
Załącznik do Uchwały nr IV20 /11 
   Rady Gminy Komprachcice   

 z dnia 24 marca 2011 r.   
 
 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK  

 
Wstęp 
 
I Organizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw iązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 

1. Program został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r., Nr 
70, poz. 473 ze zmianami/. 

2. Program jest realizowany przez Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy współpracy z : 
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
- Policją, 
- Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Pełnomocnikiem Wojewody Opolskiego ds. zapobiegania uzależnieniom, 
- pedagogami szkolnymi, nauczycielami, 
- organizacjami społecznymi i sportowymi działającymi na terenie Gminy 
 

II Cele  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych. 

      
1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież. 
2. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem 

alkoholu. 
3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
4. Zmniejszenie rozmiarów naruszania prawa na rynku alkoholowym. 
5. Ochrona rodzin przed przemocą domową. 
 
III Zadania: 

 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w 
szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych i socjoterapeutycznych, 
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 
13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 

 
 

Główne zadania Sposób realizacji 
I) Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych i świetlic profilaktyczno-
wychowawczych. 

1. Spotkanie z przedstawicielami instytucji, 
organizacji i placówek posiadających w 
zakresie swojej działalności zadnia związane 
z profilaktyką uzależnień. 

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i wdrażanie 
profesjonalnych programów profilaktycznych 
propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia w 
szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w 
świetlicach. 

3. Prowadzenie sportowych zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na 
bazie szkół oraz hali sportowej. 

4. Organizowanie lokalnych imprez dla dzieci i 
młodzieży mających wyraźne odniesienia 
profilaktyczne odbywające się przy udziale 
zaproszonych gości: artystów , sportowców, 
którzy otwarcie wspierają bezalkoholowe 
przedsięwzięcia. Realizacja Kampanii 
„Zachowaj trzeźwy Umysł”. 

5. Zakup i rozpowszechnianie ulotek, książek, 
czasopism, kaset video o tematyce 
profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży. 

6. Współpraca z Posterunkiem Policji w 
Prószkowie i Komendą Policji w Opolu. 

7. Wspieranie materiałami z dziedziny 
profilaktyki uzależnień pedagogów 
szkolnych, nauczycieli, wychowawców 
zatrudnionych w świetlicach 
środowiskowych. 

8. Dalsze finansowanie działalności świetlic 
profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży.  

9. Prowadzenie działań wspólnie z Policją w 
ramach akcji „Bezpieczna Gmina”. 

10. Współpraca z mediami w celu informowania 
mieszkańców o realizowanych zadaniach i 
planowanych działaniach. 

II) Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych służącym 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 
 
 
 
 
 

1. Szkolenie grup zawodowych, które w swojej 
pracy mają kontakt z rodzinami, w których 
występuje problem alkoholowy. 

2. Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwości we 
współpracy z Policją.  

3. Wspomaganie stowarzyszeń, instytucji 
zajmujących się pomaganiem osobom 
uzależnionym i ich rodzinom. 

III) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

1. Działalność zespołu prowadzącego rozmowy 
motywacyjno – interwencyjne z osobami 
uzależnionymi od alkoholu i 
współuzależnionymi oraz kierowanie do Sądu 
Rejonowego w Opolu wniosków o 
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przymusowe leczenie odwykowe. 
2. Działalność zespołu ds. profilaktyki szkolnej i 

rodzinnej – opiniowanie wniosków o 
dofinansowanie i sfinansowanie autorskich 
programów profilaktycznych. 

3. Kontrola punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

4. Działalność zespołu ds. przeciwdziałania 
przemocy domowej polegająca na 
rozmowach z osobami doznającymi 
przemocy oraz kierowanie ich do 
odpowiednich instytucji i poradni zajmujących 
się pomocą i usuwaniem skutków przemocy. 

IV) Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej a  w szczególności 
ochrona przed przemocą w rodzinie. 

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego 
„Nadzieja” dla osób dotkniętych problemem 
alkoholizmu, narkomanii i przemocy w 
rodzinie. 

2. Dyżur terapeuty raz w tygodniu (2 godziny). 
3. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem 

Terapii Uzależnień i Współuzależnień w 
Opolu 

V) Zwiększenie dostępności do pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie. 

1. Prowadzenie rozmów motywacyjnych o 
podjęciu przez osobę uzależnioną od 
alkoholu leczenia odwykowego. 

2. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi 
się profilaktyką problemów alkoholowych. 

3. Informowanie społeczności lokalnej o 
możliwościach i sposobach uzyskiwania 
fachowej pomocy w zakresie lecznictwa 
odwykowego. 

4. Edukacja społeczna na temat sytuacji i 
czynników ryzyka oraz sposobów 
zapobiegania zagrożeniom alkoholowym. 

5. Finansowanie szkoleń i kursów 
specjalistycznych w zakresie profilaktyki. 

6. Podejmowanie interwencji prawno-
administracyjnych wobec przemocy i innych 
zaburzeń funkcjonowania rodziny 
powodowanych przez spożywanie alkoholu. 

7. Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą 
w rodzinie, podejmowanie działań w 
przypadku stwierdzenia faktów przemocy. 

8. Informowanie mieszkańców o 
obowiązujących przepisach prawnych w 
zakresie przemocy w rodzinie.  

 
IV. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje  
za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w wysokości 10% 
minimalnego wynagrodzenia, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). 


