
UCHWAŁA  NR XLII/379/2006  
RADY  MIEJSKIEJ  W  STRZELCACH OPOLSKICH 

 
z  dnia  25 stycznia 2006 roku 

 
 
 
 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
          Problemów Alkoholowych na rok 2006. 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) w związku z art.41 
ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231) oraz art. 
10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143) RADA  MIEJSKA uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przyjmuje do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006 będący integralną częścią strategii 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         
 
 
         
 
 
 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2006rok. 

W S T Ę P 

Picie napojów alkoholowych jest stałym elementem codziennego Ŝycia 
współczesnych społeczeństw. Jest częścią obyczajów i kultury, celebracji waŜnych 
wydarzeń rodzinnych i publicznych, jednym z elementów kultury spędzania 
wolnego czasu i rozrywki. Wielu dorosłych i zdrowych ludzi znajduje drobne 
przyjemności w korzystaniu z alkoholu i nie ponosi z tego powodu istotnych szkód, 
chociaŜ piciu alkoholu zawsze towarzyszy pewne ryzyko. Musimy jednak pamiętać, 
Ŝe obecność alkoholu w naszym Ŝyciu jest często źródłem zagroŜeń i tragedii 
osobistych, szkód zdrowotnych, strat ekonomicznych i moralnych. 

W Polsce około 600 tys. ludzi jest uzaleŜnionych od alkoholu, prawie 4 miliony 
stanowią członkowie rodzin tych ludzi. Ponad 1,5 miliona osób naduŜywa 
alkoholu, mimo iŜ cierpią na róŜne choroby. Setki tysięcy Polaków kieruje 
samochodami w stanie nietrzeźwości, powoduje wypadki w pracy, narusza prawo i 
dobre obyczaje. Problemy alkoholowe obejmują więc około 15% mieszkańców 
naszego kraju i są źródłem strat, które moŜna ocenić w wysokości około 6% 
produktu krajowego brutto (PKB). 

Poznawanie i rozumienie problemów alkoholowych oraz podejmowanie róŜnych 
form działań słuŜących rozwiązywaniu tych problemów i zmniejszaniu ich 
dolegliwości powinno być stałym elementem polityki społecznej i gospodarczej 
kaŜdego cywilizowanego państwa. 

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iŜ większość 
kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie 
samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania 
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Organy władzy i 
administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego są obowiązane do 
podejmowania działań zmierzających do ograniczania spoŜycia napojów 
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŜywania, inicjowania i wspierania 
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu 
spoŜywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania 
powstawaniu i usuwania następstw naduŜywania alkoholu a takŜe wspierania 
działalności w tym zakresie. 

Elity władzy i autorytety społeczne powinny być systematycznie informowane  
o stanie zjawisk z tego zakresu, istniejących zagroŜeniach i wyzwaniach oraz 
moŜliwościach skutecznego radzenia sobie z tymi zjawiskami. 

 
 
 



 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁA Ń WŁADZ  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE : 

 
I. Zapewnianie pomocy osobom i rodzinom osób uzaleŜnionych od 

alkoholu 
II. Kontynuacja działań w zakresie funkcjonującego systemu wsparcia 

dla ofiar przemocy domowej 
III.  Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy z terenu 

Gminy Strzelce Opolskie oraz kreowanie postaw sprzyjających 
alternatywnym formom spędzania czasu wolnego 

IV. Wspomaganie działań placówek realizujących zajęcia profilaktyczno 
– terapeutyczne dla dzieci i młodzieŜy, zwłaszcza z rodzin 
niewydolnych wychowawczo.  

V. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób 
uzaleŜnionych od alkoholu poprzez dofinansowanie i wspieranie 
Centrum Integracji społecznej 

 

I. PODSTAWY PRAWNE: 

� Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U.  z  2002 r. Nr 147, poz. 1231 i  Nr 
167 , poz. 1372 z 2003r. Nr 80, poz. 711 i Nr 122, poz. 1143 oraz  
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597 i Dz. U. Nr 273, 
poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 23, poz. 186, Dz. U. Nr 132, poz. 1110, Dz. U. Nr 
155 poz. 1298 i Dz. U. Nr 179, poz. 1845 )  

Od 1983 roku w naszym kraju obowiązuje ustawa "O wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Zobowiązuje ona gminy do 
podejmowania szeroko zakrojonych działań edukacyjnych oraz do zapewnienia 
pomocy terapeutycznej osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom. Działania te 
wspierane i realizowane są przez Gminne  Komisje Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

� Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, wchodzący w skład strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, corocznie uchwalany przez Radę Gminy,(art. 4’ ust. 2) 

II. ZADANIA  PROGRAMU: 

 
Ustawodawca stanowi, iŜ „prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób 
uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań własnych Gmin”. Zadania te 
obejmują: 



1.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą   
w rodzinie, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 
i socjoterapeutycznych, 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 13` i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze 
oskarŜyciela  publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
Centrów Integracji Społecznej.  

III. ZNACZENIE  PROFILAKTYKI W DZIAŁANIACH NA RZECZ 
ŚRODOWISK MŁODZIEZOWYCH 

Profilaktyka jest kombinacją przepisów i strategii zmierzających do 
eliminowania lub redukcji potencjalnych czynników predystynujących do rozwoju 
uzaleŜnienia. W takim ujęciu ma ona charakter reguł administracyjnych lub 
prawnych, ograniczających dostęp do środków odurzających oraz strategii 
polegających na realizacji programów edukacyjnych, szczególnie w środowiskach 
ludzi młodych. 

Profilaktyka róŜni się od innych sposobów przeciwdziałania tym, Ŝe jest 
czynnością uprzedzającą, ze podejmowana jest zanim róŜne groźne zjawiska się 
ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi dopiero zastosowanie 
bezpośrednich środków zaradczych. 

Wydaje się, Ŝe w warunkach polskich optymalnym obszarem dla wypracowania  
i wdraŜania działań profilaktycznych czy działań typu ograniczania szkód związanych 
z naduŜywaniem substancji psychoaktywnych jest poziom gminy. Poziom gminy moŜe być 
definiowany jako tak zwany „ złoty środek” w drodze do ograniczania spoŜycia alkoholu i 
zapewniania najmłodszym mieszkańcom Gminy Strzelec Opolskich rozwoju zainteresowań, 
upowszechniania  kultury fizycznej, zapewniania sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

IV. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE  
 STRZELCE OPOLSKIE 
(Integralną częścią Gminnego Programu powinna być diagnoza lokalnych problemów oraz 
zasobów w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jakimi dysponuje 
gmina) 
 



Gmina Strzelce Opolskie liczy 32.765 mieszkańców, w tym miasto zamieszkuje  

19.607  osoby. ( stan na dzień 30.12.2005 r.) Na terenie Gminy znajduje się 27 sołectw. 

Liczba punktów sprzedaŜy alkoholu wynosi ogółem 125 punktów  sprzedaŜy   

w  tym :   

• 77 punktów  stanowi  sprzedaŜ  detaliczna,   

• 48 punktów  stanowi  sprzedaŜ  gastronomiczna.  

• Na 1 punkt sprzedaŜy napojów  alkoholowych  przypada  262  mieszkańców.  

 

V. PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU: 
 

Jednostki gminne: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,   
3. Punkt  Konsultacyjno - Informacyjny  dla  osób  i  rodzin  z problemem alkoholowym 
4. Punkt Konsultacyjny dla ofiar  przemocy  
5. Strzelecki Klub Abstynenta, zrzeszający grupy samopomocy: 

� „AA”Viktoria (Anonimowi  Alkoholicy),  
� „A N” „Płomień”(UzaleŜnieni od narkotyków)  
�  „Al-Anon”   ( rodziny współuzaleŜnione) 

6. MłodzieŜowy Klub Terapeutyczny „ARKA” 
7. MłodzieŜowy Klub Wolontaruszy „Ruch Czystych Serc” 
8. Świetlica profilaktyczna „Źródełko” 
9. Centrum Integracji Społecznej. 
 

Jednostki powiatowe i inne: 
 

1. Komenda Powiatowa Policji 
2. Sąd  Rejonowy 
3. Przychodnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia 
4. Poradnia Zdrowia Psychicznego 
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
6. Prokuratura Rejonowa 
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

 

 

 

 



Informacje  Przychodni  

Terapii UzaleŜnienia od alkoholu i WspółuzaleŜnienia 

/Przychodnia funkcjonuje w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej/ 

Ogólna liczba porad udzielonych osobom uzaleŜnionym od 
alkoholu  
i  współuzaleŜnionym  w roku 2005 wynosi 5 000 , w tym mieszkańcom 
Gminy  Strzelce  Opolskie  udzielono   3 000 porad.  
Ilość osób  z  rejonu gminy  Strzelce  Op., które  skorzystały  ze  świadczeń  

zdrowotnych  (medycznych, psychologicznych  i  terapeutycznych)  w  Przychodni  

w roku  2005 r.: 

1. z  zakresu  leczenia  uzaleŜnienia  od  alkoholu       -   180 

2. z  zakresu  terapii  współuzaleŜnienia                       -    74 

                                                                    Łącznie             254  osób 

 

Informacje  Punktu  Konsultacyjno – Informacyjnego   

dla  osób  uzaleŜnionych  od  alkoholu 

/Punkt funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych/ 

 W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. łącznie przyjęto 405 osób, którym 

udzielono 427 porad, w  tym :  

- 204 osobom udzielono porad  prawnych, 

- 201osobom udzielono porad  psychologicznych, 

 

Informacje  Punktu  Konsultacyjnego  dla  ofiar  przemocy  

w roku 2005 

/Punkt funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych/ 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2005 r.  łącznie przyjęto 97 osób, w  tym  udzielono 

231 porad. 



Informacje  Komendy  Powiatowej  Policji 
Komenda  Powiatowa  Policji  przedstawiła  informacje  dot.  zaistniałych 

 zdarzeń  związanych  bezpośrednio  z  alkoholem  na  terenie  gminy i powiatu 
strzeleckiego  w  2005 r.  : 

Przemoc  domowa  i  inne  zaburzenia  Ŝycia  rodzinnego:  

1. Liczba dorosłych podejrzanych o przestępstwo  znęcania  się 
 fizycznego  i  psychicznego  nad  rodziną na terenie Gminy  -   23 

� w  tym pod  wpływem  alkoholu  -  14 

 

2. Liczba  interwencji  domowych na terenie powiatu   - 1015  

3. Liczba interwencji dot. przemocy w rodzinie  na terenie powiatu – 173 

 

Nietrzeźwość  w  miejscach  publicznych, a przestępstwa  i  wykroczenia  

1. Liczba  osób  dorosłych  podejrzanych  o  popełnienie  przestępstwa na 
terenie powiatu - 1150,  w tym w związku  z alkoholem – 450 

� Nietrzeźwy kierowca  - 59 (teren gminy) 

� Nietrzeźwy rowerzysta - 152 (teren gminy) 

2. Liczba postępowań skierowanych do Sądu Rejonowego VI Wydział 
Grodzki na terenie gminy -  673 , w tym:  

 

� w związku z zakłócaniem porządku publicznego pod wpływem 
alkoholu-  48 (w tym 3 nieletnich) 

� w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu – 
29 

3. Liczba wypadków  drogowych na terenie powiatu ogółem  -  58 

� spowodowanych  przez  nietrzeźwych  kierowców  -  7 

� ofiary  śmiertelne  (w związku  z  alkoholem)  -  2, rannych 7 

 

Alkohol  i  młodzieŜ 

� Nieletni  nietrzeźwi  odwiezieni  do  domu z terenu gminy  -  36 

 

Informacje  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
Z  pomocy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej skorzystało  w  2005  r.  -    900 

rodzin,  w  tym :  43  rodziny, gdzie dominującym problemem jest alkoholizm. 

 



VI. PODSTAWOWE STRATEGIE ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA       
      CELÓW PROGRAMU: 
 
 

L.p. Treść zadania Sposób realizacji Termin 
realizacji 

Realizatorzy 

1. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzaleŜnionych 

od alkoholu 

 

Na mocy art.21 ust.1 ustawy leczenie osób 
uzaleŜnionych od alkoholu odbywa się w 
placówkach lecznictwa odwykowego. Od takich 
osób nie pobiera się opłat za świadczenia w 
zakresie terapii uzaleŜnienia od alkoholu (art.21 
ust.3) Koszty leczenia pokrywa NIZ. - za 
pacjentów ubezpieczonych, i Ministerstwo 
Zdrowia – za nieubezpieczonych.  
1) Finansowanie działalności Punktu 

Konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych od  
alkoholu  i członków  ich  rodzin  oraz  
pokrycie  kosztów  wykonania zadań w 
ramach umowy zlecenia: psychologa i 
prawnika, 

2) Dofinansowanie szkoleń dla pracowników 
Punktu w zakresie pracy z osobami 
uzaleŜnionymi  i  współuzaleŜnionymi, 

3) Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno 
edukacyjnych (np. broszury, ulotki,) dla 
klientów Punktu Konsultacyjnego oraz 
instytucji  i organizacji zajmujących się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych  na  terenie  naszej  gminy, 

4) Podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących 
terapię uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia w 
placówce lecznictwa odwykowego poprzez 
dofinansowanie szkoleń dla specjalistów 
zatrudnionych w w/w placówce, 

5)  Informowanie mieszkańców Gminy o 
chorobie alkoholowej  i moŜliwościach  jej 
leczenia, 

6) Zapewnienie osobom uzaleŜnionym i ich 
rodzinom informacji  o bezpłatnej  
moŜliwości korzystania z usług placówki 
odwykowej zajmującej się diagnozą i 
leczeniem oraz finansowanie wywiadów 
środowiskowych, opinii biegłych  w 
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 

 
 
 
 
II/III 

kwartał 
 
 
II kwartał 
 
 

 
 
 
II/III 
kwartał 
 
 
 
 
Cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej, 
Pełnomocnik 
Burmistrza 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza, 
GKRPA, 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza, 
 
 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza, 
GKRPA, 
 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza, 
GKRPA, 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej,  
 
Pełnomocnik 
Burmistrza, 
 
 
 

2. Udzielanie 

rodzinom, w których 

Do zadań własnych Gminy, na mocy art. 4’ust.3 
oraz art.25 i art.26 ust.3, naleŜy powołanie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, na której spoczywa obowiązek 

 
 
 
 

 
 
 
 



występują problemy 

alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej  

i prawnej, a w 

szczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie, 

 

podejmowania czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu. 
1) Finansowanie bieŜącej działalności świetlic 

profilaktycznych, terapeutycznych, w tym 
doŜywianie dzieci biorących udział w 
zajęciach, 

2) Finansowanie prowadzenia zajęć i 
programów terapeutycznych dla dzieci z 
rodzin alkoholowych, 

3) Zapewnienie pomocy psychologicznej i 
terapeutycznej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 
z zagroŜonych niedostosowaniem 
społecznym, w tym organizowanie grup 
wsparcia, obozów profilaktycznych, zajęć 
indywidualnych, 

4) Dofinansowanie szkoleń i kursów 
specjalistycznych dla pracowników Punktu w 
zakresie pracy z osobami uzaleŜnionymi  
i  współuzaleŜnionymi, 

5) Organizowanie lokalnych narad, seminariów 
i konferencji w zakresie wdraŜania systemu 
pomocy dziecku i rodzinie z problemem 
alkoholowym, 

6) Wspieranie grup samopomocowych dla dzieci 
z rodzin alkoholowych AL.-ATEEN, 

7) Szkolenie członków GKRPA oraz kadry 
pracowniczej Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Oświaty, a takŜe instytucji i osób fizycznych 
realizujących zadania gminne w zakresie 
nowoczesnych metod rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz zwiększające 
kompetencje w zakresie pomagania 
rodzinom, w których dochodzi do przemocy,  

8) Kontynuacja działalności Punktu 
Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej  
oraz pokrycie  kosztów  wykonania zadań w 
ramach umowy zlecenia: konsultantów 
pracujących z  ofiarami przemocy, 

9) Współpraca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych z 
Punktem Konsultacyjnym, Przychodnią 
Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu  i 
WspółuzaleŜnienia, Policją, Sądem 
Rejonowym  oraz  placówkami poradnictwa i 
leczenia odwykowego w zakresie pomocy 
rodzinie z problemem  alkoholowym. 

 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok  
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok  
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10)  Podejmowanie interwencji wobec przemocy 
i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, 
powodowanych przez picie alkoholu. 

11) Prowadzenie działalności edukacyjnej 
słuŜącej zmniejszaniu skali zjawiska 
przemocy w rodzinach, w szczególności z 
problemem alkoholowym 

12) Organizowanie szkoleń dot. współpracy 
słuŜb i instytucji, zwłaszcza związanych z 
wdraŜaniem procedur interwencji w 
przypadkach przemocy w rodzinie 

13) Kontynuacja działań gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 
Cały rok  
 
 
 
 
Cały rok  
 
 
 
Cały rok 

GKRPA,KPP 
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GKRPA, OPS, 
KPP 
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KPP, PCPR. 
PPP,Przychodni
a UzaleŜnień, 
 

3. Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieŜy, w tym 

prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a takŜe 

działań na rzecz 

doŜywiania dzieci 

uczestniczących  

w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo – 

wychowawczych  

i socjoterapeutycznych, 

 

Młodzi ludzie mają tendencję do podejmowania 
zachowań ryzykownych dla zdrowia – uŜywanie 
róŜnych substancji psychoaktywnych, podejmowanie 
ryzykownych zachowań seksualnych itp. –w związku z 
tym w profilaktyce tych zachowań rekomendowane jest 
tworzenie programów edukacyjnych dot. róŜnych 
rodzajów środków uzaleŜniających (ALKOHOL, 
TYTOŃ, NARKOTYKI) oraz łączenie poszczególnych 
działań podejmowanych wobec tej populacji. Z uwagi na 
róŜnorodność miejsc, gdzie winna być prowadzona 
profilaktyka, naleŜy wymienić 4 podstawowe:  
SZKOŁA, RODZINA,SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, 
ŚRODOWISKO SPOŁECZNO –KULTURALNE 
tworzone za pomocą środków kulturalnych i 
medialnych. 
1) Prowadzenie na terenie szkół programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy  

dostosowanych do potrzeb konkretnych 

placówek 

2) Realizacja programów profilaktycznych w 

formie spektakli teatralnych z omówieniem 

specjalistów ds. uzaleŜnień. 

3) Podejmowanie działań o charakterze 

edukacyjnym przeznaczonych do rodziców, 

których celem jest wspieranie abstynencji 

dziecka i przygotowywanie go do 

podejmowania świadomych i 

odpowiedzialnych decyzji, 

4) WdraŜanie programów interwencyjno –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/IV  
kwartał 
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Burmistrza, 



profilaktycznych dla młodzieŜy 

eksperymentującej z alkoholem, narkotykami, 

papierosami poprzez wspieranie i 

dofinansowanie Przychodni Terapii 

UzaleŜnienia od Alkoholu i 

Współuzaleznienia, 

5) Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych, 

działań promujących zdrowy styl Ŝycia  

opracowywanych i realizowanych przez 

młodzieŜ, skierowanych do grup 

rówieśniczych m.in. klub wolontariuszy RCS 

6) Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez 

profilaktycznych o charakterze rekreacyjno-

sportowym,  

7) włączenie się w ogólnopolską kampanię 

„Zachowaj Trzeźwy umysł” skierowanej do 

dzieci i młodzieŜy szkolnej 

8) Podejmowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i 

interwencyjnych, mających na celu 

ograniczanie dostępności alkoholu osobom 

poniŜej 18 roku Ŝycia.  
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GKRPA 
Pełnomocnik 
Burmistrza, 
 

4. Wspomaganie 
działalności 
instytucji, 
stowarzyszeń i osób 
fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych 

Stowarzyszenia abstynencie stanowią miejsce zdrowego 

i trzeźwego stylu Ŝycia dla uzaleŜnionego i jego rodziny, 

działają na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych w społeczności lokalnej. Stowarzyszenia 

odgrywają znaczącą rolę w lokalnym systemie 

rozwiązywania problemów alkoholowych współpracując 

z organizacjami realizującymi gminny program 

profilaktyki przez co realizują szeroko rozumianą pracę 

socjoterapeutyczną wśród osób uzaleŜnionych i ich 

rodzin , przeciwdziałając tym samym ich wykluczeniu 

społecznemu i zapewniają integrację społeczną. 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik 
Burmistrza, 
GKRPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Finansowanie bieŜącej działalności 

Strzeleckiego Klubu Abstynenta, w tym 

pokrycie kosztów personalnych Gospodarza  

Klubu. 

2) Wspieranie działań  podejmowanych przez 

klub na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie poprzez prowadzenie grup wsparcia, 

zajęć profilaktycznych i innych o wyraźnym 

odniesieniu profilaktycznym. 

3) Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i   

materiałów do prowadzenia zajęć o 

charakterze promującym zdrowy styl Ŝycia dla 

młodzieŜy naszej Gminy. 

4) Zapewnienie udziału finansowego w 

modernizacji obiektów rekreacyjno-

sportowych, w tym boiska wielofunkcyjnego. 

5) Włączenie się w ogólnopolskie i regionalne  

kampanie  edukacyjne mające  na  celu  

zapoznanie  społeczeństwa  z  prawnymi 

regulacjami z zakresu problematyki  

alkoholowej. 

6) Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe 

dla podmiotów wymienionych w punkcie I 

zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych  w   Gminie. 

7) Kontynuacja działań gminy w celu poprawy 

bezpieczeństwa miasta i zapobieganiu 

rozszerzenia się patologiom społecznym i ich 

skutkom. 

8) Dalsze wspieranie działalności Klubu 

Internetowego jako alternatywnej formy  

spędzania  wolnego  czasu  przez  młodzieŜ  

naszej  gminy 
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5. Podejmowanie 

interwencji w  

związku  z 

naruszeniem  

przepisów  

określonych  w  art.  

13`  i  15  ustawy  

oraz  występowanie  

przed  Sądem   w  

charakterze  

oskarŜyciela  

publicznego. 

 

1) Podejmowanie działań kontrolnych i 
interwencyjnych w stosunku do podmiotów 
handlujących napojami alkoholowymi, 

2) włączenie się w ogólnopolskie kampanie 
mające na celu ograniczanie spoŜycia alkoholu 
przez nieletnich, 

3) Informowanie mieszkańców Gminy o 
przepisach prawnych z zakresu problemów 
alkoholowych. 

4) Podejmowanie działań w stosunku do osób 
łamiących zakaz reklamy alkoholu 
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GKRPA, 
KPP 
 
 
 
 
GKRPA, 
KPP 
 
 
GKRPA, 
KPP 
 
GKRPA 
KPP, 
Prokuratura 
Rejonowa 

6. Wspieranie 

zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie  

i finansowanie 

Centrów Integracji 

Społecznej.  

 

Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną 

osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań 

własnych Gmin-obok działań związanych z 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych- zaś 

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie Centrum Integracji 

Społecznej stanowi jedną z form realizacji tego zadania. 

1) Wspieranie lokalnych programów Gminy 

mających na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu skierowanych do 

osób i rodzin z grup ryzyka tj. 

• osób, które ukończyły terapię odwykową i 
członków ich rodzin,  

• osób opuszczających zakłady karne i członków 
ich rodzin,  

• osób powyŜej 45 roku Ŝycia, 

• młodocianych, 

• absolwentów szkół, 

• innych zdiagnozowanych przez OPS.  

2). Dofinansowanie działalności Centrum Integracji 

Społecznej zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r(DZ. 
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U.03.122.1143 z późn. zmianami) w kwocie 

jednostkowej na osobę  miesięcznie 210,00 zł. 

3)Wspieranie działalności klubu integracji 

społecznej oraz zadań realizowanych w ramach 

klubu. 

 

VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI: 

1. Członkowie Komisji otrzymują za udział w posiedzeniu Komisji 
wynagrodzenie w wysokości 10% najniŜszego wynagrodzenia, w tym 
Przewodniczący Komisji 20 % najniŜszego wynagrodzenia brutto. 

2. W  ramach  posiedzeń  komisji  jej  członkowie: 

• prowadzą działania konsultacyjne z osobami uzaleŜnionymi od 
alkoholu oraz członkami rodzin dotkniętych chorobą 
alkoholową, 

• wskazują sposoby rozwiązywania tych problemów, 

• motywują  do  podjęcia  leczenia  odwykowego, 

• udzielają  pomocy  rodzinom  osób  uzaleŜnionych, 

• kierują wnioski do lekarza biegłego celem wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, 

• kierują wnioski do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do 
poddania się leczeniu odwykowemu 

• biorą udział w kontrolach przestrzegania warunków sprzedaŜy 
napojów  alkoholowych, 

• opiniują  wnioski  w sprawie wydania  zezwolenia  na  
sprzedaŜ  napojów  alkoholowych 

• wykonują inne prace w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych. 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                     
i przeciwdziałania alkoholizmowi, członkowie gminnej komisji mają 
obowiązek być przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Członkowie komisji- prowadzący rozmowy 
z osobami wezwanymi przez komisję celem rozpoczęcia procedury 
zobowiązania do leczenia – powinni posiadać profesjonalne 
przygotowanie do motywowania i nawiązania kontaktu 
psychologicznego 
 

 



VIII. REALIZATORZY PROGRAMU: 

1. Burmistrz Strzelec Opolskich 
2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i UzaleŜnień 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich 
5. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, we współpracy z 

dyrektorami placówek oświatowych. 
 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Za realizację zadań wynikających z Programu odpowiada 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i UzaleŜnień 

2. Burmistrz Strzelec Opolskich corocznie składa Radzie Miejskiej 
informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


