
Ożarów, 26 marzec 2007r. 

 

 

Realizacja gminnego programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych gminy Ożarów za 2006 rok. 

 

  

 

Program gminny zwany dalej Programem realizowany był w oparciu o uchwałę Rady 

Miejskiej w Ożarowie  z dnia 4 kwietnia 2006r. Nr XXXIX/272/2006. 

Program realizowany był przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

skupiającą zespół ludzi z zawodów profesjonalnie związanych z problematyką uzależnień.            

W imieniu Komisji koordynację sprawował Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych i profilaktyki. 

 Obok uchwały i załącznika nr 1 z przyjętym Programem istotne i ważne w pracy były 

tzw. rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 

realizacji gminnych programów, które corocznie są merytorycznym wsparciem pozwalającym 

również w 2006 r. w sposób bardziej doskonały i fachowy wykonywać przyjęte  zadania. 

 Realizacja Programu w 2006r. obejmowała podstawowe cele, które były kontynuacją 

doświadczeń lat ubiegłych, bądź realizacją  nowych zadań wynikających z potrzeb środowiska 

miasta i gminy i zmieniającego się ustawodawstwa. 

 W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej w tym osób 

uzależnionych, współuzależnionych (np. małżonków, dzieci, bądź innych członków rodziny) 

funkcjonowały         w Gminie następujące instytucje: 

Telefon Zaufania, Poradnictwo Przeciw Przemocy, Klub Abstynenta „ASTER”, Poradnictwo 

Prawne. Znaczącym osiągnięciem i potrzebą było otwarcie i kontynuacja działalności w 2006 
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roku Centrum Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie. Należy 

dodać, że osoby potrzebujące obok poradnictwa korzystają również ze stołówki i ciepłych 

posiłków.  

Utrzymanie w 2006r. Klubu Abstynenta w tym koszty lokalu, wynagrodzenie 

gospodarza, opał, drobne zakupy, dyżury Telefonu Zaufania w 2006r. wyniosły -19.500 zł. 

Organizacja spotkań Klubu Abstynenta  w tym XI rocznicy działalności oraz organizacja wigilii 

w 2006 r. około 2.800 zł. 

W 2006 roku samopomocowe mityngi ruchu abstynenckiego w Klubie odbywały Grupa 

„Pokora”, Grupa „Maj 93”, oraz Al-anon. Wymienione grupy stanowią dobre wsparcie                     

i przykład dla uzależnionych  jak i potrzebujących wsparcia w walce z nałogiem. 

Prowadzenie kolejnych instytucji pomocowych jak Punktu Konsultacji Uzależnień 

koszty wyniosły  4.000 zł, Poradnictwo Prawne dla ofiar przemocy i innych potrzebujących 

osób około 5.400 zł. Poradnictwo i udzielone porady były dokumentowane   zachowując 

anonimowość zainteresowanych petentów. 

Pełnomocnik burmistrza wziął  dwukrotnie udział w szkoleniach, naradach sieci gmin 

wiodących z PARPA w Warszawie oraz Murzasichlach. Koszty za w/w szkolenia  i warsztaty 

wyniosły  1.450 zł. Członkowie Komisji brali udział w 2006r. również w szkoleniach                   

i konferencjach różnych szczebli zwłaszcza w Centrum Rozwoju Demokracji Lokalnej                     

w Kielcach oraz Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego. 

  W Fundacji Rozwoju Demokracji w Kielcach  szkolenie uzupełniające dla członków 

Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów alkoholowych odbyli Grażyna Grzywna,        

Marian Strzelec oraz Dariusz Walasek. W dniu 30.03.2006 r. 2 osoby z Komisji wzięły udział     

w Konferencji n/t rozwiązywania problemów społecznych w Starostwie Opatowskim. 

W dniach 17, 18 05.2006r. Mirosława Arczewska członek GKRPA, wzięła udział                       

w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki w Kielcach. Członkowie Komisji wzięli udział                        



 3

w kolejnym szkoleniu w Centrum Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, które było 

poświęcone  przeciwdziałaniu przemocy i uzależnieniom. Byli to: Mirosława Arczewska, 

strażnik ze Straży Miejskiej Jerzy Potocki, funkcjonariusz policji Dariusz Walasek oraz 

pracownik socjalny Ewa Kopacz. 

Na mocy art. 4
1
 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 Ustawy na  Gminnych Komisjach 

spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. O tym 

stanowi Sąd Rejonowy. Stosownie do właściwości miejscowej Sąd w Sandomierzu. W 2006 r. 

Wobec 10 osób wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia. Komisja              

4-krotnie w ciągu roku prowadziła rozmowy z  kilkunastoma osobami uzależnionymi                     

o  możliwości np. uczęszczania do grupy wsparcia w Klubie Abstynenta „ASTER” oraz 

działania o różnym charakterze.  Jeśli to nie przynosiło rezultatu kierowano wezwanych na 

badania przez biegłego, w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia. Badania wraz z kosztami 

postępowania sądowego wyniosły 2.500 zł. Postanowienia sądu do leczenia odwykowego              

w trybie nieprocesowym (art. 26 ust. 2 Ustawy) i funkcje społeczne Komisji polegają na 

instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Przymus wobec uzależnionego 

stosowany jest na etapie doprowadzania do biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu 

lecznictwa odwykowego w celu podjęcia terapii.  Nie ma jednak możliwości prawnych ani 

organizacyjnych zatrzymania pacjenta w takim zakładzie wbrew jego woli. Jest to problemem 

ogólnokrajowym.  

Zadania własne gminy obejmują również pomoc  psychologiczną, socjoterapeutyczną 

oraz materialną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym. W 2006r. około 

180 – 200 dzieci uczęszczało na zajęcia w 9 świetlicach socjoterapeutycznych gminy. Na zakup 

materiałów na zajęcia świetlicowe oraz wynagrodzenia wychowawców przeznaczono 33.600 zł. 

Zgodnie z rekomendacjami zorganizowano konsultacje i warsztaty szkoleniowe dla 
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wychowawców świetlic, za które zapłacono 750 zł. W ramach pomocy ustawowej dla dzieci     

z grupy ryzyka z rodzin w/w organizowane są kolonie socjoterapeutyczne. 

Organizacja tzw. wypoczynku letniego w 2006r. objęła na koloniach nad morzem – 65 

dzieci. Koszt 37.600 zł. Dofinansowano obóz sportowy z programem profilaktycznym – 40 

uczestników – 4.000 zł. Dofinansowano ruch oazowy parafii Ożarów w kwocie 1.500 zł. 

Dofinansowano półkolonie w szkołach gminy organizowane w okresie wakacji. Na 

wypoczynek letni organizowany przez gminę ogółem wydatkowano środki w wysokości około 

49.000 zł. Rekrutacja dzieci do wyjazdu na kolonie  odbywa się poprzez opinie pedagogów 

szkolnych, dyrektorów szkół, wywiadów środowiskowych Ośrodka Pomocy Społecznej, 

wiedzy posiadanej przez przedstawicieli Urzędu Miasta, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ożarowie oraz pielęgniarek środowiskowych. . 

 W 2006 r. pomocą objęto ponadto świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkołach. 

Zakupiono pomoce, materiały świetlicowe, które przekazano dzieciom przy okazji spotkań 

świąteczno – noworocznych  i w trakcie roku na sumę 6.100 zł. Z większych zakupów 

wyposażono świetlice środowiskowe w grę stołową „Piłkarzyki”, sprzęt sportowy jak piłki,  gry 

planszowe, sprzęt do tenisa stołowego itp. 

Profilaktyka szkolna jako jedno z zadań  własnych gminy znajduje  odniesienie do  

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Prawo nakłada 

obowiązek realizacji i wdrażania przez rady pedagogiczne szkół tzw. „szkolnego programu 

profilaktyki”. Zadaniem gminy jest wspieranie w tym zakresie placówek oświaty. Za 2006 rok 

wpłynęły informacje ze szkół o w/w działaniach realizowanych przez dyrektorów, nauczycieli, 

wychowawców, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. W 2006 roku współpraca ze 

szkołami była prawidłowa i pożyteczna.  Zrealizowano wiele programów profilaktycznych, 

takich jak: „ Spójrz inaczej”, „Noe”, „Zanim spróbujesz”, „Dziękuję Nie”, „Tak czy nie”, „ 

Debata”. Szkoły wzięły kolejny raz udział w kampanii ogólnopolskiej „ Zachowaj trzeźwy 
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umysł”. Profilaktyka szkolna  wspierana jest programami realizowanymi w/g scenariuszy i 

pomysłów wychowawców, dyrektorów szkół. Ponadto usługi w tym zakresie świadczone są 

przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia z poza gminy. W profilaktycznych 

programach    w różnych formach brały udział praktycznie wszystkie dzieci i ucząca się 

młodzież. Niepokój budzi nikły udział w profilaktyce rodziców. Jest to duży problem. 

Samorząd i szkoła sama nie rozwiąże problemów. 

W 2006 r. około 1.500 dzieci ze wszystkich szkół gminy Ożarów brało udział w Teatrze 

Profilaktyki traktującym o przemocy i uzależnieniach  oraz wyborze prawidłowych postaw 

życiowych. Ogółem na programy profilaktyczne w 2006 roku wydatkowano 17.100 zł. 

W zakresie wspomagania w 2006 r. działalność instytucji służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych  2.000 zł przekazano dla Domu Opatrzności Bożej „Chleb-życia” 

siostry Małgorzaty Chmielewskiej w Jankowicach. 

Zadaniem Komisji jest również popularyzacja promocji pożądanych zachowań, 

edukacja społeczna, informacja o uzależnieniach, zakup dla szkół książek, kaset wideo, broszur, 

ulotek. Na ten cel wydatkowano w 2006 r. 1.000 zł. Koordynatorem w realizacji Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych jest Gminna Komisja ds. 

Rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pełnomocnikiem burmistrza. W skład 

Komisji wchodzi 13 osób różnych profesji i zawodów. Corocznie ustalane jest wynagrodzenie 

za pracę dla jej członków. 

Zgodnie z programem na 2006 r. wypłacono członkom Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidziane wynagrodzenie za pracę w Komisji  

około 4.000 zł. Wynagrodzenie za udział w pracach  do kilku lat jest niezmienne. 

W trakcie roku Komisja zajmowała się  realizacją uchwały Rady Miejskiej, oceniała 

profilaktykę, prowadziła rekrutację na kolonie letnie, wypracowywała najbardziej optymalne 

przedsięwzięcia, prowadziła rozmowy z osobami uzależnionymi, brała udział w kontrolach 
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oceniała na bieżąco wykonywanie zadań przyjętych w Programie  2006 r.  Opracowała również 

przesłanki, wnioski, uwagi do założeń programowych Profilaktyki na 2007 r.  

Rok 2006 w zakresie rozwiązywania problematyki alkoholowej i uzależnień był           

w dużym stopniu kontynuacją sprawdzonych i dobrych przedsięwzięć lat ubiegłych. Znalazły 

się też w nim nowe elementy wynikające z potrzeb środowiska i strategii państwa w obszarze 

uzależnień, które poprzez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

nadawały kierunek polityki w zakresie zapobiegania  patologiom społecznym. W tym pomocne  

były doświadczenia i kontakt z PARPA w  tzw. „sieci gmin wiodących”, do których zaliczono 

naszą Gminę od 2000 r. udzielając dalszej rekomendacji w październiku 2006 r. Obok pewnych 

osiągnięć należy mieć świadomość, że w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

mamy bardzo dużo do zrobienia gdyż problem patologii narasta.  Następuje degradacja życia 

społecznego, dostarczanie negatywnych wzorców moralnych, upadek autorytetów. Przede 

wszystkim rozluźnienie więzi rodzinnych, pokoleniowych, brak dobrych przykładów, ale też 

problem bezrobocia i ubożenia społeczeństwa. Z pomocy materialnej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ożarowie korzystało w 2006 r. 1.100 rodzin, w tym 106 rodzin z problemem 

uzależnienia przynajmniej jednego członka rodziny od alkoholu. Jednocześnie policja 

zatrzymała i dowiozła 59 nietrzeźwych z  gminy do Izby   Wytrzeźwień w 2006 r. Są to liczby 

niepokojące. Nadal utrzymuje się niska świadomość społeczna i rosną koszty społeczne tych 

patologii. Działalność w 2006 r. Była dalszym krokiem w/w rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. Znaczące efekty można osiągnąć przy zaangażowaniu całego środowiska            

i obywatelskiej postawy mieszkańców. 

 

 

Pełnomocnik Burmistrza  
ds. Rozwiązywania Problemów  

                                                                                                                              Alkoholowych 


