
RADA GMINY Z A P O L I C E 
u l . P l a c S t r a i a c k i 5 
9 8 - 1 6 1 Z A P O L I C E 

pow. zduiiskowolski, wojMidzkie 

UCHWALA NRIV/17/15 
RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemow Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2015 r. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym 
( t . j . Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,poz. 645, poz. 1318 ; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 4', 
ust. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi ( t . j . Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405; z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 
1188, poz. 822 ) Rada Gminy Zapolice uchwala , co nast^puje : 

§ 1. Uchwala si^ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 
dla Gminy Zapolice na 2015 rok stanowiqcy zal^cznik do niniejszej uchwaly . 

§ 2.Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowi^zuj^c^ od 1 stycznia 2015 
roku. 

§ 4. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy 
ogloszeh w budynku Urz^du Gminy Zapolice oraz zamieszczenie na stronach internetowych 
Urz^du Gminy Zapolice. . 



Zat^cznik do Uchwaly 
Nr IV/17/15 

Rady Gminy Zapolice 
z dnia 29 stycznia 2015r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow 
Alkoholowych na 2015 rok 

I Zagadnienia ogolne 

Zgodnie z art.4 Ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi z dn.26 pazdziemiki 1982 roku ( z pozniejszymi zmianami), „prowadzenie 
dzialan zwiqzanych profilaktyki i rozwi^zywaniem problemow alkoholowych oraz 
integracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan wlasnych gmin" 
W szczegolnosci zadania te obejmuj 4 : 

1) Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 
uzaleznionych od alkoholu. 

2) Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe, pomocy 
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocy w rodzinie. 

3) Prowadzenie profilaktycznej dziaialnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomani, w szczegolnosci dla 
dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dzialan na 
rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4) Wspomaganie dziaialnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, sluzqcej 
rozwi^zywaniu problemow alkoholowych. 

5) Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem przepisow okreslonych w 
art.l3' i 15 ustawy oraz wyst^powanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego. 

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i fmansowanie centrow 
integracji spolecznej. 



Merytoryczn^ podstaw^ dzialan w ramach gminnego programu profilaktyki i 
rozwiazywania problemow alkoholowych na 2015 rok jest: 
- ustawa z dn. 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania 

alkoholizmowi. 
- Wojewodzki Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na lata 
2011-2015 
- Narodowy program profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych na lata 
2011-2015 
- wytyczne pahstwowej agencji rozwiazywania problemow alkoholowych zawarte w 
rekomendacjach na 2015r. 

Realizacja powyzszych zadan prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, stanowi^cego cz§sc strategii 
rozwiazywania problemow spotecznych. 

II Diagnoza problemow alkoholowych w Gminie Zapolice 

Do komisji lub innych instytucji udzielaj^cych pomocy osobom z problemem 
alkoholowym, zglaszaj^ si^ klienci dopiero w sytuacjach kryzysowych. Najcz^sciej w formie 
zgloszenia pisemnego. Bez dalszego zaangazowania w procesie leczenia osoby zgloszonej, 
bez udziatu wlasnego. Wpiywa na tak^ postaw^ brak podstawowej wiedzy na temat choroby 
alkoholowej, wspoluzaleznienia. A przede wszystkim waznosci udzialu najblizszych w 
procesie motywowania do abstynencji, podj^cia leczenia odwykowego i rehabilitacji po 
leczeniu odwykowym. 

Ogolnopolskie badania statystyczne wskazujq nadal utrzymuj^cy si? wysoki odsetek 
dzieci i mlodziezy pij^cej alkohol. Nasza gmina nie jest wyj^tkiem. Spozywanie alkoholu 
przez nieletnich nie dotyczy wyiacznie rodzin patologicznych, wyst^puje w przekroju calosci 
naszego spoleczehstwa. 

Nastfpnym, bardzo waznym ogniwem profilaktyki uzaleznien ŝ  POZ-y. Nieumiej^tnosc, 
niech^c do przeprowadzenia krotkiej interwencji lub odst^powania od niej mimo ewidentnych 
objawow, utwierdza pacjenta o innych przyczynach choroby. A przede wszystkim o braku 
jakiegokolwiek wplywu alkoholu w proces leczenia. 

Wediug swiatowej organizacji zdrowia alkohol znajduje si? na trzecim miejscu wsrod 
czynnikow ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajow chorob i urazow wi^ze si? z 
jego spozywaniem. Jako zjawisko nagminne trzeba wymienic kierowanie pojazdami osob 
b^d^cych pod wptywem alkoholu ( w stanie po uzyciu oraz w stanie nietrzezwosci). W 2009 
roku ujawniono ( z danych Komendy Giownej Policji) 173 324 osob. Na biez^co mozna 
obserwowac rowniez informacje KGP podawane w trakcie kazdych swi^t i weekendow. 
Ponownie trzeba wymienic przyczyny opisane wyzej. Przedstawione dane dotyczy kraju. 
Jednak nasza gmina nie jest wyj^tkiem i dane te w calej rozci^glosci maj^ odzwierciedlenie w 
naszej gminie. 

Przyczyny tych niepokoj^cych zjawisk wyst^puj^ w nast^puj^cych obszarach: 
1) Zbyt malo oddzialywan profilaktycznych 
2) Latwy dost?p do alkoholu 
3) Nieprzestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim i nietrzezwym 
4) Tolerancja doroslych wobec faktow spozywania, zakupu alkoholu przez nieletnich 
5) Lekcewazenie prawa o ruchu drogowym 



6) Brak wiedzy o wpiywie alkoholu na kazdego czlowieka 

III Diagnoza zasobow umozliwiaj^cych prowadzenie dzialan 
profilaktyczno — edukacyjnych i terapeutycznych 

W sklad Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych wchodz^ osoby 
posiadaj^ce niezb?dne kompetencje. Pedagog szkolny, pracownik socjalny GOPS, policjant -
byly wieloletni dzielnicowy gminy Zapolice, instruktor terapii uzaleznien - piel?gniarz 
dyplomowany oraz pracownik urz?du gminy. 

Na terenie Gminy Zapolice nie dziala zadna placowka lecznictwa odwykowego, jednak 
wspolpracujemy z Poradni^ dla rodzin z problemem alkoholowym w Zduhskiej Woli. 
Udzielane ŝ  tam swiadczenia dla mieszkahcow naszej gminy. Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Warcie zapewnia leczenie stacjonarne. 

W dziataj^cym Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym prowadzone sq rozmowy i 
zaj?cia edukacyjno - motywacyjne, indywidualne dla osob uzaleznionych i 
wspotuzaleznionych, oraz dla rodzin z problemem alkoholowym. Charakter tych oddzialywan 
jest ci^gly z zaj?ciami rehabilitacyjnymi po leczeniu odwykowym wl^cznie. 

Zatrudniony psycholog prowadzi systematyczne zaj?cia (indywidualne i grupowe) z 
osobami wspotuzaleznionymi, doswiadczajacymi przemocy oraz narazonymi na wykluczenie 
spoleczne. 

Do realizacji zaj?c profilaktyczno - warsztatowych oraz szkoleniowych zapraszani sq 
realizatorzy rekomendowani przez PARPA. Zaj?cia takie finansowane ŝ  ze srodkow na 
profilaktyk? i rozwi^zywanie problemow alkoholowych. 

Waznym elementem wsparcia dla dzialan komisji sq trzezwiej^cy alkoholicy z naszej 
gminy. Angazuj^ si? w dziatania nieprofesjonalne zmierzajqce do zaprzestania naduzywania 
alkoholu i udzialu klientow komisji w spotkaniach grup AA. 

Dla rodzin z problemem alkoholowym pomocy sluz^ kluby i stowarzyszenia abstynenckie 
z terenu Zduhskiej Woli, z ktorymi wspolpracuje komisja. 



IV Realizatorzy i zrodla finansowania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 

Zgodnie z ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 
realizacja w/w zadan prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, stanowiqcego cz?sc strategii rozwiazywania 
problemow spolecznych, uchwalanego corocznie przed Rad? Gminy. Program jest 
realizowany przez Osrodek Pomocy Spolecznej, lub inn^ jednostk? wskazanq w programie. 
W naszej gminie Wojt powolal pelnomocnika w celu realizacji programu. Pelnomocnik Wojta 
Gminy d/s Profilaktyki Uzaleznien, koordynuje realizacj? zadan i sprawuje bezposredni^ 
odpowiedzialnosc za realizacj? programu. 

Instruktor terapii uzaleznien prowadzi rozmowy - zaj?cia o charakterze edukacyjno -
motywacyjnym, w punkcie konsultacyjno - informacyjnym dla rodzin z problemem 
alkoholowym, za prowadzenie punktu otrzymuje w kazdym miesi^cu diet? w wysokosci 
przyslugujqcej przewodnicz^cemu komisji. Powolana przez Wojta Gminy, Gminna Komisja 
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych ma priorytetowe zadanie podj?cie dzialan 
zmierzaj^cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu 
obowi^zku poddania si? leczeniu odwykowemu. W sklad Gminnych Komisji Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych wchodzq osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i 
rozwiazywania problemow alkoholowych. 

1) Komisja odbywa posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesiqce w celu podsumowania 
wykonanych zadan, omowienia planu dalszego dzialania, wyznaczenia kolejnych 
zadan oraz przeprowadzenia rozmow z osobami wobec ktorych toczy si? 
post?powanie o nalozenie obowi^zku leczenia odwykowego. 

2) Posiedzenia komisji odbywaj^ si? w godzinach wolnych od pracy. 
3) Czlonkowi komisji nie przysluguje zwolnienie z pracy zawodowej na czas pracy w 

komisji. 
4) Realizacja programu prowadzona jest w oparciu o srodki wlasne gminy i dodatkowe 

dochody pochodzqce z optat za korzystanie z zezwoleh na sprzedac detaliczn^ 
napojow alkoholowych (art. 18̂  ustawy o wychowaniu w trzezwosci i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi z dn. 26 pazdziernika 1982r. z pozniejszymi 
zmianami). Srodki te nie mog^ bye przekazane na inne cele. 

5) Przewodniczqcy komisji za kazde posiedzenie, w ktorym uczestnicy otrzymuje 
wynagrodzenie rowne diecie Przewodnicz^cego Komisji Rady Gminy. 

6) Czlonkowie komisji za kazde posiedzenie, w ktorym uczestniczy otrzymuje 
wynagrodzenie rowne diecie Radnego Rady Gminy. 

Z uwagi na niewielkie dochody z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow 
alkoholowych w naszej gminie oraz trudnosci lokalowych nie jest mozliwa, w szerszym 
niz opisana, realizacja zadania opisanego w ust.7 art.4' ustawy o wychowaniu w 
trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. 



V Harmonogram dzialan zwi^zanych z realizacjq gminnego programu 
profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych w 2015r. 

ZADANIA R E A L I Z A T O R DZIALANIA 

Zwi?kszanie dost?pnosci pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osob uzaleznionych od alkoholu 

l)Punkt 
Konsultacyjno -
Informacyjny dla 
rodzin z 
problemem 
alkoholowym 
(instruktor terapii 
uzaleznien) 

1) Rozmowy edukacyjno 
motywuj^ce do zmiany stylu 
zycia 
2) Edukacja w zakresie choroby 
alkoholowej, form i metod 
leczenia. 
3) Motywowanie do podj?cia 
leczenia odwykowego 

4) Udzielanie wsparcia po 
leczeniu odwykowym 
- kluby abstynenckie 
- grupy AA, AlAnon, AlAten 
- grupa wsparcia 

2) Klub integracji 
spolecznej 
(psycholog) 

1) Pomoc psychologiczna dla 
wspoluzaleznionych 
2) Konsultacje dla trudnych 
klientow PK. 

Udzielanie rodzinom, w ktorych 
wyst?puJ4 problemy alkoholowe, 
pomocy psychospolecznej i prawnej, 
a w szczegolnosci ochrony przed 
przemocy w rodzinie 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

1) Prowadzenie dzialan 
zmierzaj^cych do nalozenia 
obowiqzku leczenia odwykowego 
wobec osob zgloszonych. 

2) Wspieranie procedury 
interwencji „Niebieska Karta" 
wobec przemocy w rodzinie 
poprzez wspolprac? z zespolem 
interdyscyplinarnym ds. 
przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie powolanym przez wojta 
gminy. 

3) Przeprowadzanie rozmow z 
osobami wezwanymi, wobec 
ktorych wszcz?to post?powanie o 
nalozenie obowiqzku leczenia 
odwykowego 



l)Punkt 
Konsultacyjno -
Informacyjny 
Psychoterapeuta 

4) Finansowanie programow 
profilaktyki przemocy w 
rodzinie, przemocy rowiesniczej 
(zewn?trzni realizatorzy 
rekomendowani przez PARPA) 

5) Propagowanie informacji 
dotycz^cej „Pomarahczowej 
Lini i" - telefon zaufania dla 
rodzicow, ktorych dzieci 
pijq/upijaJ4 si? 

1) Finansowanie terapii dla dzieci 
- ofiar przemocy w rodzinie 
- maj^cych trudnosci adaptacyjne 

1) Punkt 
Konsultacyjno-
Informacyjny 

1) Rozpoznanie zjawiska 
przemocy domowej, udzielenie 
stosownego wsparcia i informacji 
0 mozliwosciach uzyskania 
pomocy i powstrzymania 
przemocy 
2) Inicjowanie interwencji w 
przypadku diagnozy przemocy 
domowej 
3) Gromadzenie i udzielanie 
aktualnych informacji na temat 
dost?pnych miejsc pomocy i 
kompetencji poszczegolnych 
sluzb i instytucji z terenu gminy i 
powiatu, ktore ŝ  wl^czone w 
systemow^ pomoc dla rodziny 
(dotyczy przemocy, narkomanii, 
alkoholizmu) 

Prowadzenie 
profilaktycznej dziaialnosci 
informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiazywania problemow 
alkoholowych i 
przeciwdzialania narkomanii, w 
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy 
- w tym wspieranie pozalekcyjnych 
zaj?c sportowych 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

1) Finansowanie realizacji 
programow profilaktycznych dla 
dzieci i mlodziezy.(zewn?trzni 
realizatorzy, posiadaj^cy 
rekomendacje PARPA) 
2) Wsp61finansowane 
pozalekcyjnych zaj?c sportowych 
zawieraj^cych programy 
profilaktyczno-edukacyjne. 
(LKS Amatorzy Zapolice, grupa 
dzieci przedszkolnych i szkoty 
podstawowej i gimnazjum ) 



3) Udzial w ogolnopolskiej 
kampanii ,,Postaw na rodzin?", 
„Zachowaj trzezwy umyst" 

4) Udziai i dofinansowanie 
kampanii promuj^cych trzezwosc 
kierowcow. Wspolpraca z 
policj^. 
5) Zakup literatury, broszur, 
ulotek i udost?pnianie dla 
spoleczehstwa gminy. 

Wspomaganie dziaialnosci 
instytucji, stowarzyszeh i osob 
fizycznych, sluz^cej rozwi^zywaniu 
problemow alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

2) Punkt 
konsultacyjno-
informacyjny 
(pelnomocnik) 

1) Dofinansowanie 
podejmowanych przez instytucje 
oraz stowarzyszenia dzialan 
zwi^zanych z: 

- profilaktyki przeciwdzialania 
alkoholizmowi i/lub narkomanii 

- przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie 
- rehabilitacji osob 
uzaleznionych 

i/lub wspoluzaleznionych 

2) Wspolpraca z Gminnym 
Osrodkiem Pomocy Spolecznej, 
Policji, S^dem, Kuratorami, 
Sluzbi Zdrowia, oraz 
organizacjami pozarz^dowymi 
(OSP, KGW i innymi) 

3) Monitorowanie i zbieranie 
danych na temat problemow 
uzaleznien na terenie gminy 

1) Wspolpraca z klubami 
abstynenckimi w powiecie i nie 
tylko, w zakresie uczestnictwa 
osob z naszej gminy w ich 
dziaialnosci 

2) Utrzymywanie bliskich 
kontaktow z grupami AA celem 
polecenia takiej formy pomocy 
wyjscia z uzaleznien i wytrwania 
w abstynencji 



Podejmowanie interwencji w 
zwiqzku z naruszeniem przepisow 
okreslonych z art. 13' (reklama i 
promocja napojow alkoholowych) 
art. 15 (zakaz sprzedazy napojow 
alkoholowych osobom ponizej 18 
roku zycia) 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

1) Kontynuacja dzialan zespolu 
ds. kontroli przestrzegania zasad 
i warunkow korzystania z 
zezwoleh na sprzedaz lub 
podawanie napojow 
alkoholowych. 

2) Prowadzenie kontroli punktow 
sprzedazy i podawania napojow 

alkoholowych 

3) Opiniowanie wydawanych 
zezwoleh na sprzedaz lub 
podawanie napojow 
alkoholowych 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i 
finansowanie centrow integracji 
spolecznej 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 
2) Punkt 
konsultacyjno-
informacyjny 

1) Finansowanie zatrudnienia 
psychologa w Klubie Integracji 
Spolecznej. 

2) Motywowanie osob - klientow 
PK do podejmowania aktywnych 
dzialan prowadz^cych do zmiany 
negatywnych wzorcow 
post?powania. 

P R Z E W g ^ f c Z A C Y 
RAa^;CMlNY 

PiorfPa\MSi Hrynluk 


