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                                                                                    Załącznik 
do Uchwały Nr XXXVII272/2013 

                                                                                                                      Rady Miejskiej w OŜarowie 
                                                                                                                       z dnia 18 grudnia 2013 roku 

 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY O śARÓW  
                                                      NA  2014 R.CELE PODSTAWOWE: 

Program gminny opracowany został na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z 
póŜn. zm.) 

W 2014 r. zadania organów centralnych, wojewódzkich i samorządu terytorialnego 
podporządkowane będą nadal Narodowemu Programowi Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Autorem i koordynatorem programu jest 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Ona teŜ udziela 
merytorycznej pomocy samorządom. Z Agencją współpracuje Urząd Miejski w OŜarowie, w 
osobie pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                    
Od 2000 r. jesteśmy zakwalifikowani przez PARPA do „Sieci Gmin Wiodących" w  Polsce.  

 
Dotychczasowe doświadczenia oraz wytyczne wskazują, Ŝe do priorytetów i zadań 

podstawowych w 2014 r. naleŜeć będzie kontynuacja i rozwijanie: 
a) działalności świetlic socjoterapeutycznych, 
b)   programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
c)    kontynuacja Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i innych wdraŜanych przez PARPA 
d)   wsparcie dla placówek odwykowych, 
e) szkolnych i rodzinnych programów profilaktycznych, w szczególności dla dzieci i 
     młodzieŜy z grup podwyŜszonego ryzyka, 
f)  kontroli sprzedaŜy napojów alkoholowych, 
g)  wdraŜanie i realizacja profilaktyki szkolnej, 
h)  wsparcie dla osób potrzebujących poprzez prowadzenie zajęć i warsztatów z terapeutą, 
i)  organizowanie imprez sportowych promujących trzeźwość i zdrowy styl Ŝycia. 
 
ZAGROśENIA: 

Badania wskazują, Ŝe problemy alkoholowe, obok bezrobocia naleŜą do 
najwaŜniejszych problemów w Gminie OŜarów. 

Przyjmując, Ŝe w Europie ok. 5% dorosłych męŜczyzn i 1% dorosłych kobiet 
uzaleŜnia się od alkoholu, liczbę osób uzaleŜnionych w Polsce moŜna oszacować na ok. 600 
tys., zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 mln. Według danych 
szacunkowych w Polsce Ŝyje około 1,5 – 2 mln dzieci wychowujących się w rodzinach z 
problemem alkoholowym, z tego 500 tys. znajduje się w dramatycznej sytuacji zagraŜającej 
ich zdrowiu i Ŝyciu. W związku z tym udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym powinno być jednym z priorytetowych zadań, które podejmują samorządy 
lokalne w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Profesjonalną opieką spośród szacowanej liczby 1,5 mln dzieci objętych jest 
zaledwie 35 tys. 
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Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim 
miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i 
urazów ma związek z alkoholem. 
 Do najwaŜniejszych zagroŜeń i problemów alkoholowych w mieście i gminie 
OŜarów naleŜą: 

• samozniszczenie osób uzaleŜnionych od alkoholu, 
• uszkodzenie zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących, 
• nadumieralność w młodym wieku - zgony przedwczesne, zatrucia, samobójstwa, 
• uszkodzenia rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej pijącej 

   młodzieŜy, 
• szkody wśród rodzin alkoholowych - zaburzenia emocjonalne, stres, demoralizacja, 

ubóstwo, przemoc, itp., 
• naruszenia  prawa i  porządku publicznego - przestępstwa, recydywa, przemoc w 

rodzinie i w miejscach publicznych - dyskoteki i inne imprezy masowe, wypadki 
drogowe,   itp.  sprzedaŜ  alkoholu  nieletnim i nietrzeźwym,  promocja alkoholu, 

• niekorzystne społeczne zmiany w strukturze spoŜycia, praca za granicą, rozłąka 
rodzin, malejący odsetek abstynencji, spadek wieku inicjacji alkoholowej (11-14  
lat) z tendencją do obniŜania, dramatyczny wzrost spoŜycia alkoholu przez kobiety i 
dziewczęta. Ekonomiczne skutki spoŜycia alkoholu ponosi całe społeczeństwo. Stan ten 
praktycznie nie ulega zmianie w ostatnich latach. 

ZADANIA GMINY: 

 Rozwiązywanie problemów alkoholowych zlokalizowane jest na poziomie 
samorządu gminy OŜarów, który na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskał kompetencje do rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Gmina z racji dysponowania największą wiedzą o problemach formułuje i 
realizuje środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Zadania realizuje 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w OŜarowie oraz pełnomocnik 
burmistrza. Komisja zbiera się na spotkaniach roboczych, realizując program. Ustala się 
wynagrodzenie w 2014 r. dla członka Komisji w wysokości 200 zł brutto za posiedzenie. 

Określa się główne zadania do realizacji w 2014 roku, które zawarte są w Ustawie: 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu, 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej, prawnej oraz materialnej, a w szczególności obrony przed przemocą  
w rodzinie, 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

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

5.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  
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 w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela 
 publicznego. 
 
 W 2014 r. kontynuować będzie działalność Punkt Konsultacji UzaleŜnień. 

W klubie AA „ASTER” w OŜarowie przy ul. L. Mazurkiewicza realizowany będzie w 
2014 roku cykl zajęć z zakresu pomocy terapeutycznej dla uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych i 
innych zainteresowanych.  

W trakcie prac Komisji podejmować będziemy czynności zmierzające do poddania się 
leczeniu odwykowemu osób uzaleŜnionych. 

Koordynować będziemy działalność związaną z przeciwdziałaniem przemocy. W 
zakresie przeciwdziałania przemocy funkcjonował będzie Telefon Zaufania. W 2014 r. 
kontynuować będzie działalność Punkt Konsultacyjny przeciwdziałania przemocy w 
zakresie poradnictwa w OŜarowie przy ul. Mazurkiewicza w pomieszczeniach Klubu 
AA. Prowadzić będzie działalność Centrum Interwencji Kryzysowej. Centrum i stołówka 
im. Św. Brata Alberta łagodzić będzie problem osób odrzuconych i samotnych. NaleŜy dodać, 
Ŝe waŜne zadanie w tym zakresie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w OŜarowie 
przy ul. Mazurkiewicza. 

WaŜnym zadaniem jest pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z 
rodzin z problemem alkoholowym. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy 
społecznej stwierdza, Ŝe do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze 
obowiązkowym naleŜy organizowanie i prowadzenie m. in. świetlic i klubów 
środowiskowych. W gminie funkcjonuje 9 świetlic środowiskowych. 

Będą w nich kontynuowane programy profilaktyczne. Wychowawcy świetlic 
otrzymają w 2014 r. wsparcie w postaci szkolenia i konsultacji. Świetlice będą 
wspierane przez doposaŜenie poprzez zakupy gier, drobnego sprzętu sportowego, 
materiałów świetlicowych.  

W 2014 r. kontynuować będziemy akcję letnią - kolonie socjoterapeutyczne i obóz 
sportowy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z grupy ryzyka.  

W 2014 r. kontynuowana będzie podczas kolonii i obozów kampania „Bezpieczne 
wakacje, radość bez alkoholu”. 

Bardzo waŜnym elementem w procesie rozwiązywania problematyki 
alkoholowej jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej wśród dzieci i młodzieŜy. Istotnymi elementami szkolnych programów 
profilaktyki są róŜnorodne działania informacyjne i edukacyjne adresowane do samych 
nauczycieli, rodziców i uczniów. Od lat największy problem stanowi nawiązanie 
kontaktu i właściwych relacji z rodzicami, którzy poświęcają zbyt mało czasu swoim 
dzieciom.  

 Do waŜnych zadań 2014 r. zaliczamy wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

• rehabilitacja osób uzaleŜnionych i ich rodzin, 
• współpracy ze stowarzyszeniem Klubu Abstynenta „Aster" w OŜarowie i 

wspieranie jego działalności w granicach obowiązujących przepisów, 
• kontynuacja poradnictwa prawnego dla ofiar przemocy cieszącego się duŜym 

zapotrzebowaniem. 
W siedzibie Klubu Abstynenta „Aster” zatrudniony jest gospodarz przeszkolony 

równieŜ w zakresie prowadzenia Telefonu Zaufania. W Klubie mają miejsce spotkania 
członków Klubu AA, ruchu abstynenckiego istniejącego w OŜarowie od 19 lat. Środowisko 
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to jest miejscem wzajemnej pomocy i miejsce wsparcia dla swoich członków i osób 
potrzebujących nie tylko z gminy OŜarów. W Klubie AA odbywają się posiedzenia Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Wspierać będziemy w 2014 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
Oddział Odwykowy w Morawicy k/Kielc. W mieście i gminie znajduje się wiele instytucji, 
z którymi współpraca przynosi duŜe korzyści dla środowiska. Zakładamy 
wykorzystanie pozytywnych doświadczeń z dyrektorami i pedagogami szkolnymi, 
policją, straŜą miejską, M.G.O.K. w OŜarowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w OŜarowie, 
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w OŜarowie, słuŜbą zdrowia. Przedstawiciele tych 
instytucji w większości działają w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

 W 2014 r. Komisja zwróci większą uwagę na przypadki łamania zakazu sprzedaŜy 
alkoholu nieletnim. 

 Na realizację zadań rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r. 
przeznaczamy kwotę 160 000 zł., do której załączony zostaje preliminarz wydatków. 
Przedstawiony program na 2014 r. jest realny do wykonania przy zabezpieczeniu środków, 
dyscyplinie oraz zaangaŜowaniu wszystkich członków Komisji oraz pomocy organizacji, 
instytucji, wolontariatu i wszystkich, którzy dostrzegają zagroŜenie uzaleŜnieniem 
alkoholowym, zwłaszcza młodego pokolenia naszej gminy. 

    Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w OŜarowie umieszczona jest informacja 
świadczenia poradnictwa przeciw uzaleŜnieniom dla osób potrzebujących. 
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PRELIMINARZ WYDATKÓW  
DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  GMINY O śARÓW 
 NA 2014 R. 

 

Lp. TREŚĆ ZADANIA KWOTA 
REALIZACJI  

ODPOWIEDZIALNY UWAGI 

1. 

Szkolenie w zakresie 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Członków Gminnej 
Komisji  

2.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
 

 

2. 

Punkt poradnictwa prawnego dla 
ofiar przemocy, rodzin. Doradztwo w 
zakresie procedur sądowych i 
związanych z lecznictwem 
odwykowym. 

6.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Prawnik 

 

3. 
Utrzymanie Klubu AA 
(wynagrodzenie gospodarza, opał, 
energia, telefon). 

20.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Gospodarz Klubu 

 

 
4. 
 

DyŜury telefonu zaufania. 7.000 Pełnomocnik Burmistrza 
 

5. 
Dofinansowanie Klubu Abstynenta 
„ASTER”- imprezy środowiskowe, 
wydawnictwa, itp. 

3.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Prezes Klubu ,,ASTER” 

 

6. 
Cykl zajęć terapeutycznych dla osób 
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. 

9.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Wojewódzki Ośrodek 
Terapii i UzaleŜnień  

 
 
 

 
7. 

Prowadzenie świetlic opiekuńczo – 
wychowawczych - wynagrodzenie 
wychowawców, materiały, 
podręczniki, poradniki. 

35.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Wychowawcy świetlic 
 

 
 
 
 
 
 

8. 

Wypoczynek letni – kolonie, obozy 
socjoterapeutyczne dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, grupy 
ryzyka, ubóstwa. 

38.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
GKRPA, Dyrektorzy 
szkół, pedagodzy 

 

9. 

Realizacja programów 
profilaktycznych w szkołach z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

11.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Dyrektorzy szkół, 
Pedagodzy szkolni 
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10. 
Wynagrodzenie dla członków 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

12.000 
Sekretarz GKRPA  
 

 

11. 
Dofinansowanie Oddziału 
Odwykowego Wojewódzkiego 
Szpitala w Morawicy 

2.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Skarbnik Gminy 

 

12. 

Realizacja programów 
profilaktycznych poprzez: 
organizowanie imprez sportowych 
promujących trzeźwość i zdrowy styl 
Ŝycia: 
- Piknik rodzinny (wrzesień 2014 r.) 
- urodziny Krytej Pływalni „Neptun” 
w OŜarowie (sierpień 2014 r.) 

10.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
 

 

13. 
Opłaty sądowe za badania przez 
biegłych w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia 

2.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
 

 

14. 
Bieg niepodległości – trzeźwość,                
sprawność i zdrowie 

3.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
 

 

OGÓŁEM 160.000 
  

 
 
 


