraPeuryczno-profi lakrycavm

8' Podeimowanie działań środowiskowych na rrecz ograniczenia spożycia
alkoholu w srczególnośei przez osoby niele.nię.

9. Fulkcjonowei€ świedic opiekurńca.wychowawczych dla dzi@i i
n'od'€zy u Gmioy Kałusz}n.

l0.F,dukacja publicaa z zakesu profilaktyk i lozwiąz}ryania pioblernów
udealień poprzez udział w og.ólnopolskioh i regionalnych kampaniach'
lub lol alnvch kampaniacl'.

Iv. wsponagłnie dziatalności iDsĘ'tucji' stow'r'yszeń i Gób fizyglych
sbŹącei rozwiązywaniu prob|emów alkoholo*Ych.

- 1 . Dofinosowanie sz]ioleń i kunów specjaliśycz|tych dla osób, kóre
praoią z osobamj UualeŻnjonynj i czlonkami ich rod'n oraz cdonków
G innej Komisji RofwiazyMnia Prob|emów AIkoholowych'

2' Finosowanie P|acy pehomocnika ds' rozwiąz}sanja problenow

3. orsani,ouanie i \',Epieranie finan$we imprez środowisko$fch
proiagujących zdrow} sryl zycia i allemaryMe sposoby spędzania
łońeg. cusu w€ wspołp.acy z np' grupani samopomocowymi AA i
Al-Anon, szkołani, Domen Ku]tty' biblioteką i stowarzyszeniami
działającymj na ttrnie gniny.

4. Budowanje sv*tmu."póbra(} poprzez włącrnje insq'rucji. organi?mji
pozarądowych, osób fizycaych. pa.afiiw rcalizcję Gninnego
Prografi U Profi la.krykl i Roz\iq7ywania Problmów Alłobo|ourych'



5. Podeimo$soie iDrerwencjiw eiązku z n.ruszeoiem pmpBÓg
okre.bnvcb s an. |3l i |5 uslgsT or'7 sTstęportanie pEd sądfm w
ch'rakterz. Gkarłcie|a pub|icznego.

1. Pżeorc\ładzanie kontroli podmiotow prcwadu ących sprzedaŹ napojów
alkoholowych, prz€z upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego
lub człdtków gmimej komisji rozwiąz,Ąłania problemów alkoholowch.

v. Gmilly Progrln Profi|aktyki i Rozwiąz}vania Prob|emów
Arkoho|owych je€t otw'rty n! nowe moźliwości rca|izacji zadań
zgodnych ze strategią Rozwiąz}vani! Pron€nów społ€@lych w
Gninie Kałuśzyn

Rozdzial IV

BUDżET PRoGRAMU

2.

l . zadania niniejsrego Fogramu będą finansowane ze środków
pochodzących z olat za korzyst$ie z zenoleń na sprzede napojów
alkoholoirych.
Harmonogrun realieji zadan Gmirnego P.ogranu Profilaklvki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok stańowi
zalącmik do uchwaty bud7efu 8'niny na 20l0 rok.

Rozdział v

zAsA DY lvYN ĄG RADZANIA cZ,|,oNKów GMINNEJ KoM I sJ|
ROZWAZ}'IAMA PROBLEMOW A LKOEOLOWYCH

t . człoŃon Gni.nej Komisji Roniq.z)ałania Problenów
Atkoholowych przysługuje di€ta za roryią'z)'wani€ Problemów
alkohotołych na ter€ni€ gminy, w szczególności za udział w:

. posi€dz€niachkomhji;

. zespoleinteMencyjnyn;

. kontrotach punktów sprz€daży.
wysokość diety ustala się w Wsokości 100'00ż
Dieta będzie płacona ze środków działu 85 l - ochrona zdrcwlą
rozdziału 85154- przeciwdziałeie alkoholimowi.

4' Dieta przysługuje za efektywny udział w pracach komisji'
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5.

ó'

Podstawąw}płaty di€ty potwie.dzenie na liście obecności na
pośedz€niu, liście osób bio.ąoych udział w zespol€
intevercyjq1! lub w kontroli punkt.ów sFf€daży'
Lioz€bność i skład ześpołu interwencyjne8o ustala komisja lub
przewodniozący komisji.

P^.d"t-.Hwvr1i.tiei
Jdql}iŹiDit Pdlo

l0


