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WSTĘP
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26
października 1982r / z późniejszymi zmianami/ w art.41 stanowi, że prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy
do zadań własnych gminy.
Niniejszy program będzie realizowany przez pełnomocnika powoływanego przez Wójta
Gminy.
Zadania te w szczególności obejmują :
1) zwiększanie 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
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych ,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
W celu realizacji zadań wynikających z w/w ustawy niezbędne jest coroczne uchwalenie
przez Radę Gminy – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przedstawiony program działań w ramach Gminnego Programu na 2016 rok precyzuje
zadania z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w ostatnich latach. Wskazują one, że
należy kontynuować dotychczasowe kierunki działań przy zwróceniu większej uwagi na
- rozszerzenie działań związanych z profilaktyką wśród dzieci i młodzieży,
- uwzględnianie problematyki przemocy w rodzinie wynikającej z nadużywania
alkoholu,
- objęcie systemem szkoleń pracowników różnych służb,
- ograniczenie dostępności alkoholu,
Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w wielu obszarach rzeczywistości
społecznej. Przez podjęcie odpowiednich działań można zmniejszyć ich rozmiar i dotkliwość.

DIAGNOZA GMINY KRZYKOSY
W niniejszym programie diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych
oparta została na danych uzyskanych z instytucji i organizacji działających w gminie
Krzykosy i powiatu Średzkiego.
Na terenie Gminy Krzykosy zamieszkuje 6780 mieszkańców, w tym zameldowani na pobyt
stały 6671 na pobyt czasowy 109. (2014r.)
W gminie funkcjonują następujące szkoły:
( 2014r.)
- Gimnazjum
- 204 uczniów
- Szkoły podstawowe - 458 uczniów
- Przedszkola
- 267 uczniów
Poziom i struktura bezrobotnych ogółem w gminie Krzykosy- analiza porównawcza wg stanu
na koniec 2013 i 2014 roku –Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
Liczba bezrobotnych ogółem
31 XII 2014
31 XII 2013
331
375
Długotrwale bezrobotni
31 XII 2014
31 XII 2013
161
103

Liczba bezrobotnych kobiet ogółem
31 XII 2014
31 XII 2013
184
227
Długotrwale bezrobotne
31 XII 2014
31 XII 2013
107
106

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRZYKOSACH
Na terenie naszej Gminy pomocą społeczną w roku 2014 objętych jest ogółem 194 rodzin,
w których żyje 566 osób. W 13 rodzinach, gdzie żyje 51 osób, stwierdzono uzależnienie od
alkoholu.
Dane te zapewne nie są zgodne ze stanem faktycznym, bowiem alkoholizm powszechnie
uważa się za chorobę wstydliwą. W związku z tym dużo rodzin skrzętnie próbuje ukryć swój
problem. Taki stan rzeczy nie obrazuje faktycznego stanu zagrożenia naszego społeczeństwa,
jakie powoduje alkohol i inne substancje psychoaktywne. W 13 rodzinach stwierdzono
nieudolność wychowawczą , gdzie żyją 51 osób. W dużej mierze jest to spowodowane
nadużywaniem alkoholu. Ponadto w naszej Gminie pracę socjalną otrzymało 566 osób z tego
194 rodzin.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W KRZYKOSACH
W roku 2014, łącznie z zajęciami grupowymi, odbyło się 182 spotkań terapeutycznych w
tym:
- 134 indywidualnych porad, konsultacji, informacji telefonicznych i terapii dla osób
uzależnionych i współuzależnionych.
Z pomocy skorzystało 52 osób. Część z nich zaproszona była na rozmowy w ramach
interwencji GKRPA lub jako świadkowie w ich sprawach. Jednak znaczna część zgłaszała się
dobrowolnie.
Były to :
- 25 osób uzależnionych od alkoholu w tym 22 mężczyzn i 3 kobiety. Osoby te razem
skorzystały z 47 wizyt indywidualnych.
Wśród osób współuzależnionych było:
- 15 żon i partnerek alkoholików, które skorzystały z 46 wizyt,.
- 8 dorosłych dzieci alkoholików 24 wizyty,
- 2 siostry alkoholików,
- 2 matki.
Osoby te skorzystały z 87 wizyt indywidualnych. Część kobiet zgłaszających się jest
jednocześnie ofiarami przemocy domowej, głównie psychicznej.
W punkcie odbywały się zajęcia terapeutyczne grupy wsparcia dla osób uzależnionych od
alkoholu – 29 zajęć oraz grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych – 19 zajęć każde
zajęcia po 2,5 godziny.
INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NADUŻYWANIEM
ALKOHOLU WG DANYCH POLICJI W NOWYM MIEŚCIE NAD/W W ROKU
2014.

Opis zdarzenia
- interwencje policji
- przewozy do Izby Wytrzeźwień
- przemoc w rodzinie ( sprawy z art. 207kk)

- ilość rodzin zagrożonych nadużywanie
alkoholu

Ilość
Interwencje domowe 38
w tym – 22 przemoc i alkohol,
niebieskich kart założono
0
Łącznie 0 postępowań przygotowawczych w
tym: 0 sprawy zakończone aktem oskarżenia
- 0 spraw zakończonych umorzeniem
27

KONCESJE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Sprzedaż napojów alkoholowych wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaj e Wójt Gminy
Krzykosy. Uchwałą Nr XVI/116/2004 Rady Gminy w Krzykosach została określona liczba
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, za
wyjątkiem piwa na terenie gminy w ilości 25 do spożycia poza miejscem sprzedaży i 16 w
miejscu sprzedaży.
Poniższa tabela pokazuje dane dotyczące liczby ważnych zezwoleń 2015r:

Rodzaj zezwolenia
A
B
C
Razem

Liczba ważnych punktów
sprzedaży poza miejscem
18
17
15
50

Liczba ważnych punktów
sprzedaży w miejscu
7
3
5
15

Przyjęte powyżej oznaczenia określają następujące rodzaje zezwoleń:
A – do 4,5 % alkoholu oraz piwa
B - od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
C - powyżej 18% alkoholu

I.

CELE, REALIZATORZY I FINANSOWANIE
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Cel programu:
Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i
społecznych związanych ze spożyciem alkoholu przez mieszkańców Gminy Krzykosy w
2016r.
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, oraz zmniejszenie
rozmiarów tych, które aktualnie występują.
2. Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi w
gminie w zakresie problemów alkoholowych .
3. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
4. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych.
5. Zmniejszenie udziału alkoholizmu wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku
publicznego.
6. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego.

7. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych .
8 . Tworzenie bazy materialnej organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji tego
programu.
FINANSOWANIE PROGRAMU :
Środki na realizację zadań własnych Gminy wynikają z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , które pochodzą z opłat za korzystanie
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i są one wykorzystywane w
postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
II. STRATEGIA DZIAŁANIA
1 Prowadzenie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rzecz zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Racjonalne i elastyczne ograniczenie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i
konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi
przepisami.
3. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia
psychicznego i trzeźwości.
4.Profilaktyczne rozpowszechnianie programów informacyjnych i psychoedukacyjnych
dla dzieci i młodzieży.
5. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych i ich rodzin.
6.Udzielania rodzinom, u których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ I
REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
Zadanie 1.
Rozpatrywanie wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustalenie
sposobu postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu –realizacja
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i GKRPA.
Zadanie 2.
Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, wstępne
motywowanie osób do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia –
realizacja GKRPA i Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki oraz terapeuta .
Zadanie 3.
Finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

utworzenie grupy wsparcia oraz edukacyjno- wstępnej – realizacja GKRPA.
Zadanie 4.
Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin – realizacja terapeuta ,GKRPA i Pełnomocnik Wójta ds.
profilaktyki.
Zadanie 5.
Pokrycie kosztów psychologa i psychiatry- realizacja GKRPA.

Zadanie 6.
Organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników socjalnych pracujących z
osobami uzależnionymi , z dziećmi z rodzin alkoholowych, ofiarami przemocy dla
członków GKRPA i innych podmiotów realizujących program – realizacja GKRPA i
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki.
Zadanie 7.
Współpraca w zakresie organizowania dodatkowej opieki, pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i
przemocy w rodzinie – realizacja szkoły, GOPS, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna.
Zadanie 8.
Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy- współpraca z Zespołem
Interdyscyplinarnym, GKRPA, Policją, Prokuraturą, Służbą Zdrowia, Poradnią
Psychologiczno- Pedagogiczną, szkołami, kuratorami i Sądem - realizacja GOPS.
Zadanie 9.
Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy,
zakładami pracy, Szkołami, Przychodnią Lekarską, Gminnym Ośrodkiem Kultury.
IV. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY
ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, PRAWNEJ, A W
SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.
Zadanie 1.
Prowadzenie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawie osób
uzależnionych.
Zadanie 2.
Stwarzanie możliwości pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
Zadanie 3.
Rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy,
- kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa i
psychiatrę w celu wydani opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu
leczenia.
Zadanie 4.
Pokrycie kosztów dla osób uzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.
( częściowy zwrot kosztów za maratony terapeutyczne)

Zadanie 5.
Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy,
zakładami pracy, Szkołami, Przychodnią Lekarską, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Bibliotekom Publiczną,
V.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, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA
RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W
POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH .
Zadanie 1.
Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży w cyklicznej formie spotkań – realizacja Szkoły,
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki.
Zadanie 2.
Pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów świetlicy wychowawczo-opiekuńczej /
zajęcia 2x w tygodniu po 3 godz. / jak i innych specjalistów – realizacja Pełnomocnik
Wójta ds. profilaktyki.
Zadanie 3.
Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w świetlicach wychowawczo-opiekuńczych .
Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach (materiały biurowe, przybory
szkolne, pomocy i sprzęt do prowadzenia zajęć wychowawczo – opiekuńczych.
Remont świetlicy – malowanie. Zakup paczek świątecznych dla uczestników
świetlicy wychowawczo-opiekuńczej z środków własnych- realizacja Pełnomocnik
Wójta ds. profilaktyki, GKRPA.
Zadanie 4.
Dofinansowanie spektakli teatralnych i koncertów o treści związanych z profilaktyką
uzależnień dla dzieci i młodzieży – realizacja GKRPA i Pełnomocnik Wójta ds.
profilaktyki oraz biblioteka.
Zadanie 5.
Dofinansowanie półkolonii w szkołach i sfinansowanie półkolonii w świetlicach
opiekuńczo wychowawczych z zajęciami profilaktyki w zakresie problemu
alkoholowego , i przemocy dla dzieci ze szkół na terenie gminy. Podczas zimowego
wypoczynku przewidywany jest szereg atrakcji, m.in.: gry i zabawy na śniegu,
ognisko z kiełbaskami, kulig, konkursy ,wyjazd na basen - realizacja GKRPA i
Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki.
Zadanie 6.
Zakup materiału i sprzętu jako propozycja alternatywnej formy spędzenia
wolnego czasu dla młodzieży oraz sprzętu niezbędnego do profilaktyki i
przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie,
zorganizowanie zawodów i turniejów sportowych promujących zdrowy styl życia –
rajd rowerowy, konkurs bezpieczeństwo w ruchu drogowym, święto rodzinki –

organizacja finansowanie -realizacja GKRPA, Pełnomocnik Wójta ds.
profilaktyki oraz GOK.
Zadanie 7.
Organizowanie w szkołach na wywiadówkach i innych spotkaniach dla rodziców
szkoleń i dyskusji o tematyce uzależnień oraz wynikających z tego powodu
zagrożeniach- realizacja Pełnomocnik ds. profilaktyki

Zadanie 8.
Pokrywanie opłat związanych z funkcjonowaniem świetlic wychowawczoopiekuńczych w tym opłacenie ubezpieczenia –świetlic , komputerów , sprzętu –
realizacja Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki.
Zadanie 9.
Opłacenie usług terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Krzykosach , pokrycie zwrotu
kosztów pracownikom za badania medycyny pracy- realizacja Pełnomocnik Wójta
ds. profilaktyki.

Zadanie 10.
Organizowanie szkleń dla nauczycieli z terenu gminy, radnych,
sołtysów, sprzedawców – realizacja Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki, GKRPA
VI. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I
OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH.
1) wspieranie działań wszystkich osób zaangażowanych w realizacji zadań Gminnego
Programu,
2) podnoszenie wiedzy , kompetencji i umiejętności w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przemocy. Uczestniczenie w spotkaniach roboczych
organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne organizacje
udział pełnomocnika oraz członków komisji w seminariach, naradach szkoleniowych
w dziedzinie przemocy oraz uzależnień organizowanych przez Pełnomocnika
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego ds. uzależnień, Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3) promowanie korzystnych dla realizacji programu postaw społecznych;
wykorzystywanie w tym celu lokalnej prasy, ulotek; promowanie idei AA,
4)wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych
podejmowanych przez organizacje i ruchy abstynenckie na podstawie przedłożonych
projektów,
VII. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART.131 I 15 USTAWY ORAZ
WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA
PUBLICZNEGO.
Zadanie 1.

Pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów poniesionych za sporządzenie opinii lekarzy
biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia (psycholog, psychiatra).
Zadanie 2.
Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie
określonym przez art.18 ust. 3 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadanie 3.
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz kontrola
punktów sprzedaży w zakresie realizacji zadań wynikających z podjętej uchwały
Nr XVI/ 116/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29.04.2004 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu / z wyjątkiem piwa przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz z podjętej uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Gminy Krzykosy z dnia 16.12.2011 r. zasady usytuowania na terenie gminy
miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Zadanie 4.
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących reklamy i promocji
napojów alkoholowych.
Zadanie 5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz wystąpienie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
VIII. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW KOMISJI.
1.Członkom Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zwanej dalej „Komisją”, przysługuje wynagrodzenie za udział w
pracach Komisji, a w szczególności :
a) w posiedzeniach komisji
b) za prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi zaproszonymi na rozmowę w
kwestii nadużywania alkoholu
c) za udział w kontrolach placówek handlowych przeprowadzanych w terenie.
d). opiniowanie wniosków
2.Wynagrodzenie Członków Komisji za udział w poszczególnych pracach Komisji
określonych w pkt.1 wynosi 160,00 zł brutto.
3. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Gminnej Komisji za udział w poszczególnych
pracach Komisji określonych w pkt. 200,00 zł brutto.
4.Wynagrodzenie płatne jest na podstawie listy obecności
5.W przypadku udziału w naradach, szkoleniach przez członków komisji poza terenem

Gminy przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach przysługujących
Pracownikowi podczas podróży służbowej.
IX. EDUKACJA SPOŁECZNA.
Zadanie 1.
Prowadzenie informacji na temat choroby alkoholowej, przemocy w rodzinie poprzez
plakaty i ulotki.

