
GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi 
zmianami.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Realizator programu: 
Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2.   Współrealizatorzy programu:
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Gmina Wiejska Starogard 

Gdański),
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Gmina Miejska Starogard 

Gdański),
 Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim,
 Klub Abstynenta „Przystań” w Kolinczu,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,
 Gminne placówki oświatowe i wychowawcze,
 Gminne świetlice opiekuńczo-wychowawcze,
 Rady sołeckie,
 Zespół Interdyscyplinarny,
 Gminne świetlice wiejskie,
 Gminne kluby sportowe,
 Inne specjalistyczne placówki służby zdrowia,
 Kościoły i inne związki wyznaniowe prowadzące swoje statutowe działania na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych,
 Inne podmioty, których działalność służy rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

3.   Czas realizacji programu: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

4.   Odbiorcy programu:
 w  zakresie  zapobiegania  alkoholizmowi:  dzieci  i  młodzież  szkół  podstawowych 

i gimnazjalnych, rodzice, nauczyciele, reprezentanci innych grup społecznych;
 w  zakresie  pomocy  specjalistycznej:  osoby  mające  czynny  kontakt  z  alkoholem 

i osoby współuzależnione.

5.   Cel programu:
 promowanie  postaw  społecznych  ważnych  dla  profilaktyki  i  rozwiązywania 

problemów alkoholowych,
 zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym, 
 zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy oraz 

zmniejszenie rozmiarów już istniejących,
 zmiana  postaw i  postępowania  członków społeczności  lokalnej  wobec  problemów 

alkoholowych,



 zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie choroby alkoholowej,
 tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu,
 realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

6.   Spodziewane efekty realizacji programu:
 zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania prze-

mocy domowej,
 wzrost  liczby  młodych  osób  zaangażowanych  w  propagowanie  zachowań 

abstynenckich,
 uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu,
 wzrost  inicjatyw  społeczności  lokalnej  podejmowanych  na  rzecz  zapobiegania 

alkoholizmowi  zwłaszcza  wśród  dzieci  i  młodzieży,  jak  również  pomocy  osobom 
uzależnionym.

ROZDZIAŁ II REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i  rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych od alkoholu.
 Współpraca  z  placówkami  służby  zdrowia  w  zakresie  leczenia  i  rehabilitacji  osób 

uzależnionych,  szczególnie  dzieci  i  młodzieży,  współuzależnionych,  dzieci  z  rodzin 
alkoholowych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy.
Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem jest:
a) motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia,
b) udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,
c) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i info-

rmacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
d) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
e) posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i  instytucji  z terenu naszej gminy, które mogą się włączyć 
w systemową pomoc dla rodziny.

 Umowa  z  Gminą  Miejską  Starogard  Gdański  w  sprawie  refundacji  kosztów 
rozpatrywania  wniosków  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego mieszkańców naszej gminy.

 Finansowanie osobom uzależnionym kosztów pogłębionej terapii w specjalistycznych 
ośrodkach.

 Zwrot  osobom  uzależnionym  i  członkom  ich  rodzin  kosztów  dojazdu  na  leczenie 
w ośrodkach na terenie Starogardu Gdańskiego, w przypadkach nieuzyskania takiej 
pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospo- 
łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w 

rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
 Szkolenia  zwiększające  kompetencje  w  zakresie  pomagania  rodzinom,  w  których 

dochodzi do przemocy.
 Szkolenia dotyczące współpracy służb i instytucji, zwłaszcza związanych z wdraża-niem 

procesów interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie.



 Finansowanie  bieżącej  działalności  świetlic  opiekuńczo-wychowawczych  dla  dzieci 
z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  w  Brzeźnie  Wielkim,  Dąbrówce,  Jabłowie, 
Kokoszkowach, Rywałdzie, Rokocinie, Suminie, Trzcińsku, Szpęgawsku i Ciecholewach.

 Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla 
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,.

 Finansowanie  prowadzenia  zajęć  i  programów  socjoterapeutycznych  dla  dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym. 

 Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku 
i rodzinie z problemem alkoholowym.

 Finansowanie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów społecznych w formie 
badania (alkohol, narkotyki, przemoc).

3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie 
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  w  szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży.
 Działania  edukacyjne  przeznaczone  dla  rodziców,  których  celem  jest  wspieranie 

abstynencji  dziecka i  przygotowanie do podejmowania świadomych i  odpowiedzia-
lnych decyzji związanych z używaniem napojów alkoholowych.

 Edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie problematyki uzależnień.
 Prowadzenie  zajęć  socjoterapeutycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  podejmujących 

zachowania ryzykowne w zakresie wczesnej inicjacji alkoholowej.
 Realizacja  działań  profilaktycznych  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach. 

Dofinansowanie  programów profilaktycznych  w ramach statutowych działań  szkół, 
promowanie programów autorskich.

 Przeprowadzenie  cyklu  spotkań  profilaktycznych  z  młodzieżą  na  temat  zagrożeń 
związanych ze środkami zmieniającymi świadomość i towarzyszących temu zjawisk.

 Wspieranie  działalności  uczniowskich  klubów  sportowych,  różnych  form  kultury 
fizycznych oraz innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności  związanych 
z propagowaniem zdrowego i abstynenckiego stylu życia – realizacja na bazie klubów 
sportowych  programów  psychoprofilaktycznych  zmieniających  zachowania  dzieci 
i młodzieży w zakresie gospodarowania czasem wolnym.

 Organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych, udział w kampa-niach 
ogólnopolskich.

 Szkolenia sprzedawców zajmujących się sprzedażą alkoholu.
 Wspieranie  i  finansowanie  różnych  podmiotów  i  osób  fizycznych  prowadzących 

profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną.
 Dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy z  dziećmi i  młodzieżą oraz doskonalenie 

umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych.
 Zakup  i  rozpowszechnianie  materiałów  edukacyjnych  dotyczących  uzależnienia 

i przemocy domowej.

4. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 Wspieranie,  finansowanie  podmiotów  niepublicznych  zajmujących  się  statutowo 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy domowej.
 Współpraca  z  Klubem Abstynenta  „Przystań”  w Kolinczu –  przyznanie  na  wniosek 

Klubu  dofinansowania  na  realizację  poszczególnych  zadań  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



 Przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
 Nieodpłatne  udostępnianie  lokali  w  celu  realizacji  zadań  z  zakresu  rozwiązywania 

problemów alkoholowych.

5.  Podejmowanie interwencji z naruszeniem przepisów określonych w art.  131 i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 Kontrole  punktów  sprzedaży  i  lokali  gastronomicznych  w  zakresie  przestrzegania 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prawa lokalowego.
 Informowanie Policji  o naruszeniach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi.
 Wnioskowanie  do  organów  ścigania  o  ukaranie  osób  naruszających  przepisy  ww. 

ustawy.

6.  Wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie  centrów 
integracji społecznej.
 Współpraca  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  prowadzeniu  działań 

związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

7. Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych (art. 41 ust. 5 ustawy).
 Ustala się wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  oraz  za  wykonywanie  innych  zadań  wynikających 
z  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Regulaminu Pracy Komisji tj.:
a) przewodniczący – Koordynator Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnie-

niom (problematyka  alkoholowa i  narkotykowa)  -  100% miesięcznej  wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Ministra Pracy i  Polityki 
Socjalnej,

b) członek  -  16%  miesięcznej  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę 
ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

8.   Ograniczenie dostępu do alkoholu (art. 12 ust. 4 ustawy).
 Liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu 

(z  wyjątkiem  piwa),  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  jak 
i  w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, ustala Rada Gminy w odrębnej uchwale.

 Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadza Wójt Gminy lub na 
podstawie jego upoważnienia członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (art. 18 ust. 8 ustawy).

ROZDZIAŁ III SPOSÓB POZYSKIWANIA REALIZATORÓW PROGRAMU

1.  Zlecanie  osobom  profesjonalnie  przygotowanym,  instytucjom  oraz  organizacjom 
pozarządowym  wykonania  określonych  zadań  programu  na  podstawie  umów 
cywilnoprawnych.

2. Wyłonienie realizatora w trybie odrębnych ustaw.

3.   Przyznanie dotacji na realizację zadań zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.



4.  Pozyskiwanie  wolontariuszy  do  realizacji  zadań programu poprzez  dofinansowanie  ich 
udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

ROZDZIAŁ IV RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ PROGRAMU

Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, 
wynikających z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

L.p. Ustawowe zadanie do realizacji Szacunkowy koszt
1. Zwiększanie  dostępności  pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu

17.000 zł

2. Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy  psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony 

przed przemocą w rodzinie

63.000 zł

3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  eduka-

cyjnej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych, 

i  przeciwdziałania  narkomanii,  w  szczególności  dla  dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 

także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących 

w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  -  wychowawczych 

i socjoterapeutycznych

7.000 zł

4. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1.500 zł

5. Podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów 

określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego

   500 zł

6. Wynagrodzenia członków Komisji 34.000 zł
Razem 123.000 zł

Realizator ma możliwość przesunięcia środków finansowych w ramach ww. zadań.


