
 
                                                          Uchwała Nr III/08/06 
                                                          Rady Miejskiej w Drezdenku 
                                                          z dnia 28 grudnia 2006 roku  
 
 
 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                     
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.) oraz art. 4.1. ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu        
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 147, 
poz. 1231 z późn. zm.). 
 
 

uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
1. Celem realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych przyjmuje się na rok 2007 Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacanych 
do Budżetu Gminy przez podmioty gospodarcze prowadzące handel tymi 
artykułami. Podział tych środków następuje w uchwale budżetowej. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od                 
1 stycznia 2007 roku. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 
 
 
 



 
 

                                                                Załącznik  
                                                                do uchwały Nr III/08/06 
                                                                z dnia 28 grudnia 2006 roku  
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI                         
I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 
 
 

 
 
 
Program został przygotowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych mgr Wiolettę Kantor-Kapiczak w porozumieniu        
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 
późn. zm.). 
 
 
 
 
„W art.4.1. ustawy stwierdza się, że prowadzenie działań związanych                  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 
 

 
 

Do przygotowania programu korzystano z przepisów cytowanej ustawy, 
wytycznych i zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z 
potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska. 
 

 

 

 

 



LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

 

 W celu określenia zadań Gminnego Programu profilaktyki                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została przeprowadzona analiza 

problemów społecznych na terenie miasta i gminy Drezdenko ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki uzależnienia od alkoholu, przemocy domowej 

oraz wykluczenia społecznego powodowanego bezrobociem. 

 

1. Dane statystyczne na temat mieszkańców miasta i gminy Drezdenko na 
koniec III kwartału 2006r. 
 
liczba mieszkańców miasta i gminy Drezdenko  17.641 

- liczba mieszkańców pełnoletnich  13.854 
- liczba mieszkańców poniżej 18 lat  3.787 
- liczba mieszkańców miasto 10.729 
- liczba mieszkańców gmina 6.912 

 
 
 
2. Dane na temat naruszeń prawa i porządku publicznego na terenie gminy 
pod wpływem alkoholu, uzyskane z policji (dot. I-III kwartał 2006r.) 
 

- liczba wypadków i kolizji spowodowanych pod wpływem alkoholu  7 
- liczba ujawnionych przypadków kierowania pojazdami pod wpływem 

alkoholu: 86 
- liczba sporządzonych wniosków o ukaranie osób dokonujących 

wykroczeń będących pod wpływem alkoholu 29 oraz wystawiono 35 
mandatów karnych  

- liczba interwencji podejmowanych przez policję: 1.178 
              - w miejscach publicznych  585 
              - w miejscach zamieszkania  386 
      - w innych miejscach 207 
70% interwencji podejmowano wobec osób będących pod działaniem alkoholu 
 

Liczba wniosków o ukaranie: 
- liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia  45 
- przewieziono  do izby wytrzeźwień 42 
- liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych do wytrzeźwienia  2 

 



Działania podejmowane na drogach na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 
kierowców: Pasy bezpieczeństwa, Trzeźwość, Jednoślad, Bezpieczne 
wakacje, Bezpieczna droga do szkoły 
 
przemoc w rodzinie (dot. I-III kwartał 2006r.) 
 

- liczba interwencji w związku z przemocą w rodzinie 38  
- liczba wszczętych postępowań w związku z przemocą w rodzinie 17 
- liczba sporządzonych niebieskich kart 38 

 

 

3. Pomoc społeczna dane Ośrodka Pomocy Społecznej 

Liczba rodzin objętych pomocą przez OPS w 2004r. – 1.323 
Liczba rodzin objętych pomocą przez OPS w 2005r. – 1.347 
Liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji w 
2004r. – 2.335 
Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu braku zatrudnienia w 2004r. 
573,  a w 2005r. 620. 
Dane I-III kwartał 2006r. 
Liczba rodzin objętych pomocą 1.225 
Liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji 1.892 
Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu braku zatrudnienia 540 
 
 
 
4. Dane na temat sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2006. 
 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży - 62 

- liczba zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu - 62 
- liczba zezwoleń od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 51 
- liczba zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu: - 29 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży – 31 

- liczba zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu - 30 
- liczba zezwoleń od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 18 
- liczba zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu - 17 

- liczba ustalonych przez Radę Miejską punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w gminie 
Drezdenko: 100 punktów – sprzedaż detaliczna 

                         40 punktów – sprzedaż gastronomiczna  
 



5. Dane na temat profilaktyki i leczenia osób uzależnionych od alkoholu – 
działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i 
ofiar przemocy w rodzinie (dot. 2006r.) 
 

- liczba osób, wobec których GKRPA podjęła interwencje –  133 
w tym skierowanych do Sądu - 10 

- liczba osób uczęszczających na terapię uzależnień do Punktu 
Konsultacyjnego: 

- terapia indywidualna – 20 
- terapia indywidualna dla członków rodzin – 5 

- pomoc psychospołeczna i wsparcie rodzin w sytuacji kryzysowej: 
- liczba zgłoszonych z problemem alkoholowym - 130 
- liczba zgłoszonych z powodu przemocy wobec członków rodzin – 12 

 
 
-  Grupy samopomocowe: 

- Grupa AA „Nadzieja” przy Klubie Abstynenta „Trzeźwość”  
- Grupa Al.anon przy Klubie Abstynenta „Trzeźwość”  
- Grupa AA „Zosia” przy Punkcie Konsultacyjnym  
- Grupa wsparcia  
 
 
 

6. Dane z Urzędu Pracy w Drezdenku III kwartał 2006r. 
 
 
Wskaźnik bezrobocia dla gminy Drezdenko 29,30% 
 
Liczba osób bezrobotnych ogółem: 1.679 w tym długotrwale 538 
 
Liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy przedstawia się 
następująco; 
 
wg wieku 

- 18-24 lata                42 osób, w tym 31 kobiet; 
- 25-34 lata                144 osób, w tym 106 kobiety; 
- 35-44 lata                119 osób, w tym 77 kobiet; 
- 45-54 lata                178 osoby, w tym 98 kobiet; 
- 55-59 lat i więcej    55 osób, tym 16 kobiet. 

wg wykształcenia 
- wyższe 8 osób, w tym 5  kobiet; 
- policealne i średnie zawodowe 107 osób, w tym 77 kobiet; 
- ogólnokształcące 18 osób, w tym 15 kobiet; 
- zasadnicze zawodowe 232 osób, w tym 125 kobiet; 
- podstawowe 171 osób, w tym 105 kobiet; 
- gimnazjalne 2 osoby, w tym 1 kobieta. 



 
 

7. Dane na temat Centrum Integracji Społecznej jednostki działającej w 
zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym osób 
uzależnionych od alkoholu. 
 
 
Liczba uczestników reintegracji zawodowej i społecznej – 17 

Liczba osób, które podwyższyły swoje kwalifikacje zawodowe – 17 

Profile kwalifikacji: kursy obsługi komputera, obsługi kasy fiskalnej, 

fakturowanie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tworzenie 

spółdzielni socjalnych, opiekun osób starszych i dzieci 

Nabywanie doświadczenia zawodowego w zakresie: pielęgnacja terenów 

zielonych, prace remontowo-porządkowe. 

 

 
 

Cele strategiczne programu: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych; 

2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują; 

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi 

problemami. 

 
 

Cele operacyjne programu: 
 
1. Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych; 

2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z 

alkoholem; 

3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych 

strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

 

 



PROGRAM DZIAŁAŃ NA 2007r. 
 

I.  Zwiększenie dost ępności  pomocy terapeutycznej                            
i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu.  
 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem 
Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie: 
a. konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych od 
alkoholu i współuzależnionych: 
- motywowanie i kierowanie do leczenia, 
- dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej 

terapii, 
- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu 

terapii odwykowej w celu podtrzymania abstynencji i rehabilitacji 
społecznej i rodzinnej, 

b. konsultacje i poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy domowej: 
- prowadzenie indywidualnych przypadków związanych z przemocą w 

rodzinie, 
- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy 

domowej, 
c. udzielanie informacji o możliwości podejmowania leczenia w przypadkach 
uzależnienia od narkotyków, hazardu, leków 
d. utrzymanie i pokrycie kosztów administrowania pomieszczeń 
- koszt utrzymania pomieszczeń, 
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, 
- zakup materiałów wyposażenia, 
- zakup książek i czasopism, 
- zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia wykwalifikowanych osób, 
- drobne usługi, naprawa, konserwacja, 

 
2. Działalność Telefonu Zaufania w ramach działalności Punktu 
Konsultacyjnego: 
- dyżury osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy         

w rodzinie, 
- dyżury osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
3. Dofinansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
po zakończonym leczeniu stacjonarnym: treningi i programy „after care” (po 
zaopiniowaniu przez GKRPA). 
4. Dofinansowanie wyjazdu terapeutycznego do Częstochowy na 

ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe. 
5. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia 

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
 



II. Udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie.  

 
1. Działalność Punktu Konsultacyjnego: jak w zadaniu I. 
 
2. Telefon Zaufania: jak w zadaniu I. 
 
3. Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych 
wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych 
przez picie alkoholu poprzez podniesienie kwalifikacji osób mających w 
swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy: 
 – organizowanie szkoleń, konferencji, współudział w ogólnopolskich i 
lokalnych kampaniach. 
 
4. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych: świetlica przy ul. Marszałkowskiej 18 w 
Drezdenku oraz świetlice przy szkołach podstawowych w Niegosławiu, 
Trzebiczu, Drawinach i w Drezdenku ul. Portowa 1.Tworzenie nowych 
świetlic zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Formy pracy środowiskowej: 
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, 
- zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjne, 
- pomoc w nauce, 
- pomoc socjalna, dożywianie, 
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i 
zajęć sportowych, 
- stała współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej i szkołą; 
a. zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia osób prowadzących zajęcia, 
b. organizacja dożywiania dla dzieci, 
c. zakup art. papierniczych, gier, 
d. zakup środków czystości, art. gosp., 
e. zakup materiałów wyposażenia, sprzętu biurowego, 
f. dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z 

dziećmi z rodzin alkoholowych oraz rozwijania umiejętności prowadzenia 
zajęć socjoterapeutycznych dla osób zatrudnionych w świetlicach 
profilaktyczno-wychowawczych, 

g. organizacja wyjazdów, wycieczek. 
5. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy rodzinie: 

współdziałanie takich instytucji jak: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Sąd Rodzinny, Prokuratura, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, szkoła. 

 
 
 



III. Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej         
i edukacyjnej w zakresie rozwi ązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                        
w szczególno ści dla dzieci i młodzie ży. 

 
1. Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży jako formy zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym, w 
tym nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych. 

 
2. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych. 
 
3. Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych – wdrażanie 
nowoczesnych metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu i 
trzeźwemu życiu: 
- konkursy plastyczne, literackie, 
- olimpiady, 
- zawody sportowe, „Biegi uliczne” 
- organizacja festynu „Trzeźwość” 
- inne formy. 
 
4. Działalność informacyjno – edukacyjna: 
- prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych 
z profilaktyką problemów alkoholowych, współudział w ogólnopolskich 
kampaniach medialnych, 
- prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych 
na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
(wydawanie i rozpowszechnianie ulotek i broszur), 
- zakup literatury i publikacji dotyczącej problemów alkoholowych i jej 
rozpowszechnianie. 

 
5. Organizacja ferii zimowych: prowadzenie zajęć sportowych w hali 
sportowo-rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży. 

 
6. Wypoczynek letni: 
- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z  programem 
profilaktycznym, 
- dofinansowanie wycieczek, obozów dla dzieci pochodzących z rodzin z 
problemami alkoholowymi. 
 
7. Pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 
- zakup paczek świątecznych. 
 

 
 
 
 



 
 
IV. Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób 

fizycznych słu żącej rozwi ązywaniu problemów 
alkoholowych . 

 
1. Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących 
zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. 

 
 

V. Działalno ść Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych. 

 
1. Wynagrodzenie dla członków GKRPA. Za udział w posiedzeniu GKRPA 
ustala się wynagrodzenie dla jej członków w wysokości 10% najniższego 
wynagrodzenia pracowników określonego Zarządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej,” 
2. Zakup materiałów biurowych, 
3. Opłaty telefoniczne,  
4. Delegacje, udział w szkoleniach członków GKRPA i pełnomocnika, 
5. Zakup sprzętu biurowego, 
6. Usługi konserwatorskie, drobne naprawy, 
7. Współpraca z Pełnomocnikiem Woj. Lubuskiego ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
8. Współpraca z PARPA w zakresie propozycji nowych rozwiązań 
profilaktycznych. 

 
 
 
VI.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i 
finansowanie Centrum Integracji Społecznej. 

. 
1.  Dofinansowanie pokrycia kosztów związanych z działalnością CIS w tym: 

- koszt reintegracji zawodowej i społecznej uczestników, 
-  funkcjonowanie administracyjne CIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Na podstawie art. 4.1. ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu        w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 

roku Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) rada gminy uchwala gminny 

program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 


