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CELE 
 
Rada Gminy w Mszanie świadoma zagroŜenia  jakie niesie naduŜywanie napojów alkoholowych 
uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy przyjmuje 
następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 
 

1. Zmniejszenie spoŜywania alkoholu przez mieszkańców Gminy. 
w szczególności zmniejszenie spoŜycia alkoholu zwłaszcza przez dzieci i młodzieŜ. 

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzaleŜnień od alkoholu. 
3. Zwiększenie ilości osób utrzymujących skuteczną abstynencję po przebytym leczeniu odwykowym. 
4. Propagowanie w społeczności lokalnej zasad trzeźwości ze szczególnym uwzględnieniem dzieci                    

i młodzieŜy. 
5. Ograniczenie patologii spowodowanej naduŜywaniem alkoholu. 

 
 
ZADANIA 
 
 
Zgodnie z intencjami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z 
Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, Rada Gminy             
w Mszanie przyjmuje następujące zadania związane z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki                            
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. 
 
I  Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej dla osób uzale Ŝnionych od alkoholu. 
 

1. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzaleŜnionych od alkoholu. 
2. Prowadzenie rozmów profilaktycznych, zachęcających do podjęcia leczenia dobrowolnego. 
3. Kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzaleŜnienia od alkoholu – wydawanie opinii 

biegłych. 
4. Kierowanie do sądu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. 
5. Poszerzenie kontaktów z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami poddanymi 

leczeniu odwykowemu. 
6. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Ośrodkiem Terapii 

UzaleŜnień od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia, stały kontakt z Policją, Sądem i Prokuraturą. 
 
II   Udzielenie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe p omocy psychospołecznej                              
i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie poprzez: 
 

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmująca wnioskowanie               
o udzielenie pomocy osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
kierowanie osób na leczenie odwykowe. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej                                   
i prawnej poprzez: 
a) udostępnienie bezpłatnych porad prawnych w ramach utworzonego punktu konsultacyjnego dla 
rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie, 
b) udostępnienie rzetelnych informacji o moŜliwościach korzystania z bezpłatnej, profesjonalnej 
pomocy psychologicznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych 
oraz punktach konsultacyjnych. 

3. Udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych oraz dla rodzin              
z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie. 

4. Edukacja publiczna w postaci ulotek, broszur, poradników. 
 
III  Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwi ązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani i w szczególno ści w śród dzieci i młodzie Ŝy,              
w tym mo Ŝliwo ść prowadzenie zaj ęć pozalekcyjnych a tak Ŝe działań na rzecz do Ŝywiania dzieci 
uczestnicz ących w pozalekcyjnych programach opieku ńczo-wychowawczych                                                                
i socjoterapeutycznych. 



 

1. Szkolenie właścicieli punktów sprzedaŜy w zakresie skutków nieprzestrzegania zakazu sprzedaŜy 
alkoholu osobom nieletnim. 

2. Finansowanie szkoleń i kursów dla osób zajmujących się problemami alkoholowymi w Gminie. 
3. Rozpowszechnianie literatury na temat uzaleŜnień, informatorów, plakatów w szkołach, bibliotekach, 

Ośrodku Zdrowia, Ośrodku Pomocy Społecznej itp. 
4. Wykorzystanie dostępnych środków informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (gazeta lokalna 

dla społeczności Gminy, materiały informacyjne w celu popularyzacji skutków chorób społecznych 
oraz zagroŜeń wynikających z uzaleŜnień. 

5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych w szczególności dzieci i młodzieŜy. 

6. Prowadzenie doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach w świetlicy  
socjoterapeutycznej. 

 
IV. Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, słu Ŝącej rozwi ązywaniu 
problemów alkoholowych. 
 

1. Wspomaganie osób działających w profilaktyce alkoholowej. 
2. Współpraca punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy                                   

w rodzinie z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki alkoholowej. 
3. Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie wychowawcy. 
4. Finansowanie dojazdów na leczenie osób uzaleŜnionych do zakładów lecznictwa odwykowego. 

 
 
V. Podejmowanie działa ń w przypadku stwierdzenia narusze ń ustawy o wychowaniu w trze źwości                   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 

1. W przypadku niedopuszczalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych  oraz dokonywania 
sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych w formach niedozwolonych, organy gminy dokonują 
powiadomienia Policji i Prokuratury. 

2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
3. Współpraca z Policją w zakresie udziału dzielnicowych w przeprowadzanych kontrolach punktów 

sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
4. Harmonogram i plan kontroli zostanie opracowany przez GKRPA. 

 
VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego. 
 
       Przedmiotowe zadanie realizowane będzie poprzez organizowanie i finansowanie  centrów integracji   
       społecznej. 
 
VII. Gminna Komisja ds. Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych. 
 
     Inicjowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2012, naleŜy do kompetencji Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się                       
w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za kaŜde posiedzenie. 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 
  


