
                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                              
                                                                                                          

           Załącznik do uchwały nr XXX VI/378/05                                                           
                                                                      Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2005 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE WIELU Ń NA                       

ROK 2006  
 

 Wstęp 
        
                Rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzaleŜnień od narkomanii nie moŜe mieć 
charakteru jednorazowej, choćby dynamicznej kampanii. Musi być stałym elementem 
funkcjonowania nowoczesnego państwa na róŜnych poziomach, poczynając od parlamentu, 
poprzez administrację rządową na szczeblu wojewódzkim, a takŜe na tym poziomie, który jest 
fundamentem Ŝycia społecznego, a więc samorządów gminnych.                 
                W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych staje się  
częścią strategii integracji i polityki społecznej. Globalna diagnoza problemów alkoholowych na 
tle innych zagroŜeń społecznych staje się w nowych warunkach jedną z kluczowych spraw. 
               Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iŜ większość 
kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które 
na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są podmiotem 
właściwym do rozwiązywania problemów alkoholowych w swoich społecznościach lokalnych.  
               Skala problemów alkoholowych jest istotną miarą ogólnego stanu zdrowia 
społeczeństwa. Jak wynika z wielu badań problemy te są umieszczane w czołówce zagroŜeń 
cywilizacyjnych i społecznych naszych czasów.                
     

Problematyka Alkoholowa w Gminie  Wieluń 
  
 UŜywanie alkoholu przez mieszkańców gminy Wieluń stanowi duŜy problem dla całej 
społeczności. Wzorując się na danych ogólnopolskich moŜemy stwierdzić, Ŝe: 
1. liczba osób uzaleŜnionych stanowi ok. 2% - 3 % populacji, co oznacza, Ŝe w naszej gminie 

(liczącej ok. 36 tys. mieszkańców) ok. 720 – 1080 osób jest uzaleŜnionych od alkoholu 
2. dorośli Ŝyjący w otoczeniu alkoholika (współmałŜonkowie, rodzice) stanowią około 4% - w 

naszej gminie jest to więc ok. 1440 osób 
3. dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych stanowią równieŜ 4 % populacji – czyli 

1440 osób w naszej gminie 
4. osoby pijące szkodliwie – 5% - 7% populacji, a więc 1800 – 2520 osób 
5. ofiary przemocy domowej w rodzinach, w których naduŜywany jest alkohol to ok. 2/3 

dorosłych i 2/3 dzieci, co stanowi ok. 2160 osób. 
 Łącznie problemem alkoholowym w naszej gminie dotkniętych jest ok. 5400 – 6480 osób. 
Rozmiar zjawiska jest więc ogromny. 
            
Lecznictwo odwykowe na terenie gminy Wieluń: 



1. Poradnia Leczenia UzaleŜnień 

            W 2005 r. w poradni zarejestrowano 248 osób, dla których wykonano ponad 5520 

świadczeń. Dla mieszkańców naszej gminy udzielono 1675 świadczeń ze środków gminnych 

oraz ok. 1920 świadczeń ze środków NFZ.   

Z obserwacji poczynionych przez pracowników poradni wynika, Ŝe obniŜa się wiek osób 

trafiających na leczenie. Pozytywnym zjawiskiem jest wszakŜe fakt, iŜ dość duŜa grupa osób 

zgłasza się na leczenie we wcześniejszych fazach choroby. Być moŜe związane jest to ze 

zwiększaniem się świadomości społecznej na temat uzaleŜnienia i przebiegu choroby.   

Choroba alkoholowa jest stanem, w którym działają specyficzne mechanizmy obronne, 

ograniczające osobom chorym moŜliwość dostrzeŜenia objawów  uzaleŜnienia i konsekwencji 

swojego picia. W związku z powyŜszym nie wszystkie osoby uzaleŜnione świadomie i chętnie 

podejmują leczenie. Większość pacjentów  zgłasza się na leczenie dobrowolnie, jednak część 

wymaga w tym zakresie pomocy.  Dlatego teŜ prowadzone są działania przez GKRPA (Zespół 

ds. Leczenia), słuŜące zwiększeniu motywacji do podjęcia leczenia. Innym sposobem 

postępowania jest  zobowiązanie przez Sąd osoby uzaleŜnionej do leczenia . 

 2. Grupy wsparcia 

 Na terenie naszej gminy  funkcjonują grupy AA, AL – Anon, umoŜliwiające osobom  

uzaleŜnionym uzyskanie wsparcia w procesie wychodzenia z ostrej fazy choroby i pomoc w 

trzeźwym Ŝyciu. 

  UzaleŜnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych jest jednym z 
najwaŜniejszych zagroŜeń cywilizacyjnych i społecznych naszych czasów. Wykorzystując 
dzisiejszą wiedzę na ten temat, moŜemy tym zagroŜeniom aktywnie przeciwdziałać. Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wychodzi na przeciw 
najbardziej istotnym problemom naszej społeczności w obszarze profilaktyki uzaleŜnień oraz 
dysfunkcji związanych z naduŜywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.  
   
Rozdział I. 
Cele programu, zadanie i efekty. 
 
Cel podstawowy programu to zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od 

alkoholu i narkomanii. 
2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej i 

psychospołecznej z uwzględnieniem 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  młodzieŜy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na 



rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń słuŜącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

 
  ZADANIA 
 
    W obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
    społecznym 

                                                         
1. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i 

narkomanii oraz członków  ich rodzin. 
2. Budowanie skutecznych form kontroli społecznej i prawnej nad szkodliwymi formami 
     zachowania osób naduŜywających alkohol ze szczególnym uwzględnieniem programów w  
     rodzinie. 
3. Realizacje profilaktycznych programów edukacyjnych wpływających na postawy i 

 umiejętności   waŜne dla trzeźwego Ŝycia, a w szczególności dla dzieci i młodzieŜy. 
4. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i metod 
    rozwiązywania problemów uzaleŜnień. 
5. Wspieranie działalności środowisk, organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się 
    rozwiązywaniem problemów uzaleŜnień. 
6. Systematyczna kontrola działalności gospodarczej w zakresie handlu napojami alkoholowymi. 
7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 14 
    ustawy i występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego. 
   
W obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 
 
1. Tworzenie instytucjonalnych form opieki i terapii np. (świetlice środowiskowe). 
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 

uczestniczących  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                            
i socjoterapeutycznych. 

3. Prowadzenie działań na rzecz pomocy osobom potrzebujących, w tym Ŝywności i pomocy 
 rzeczowej. 

4. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. 
 
 
Przy konstrukcji programu na 2006 rok uwzględniono: 
 
– przygotowanie zaplecza spotowo-rekreacyjnego dla dzieci z terenów wiejskich 
– zakupy inwestycyjne do realizacji programów profilaktycznych dla szkół 
-   organizowanie zajęć  sportowo-rekreacyjnych  w szkołach w okresie ferii  
-  zagadnienie jak najszerszego dostępu do uzyskiwania pomocy psychospołecznej, prawno- 
   administracyjnej, leczniczej i rehabilitacyjnej w oparciu o  złoŜone propozycje realizacji tych 
   zadań, 
-  prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach, 
-  przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. 
 
    EFEKTY  EKONOMICZNE: 



 - więcej pieniędzy przeznaczonych na Ŝywność i produkty codziennego uŜytku 
 - zapewnienie lepszych warunków bytu, wykształcenia i wypoczynku w czasie wakacji dla 
dzieci 
 - dzieci mające odpowiedzialne domy nie trafiają do rodzin zastępczych i domów dziecka 
 -  mniej osób poszkodowanych w wypadkach drogowych spowodowanych przez alkohol 
 
    EFEKTY SPOŁECZNE: 
– zmniejszenie ilości tragedii rodzinnych 
– osiągnięcie dobrej atmosfery w domu, która sprawia, Ŝe rodzina jest spokojniejsza i 

 szczęśliwsza 
–  brak stresu ma pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia 
– brak alkoholu w domu i związanych z tym problemów zapewnia dzieciom korzystne warunki 

 do rozwoju, nauki i odpowiedzialnego wzrastania 
–  dzieci wychowane w rodzinach pozbawionych problemów alkoholowych mają większe 

szanse na  załoŜenie własnych, udanych rodzin 
 

Rozdział II 
     Wykaz instytucji i stowarzyszeń prowadzących działania w 
       zakresie  rozwiązywania problemów uzaleŜnień 
    1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie  Wieluń 
          Urząd Miejski, Plac Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1, tel. 8860234 
           Biuro Obsługi Interesanta  czynne poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku 
           od 7.30 do 15.30 
           przyjmowanie wniosków o leczenie 
      
       2. Poradnia Leczenia UzaleŜnień 
           ul. Sieradzka 56 
           I piętro, pokój nr 118 
           czynna poniedziałek, piątek w godz. 10.00-14.00 
           środa, czwartek w godz. 11.30 – 15.30 
           pomoc w sytuacji problemów uzaleŜnień 
         
       3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  
           ul. Śląska 23 a 
           czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 
           porady konsultacyjne 
        
       4. Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii ,, TRATWA " 
           ul. Reformacka 3 
           czynne poniedziałek, środa, piątek w godzinach 17.00-19.00 
           wtorek, czwartek  w godzinach  14.00-20.00 
           pomoc w sytuacjach kryzysowych ( przemoc w rodzinie, uzaleŜnienia, kryzysy osobiste ) 
  
      5. Stowarzyszenie Wieluński Telefon Zaufania 
          ul. Sieradzka 56  
          tel. 9288 
          czynne w środy  godz. 17.30-19.00 
          pomoc w sytuacjach kryzysowych 
 



      6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
          ul. Okólna 7 
          czynny od poniedziałku do piątku   
          w godzinach 7.00-15.00 
      7. M-GOPS - Dom Pracy Socjalnej 
          czynny w godz. 10.00-18.00 dzieci młodsze 
                                    13.00-19.00 dzieci starsze       
        
      8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych 
          ul. Śląska 23 a 
          czynne :  piątki w godzinach 17.00-20.00 
      
     9.   Stowarzyszenie Klubu ,, Krąg"  
           ul. POW 14 
           czynny w godzinach 17.00 – 19.00 
 
     10. Stowarzyszenie Św. Jana Chrzciciela w Kurowie 
 
     11. Grupa Wsparcia ,, Nowe śycie " przy Klubie ,, Krąg" 
           ul. P.O. W. 14 
           czynny w środy od godz. 18.00   
 
     12 Grupa Wsparcia AA ,, Nadzieja" przy DK WSM 
           os. Wyszyńskiego  
           czynny  w poniedziałki od godz. 17.00 
       
     13. Powiatowa Komenda Policji 
           ul. Warszawska  22 a 
           tel. 8433325    alarmowy 997 
 
     14. StraŜ Miejska 
           Plac Kazimierza Wielkiego 2 
           tel. 8860212  
 
     Wykaz Instytucji i Stowarzyszeń wspomagających realizację Gminnego Programu 
     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 
 
      1. PCK Zarząd Rejonowy w Wieluniu 
      2. PKPS -ZM-G w Wieluniu 

3. ZHP - Komenda Hufca w Wieluniu 
 

Rozdział III. 
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Wieluń. 
 
Za udział w posiedzeniach Komisji oraz zespołów problemowych przysługuje jej członkom 
wynagrodzenie w wysokości: 

- 22% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów 
dla Przewodniczącego Komisji, 



- 12%  minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów dla pozostałych członków Komisji. 

Wypłata następuje na podstawie podpisu na liście obecności. 
Członkom Komisji przysługuje tylko jedno wynagrodzenie niezaleŜnie od liczby odbytych w 
danym dniu posiedzeń. 
 

Rozdział IV  
Wykaz zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń na rok 2006 
 
               ZADANIE                                                                                                 KWOTA 
 
1. Inwestycje                      250.000,00 

 
a) przebudowa boisk szkolnych             200.000,00 
b) instalacja siedzisk na boiskach zlokalizowanych na terenach wiejskich           50.000,00                         

                                                                                                                                                                                              
 2. Zakupy inwestycyjne do realizacji programów profilaktycznych dla szkół            60.000,00 

podstawowych na terenach wiejskich 
 
3. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących                                           52.900,00 
    zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki                                                    
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych          
                             
a) programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy – zajęcia pozalekcyjne               30.000,00 

1. programy profilaktyczne skierowane do szkół podstawowych 
2. programy profilaktyczne skierowane do szkół gimnazjalnych 
3. programy profilaktyczne skierowane do szkół ponad gimnazjalnych 

 
b) zapobieganie patologiom i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych             11.000,00      
 
c) Telefon Zaufania                                                                                        1.500,00 
 
d) Pomoc dla dzieci i młodzieŜy                                                                                 4.000,00 
    organizacja imprez ,, Dzień dziecka", ,,Mikołajki" itp. 
 
e) Wypoczynek  letni  dzieci i młodzieŜy                                  6.400,00                                                      
 
                                        
4. Zadania zlecone dla M-GOPS w Wieluniu                                              83.800,00                                                                                                                                
       
      a) pomoc w matematyce – świetlica w Wieluniu                                                7.980,00 
      b) ferie zimowe – świetlice środowiskowe                                                          2.000,00 
      c) półkolonie -    świetlice środowiskowe                                                            6.500,00                        
      d) koszty zatrudnienia pracownika ¾ etatu                                                         14.800,00                      
      e) koszty utrzymania świetlicy w Olewinie                                                           9.500,00 
      f)  sprzątaczka ½                                                                              7.370,00 
      g) pracownik gospodarczy na ½           6.850,00 
      h) opiekun  1 etat          19.800,00 



       j) jadłodajnia             9.000,00 
 
 5.  Zadania zlecone UM w Wieluniu                  93.300,00                                                                   
                                                                                                                                          
      a)  wynagrodzenie dla członków GKRPA                                      24.000,00 
      b)  Szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii                                                       4.000,00 
      c)  Organizacja zajęć pozalekcyjnych w czasie ferii                          11.000,00      
      d)  Organizacja,festynów, konkursów, jubileuszy, festiwali, pogadanek          22.000,00                    
           spotkań związanych z profilaktyką uzaleŜnień i bezpieczeństwem 
      e)  Klub Abstynentów    - uŜyczenie pomieszczenia                                           3.300,00                                                                                         
      f)  akcja  letnia ,, Wakacje w mieście "                                                         5.000,00 
      g)  Programy Terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin                    24.000,00                                                                                                 
      h)  opracowanie diagnozy problemów alkoholowych w Gminie Wieluń     
                                                                                                         Razem:          540.000,00 
 
 
 
 
 

 


