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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

                                                            GAĆ NA 2012 ROK 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gać 

na 2012r.- zwany dalej Programem, odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania 

narkomanii. 

 Program ten precyzuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Gać w oparciu  

o dotychczasowe doświadczenia oraz analizę problemów alkoholowych występujących na 

terenie Gminy Gać. 

 Problemy wynikające z picia alkoholu, używania narkotyków oraz przemocy  

w rodzinie są obecnie najpoważniejszymi kwestiami społecznymi. Zjawiska te maja ogromny 

wpływ na bezpieczeństwo społeczne, stan zdrowia ludzi jak tez ich relacje z najbliższymi. 

 Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach. 

Wymienić tu należy: 

1. szkody występujące u osób pijących (np. degradacja zdrowia fizycznego, życia 

emocjonalnego i społecznego funkcjonowania); 

2. szkody występujące u członków rodzin alkoholowych (np. zaburzenia emocjonalne, 

schorzenia psychosomatyczne); 

3. alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy (np. absencja, wypadki, obniżenie 

wydajności pracy); 

4. naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe (np. przestępczość, przemoc  

w rodzinie, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości); 

5. naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem (np. sprzedaz alkoholu osobom 

nieletnim); 

6. niekorzystne społeczne zmiany w strukturze picia napojów alkoholowych (np.spadek 

wieku inicjacji alkoholowej, wzrost spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież); 

 

Aby eliminować niekorzystny wpływ picia alkoholu używania narkotyków, przemocy 

domowej konieczne jest wprowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych 

form promocji zdrowego stylu życia, radzenia w trudnych sytuacjach. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 

 

1. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, 

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów już istniejących, 

3. Zapobieganie przemocy domowej, 

 

CELE OPERACYJNE PROGRAMU 
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1. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy w sytuacjach związanych  

z alkoholem środkami psychoaktywnymi i przemocą w rodzinie, 

2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej szczególnie do dzieci  

i młodzieży, 

3. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat szkodliwości środków 

uzależniających oraz ich umiejętności psychoedukacyjnych, 

4. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

5. Ograniczenie dostępności środków psychoaktywnych na terenie gminy Gać, 

6. Zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie na wczesnej fazie choroby 

alkoholowej , 

7. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

 

ROZDZIAŁ III 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

2. Udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy społecznej 

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

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

4. Udostępnianie literatury i innych materiałów edukacyjno-informacyjnych 

dotyczących problematyki uzależnień. 

5. Podejmowanie interwencji związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie 

art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowaniu przed sądem w 

charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Gminny program realizowany jest przy współudziale osób fizycznych i prawnych, 

instytucji rządowych i samorządowych, organizacji i stowarzyszeń, zajmujących się edukacją, 

kulturą, pomocą społeczną, sportem, rekreacja, bezpieczeństwem oraz wychowaniem w 

trzeźwości. 

 Osoby i instytucje, wnosząc swoje doświadczenia, działania i inicjatywę  

w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych , są integralna częścią powstałego 

w gminie Gać systemu pomocy. 

 

Realizatorzy programu: 

 

1. Wójt Gminy Gać 

 

2. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

    w zakresie: 

 

 inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 prowadzenia kontroli i przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 
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 kierowania do sądu wniosków o przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych 

od alkoholu, narkotyków. 

 

3. Palcówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy Gać w zakresie: 

 

 wdrażania nowoczesnych programów profilaktycznych, 

 organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań związanych ze zdrowym stylem 

życia. 

 

 

 

4. Komisariat Policji w Kańczudze w zakresie: 

 

 kontroli funkcjonowania placówek prowadzących obrót alkoholem, 

 egzekwowania zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 

 prowadzenia systematycznych kontroli trzeźwości kierowców, 

 interwencji w przypadku zakłócenia porządku publicznego, 

 prowadzenia spotkań z młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami gminy, 

 pełnienia funkcji ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

5. Sąd rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich: 

 

 orzeka o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz 

ustanawia nadzór kuratora sądowego. 

 

6. Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy SP ZOZ w Przeworsku: 

 

 leczenie laboratoryjne, terapie. 

 

7. inne podmioty, które będą realizować zadania gminnego programu profilaktyki. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Środki na realizacje Programu pochodzą z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizacje 

zdań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi – alkoholizmowi wpłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych w 2012 r. 

 

2. Za udział w posiedzeniu członków komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 7% 

minimalnego wynagrodzenia. 

 

3. Wynagrodzenia, o którym mowa wypłacane jest na podstawie listy obecności. 

 

 

 


