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WSTĘP

         Alkoholizm jest chorobą społeczną, psychologiczną, biologiczną i duchową. 

Powstaje  na  skutek  nadużywania  napojów alkoholowych,  a  jego istotą  jest  utrata 

kontroli nad alkoholem. Ta pierwotna, postępująca, chroniczna i śmiertelna choroba 

generuje  wokół uzależnionego, problemy natury zdrowotnej, rodzinnej, społecznej 

i  zawodowej.  Choroba wpływa  na stan psychiczny, zdrowotny i  materialny osób 

najbliższych tj. żon, mężów, dzieci, rodziców, rodzeństwa. Pociąga za  sobą koszty 

społeczne, rodzinne, zdrowotne, zawodowe. Niezwykle trudno jest przełamać u osób 

uzależnionych  mechanizmy  iluzji  i  zaprzeczeń.  Jest  to  jednak  jedyna  droga  do 

powolnego odzyskiwania trzeźwości. 

Na szczególną uwagę zasługuje młode pokolenie. Narastające trudne warunki 

społeczne,  socjalne,  bytowe:  czas  przemian  oraz  konieczność  szybkiego 

przystosowania  się  do  zmian  powoduje  liczne  sytuacje  stresowe.  Młodzi  ludzie 

często sięgają po środki zmieniające świadomość, które choć na chwilę dają im ułudę 

poprawy  nastroju.  Wchodząc  na  drogę  chemicznego  radzenia  sobie 

z  problemami,  tj.  poprzez  używki,  jak  nikotyna,  alkohol,  narkotyki,  nie  mogą 

doświadczać rozwoju osobistego poprzez pracę nad sobą. 

W tym okresie rozwoju ważna jest profilaktyka. W ramach profilaktyki 10  od 

1994r.  na  terenie  gminy  realizowane  są  programy  profilaktyczne,  obejmujące 

uczniów, nauczycieli i rodziców. Wychodzimy z założenia, że głównymi czynnikami 

chroniącymi młodzież przed uzależnieniami jest silna więź z rodziną; objęcie więc tej 

grupy stanowi dla nauczycieli realizujących program największe wyzwanie.

W  ramach  profilaktyki  2  0 (  praca  z  dziećmi  z  grup  zwiększonego  ryzyka)  od 

października  1999  roku  działalność  rozpoczęły  zajęcia  socjoterapeutyczne  dla

dzieci  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  oraz  dożywianie  (obiady)  dla  dzieci 

uczestniczących w tych zajęciach. 

Od roku 2000 organizowany jest,  a od 2005 roku dofinansowywany, wypoczynek 

letni dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. 

Od roku szkolnego 2002/2003 szkoły realizują szkolne programy profilaktyki będące 

uzupełnieniem  programu  wychowawczego  szkoły.  W  Gminnym  Programie 



Profilaktyki  ujęto więc konieczność współpracy i  pomocy finansowej  w realizacji 

profilaktyki  szkolnej.  Zwłaszcza  ważnym elementem przeciwdziałania  patologiom 

jest zapewnienie dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu min. przez sport. 

W  2009  roku  planuje  się  jednocześnie  kontynuację  podjętych  działań 

profilaktycznych  i  terapeutycznych  zapobiegających  alkoholizmowi  i  innym 

zachowaniom dysfunkcyjnym.

Wysoka jest dostępność do alkoholu, wysoki stopień osamotnienia grup ryzyka 

i  niska  dostępność  do  specjalistów.  Wysoki  jest  poziom  zapotrzebowania  na 

alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym sport. Należy więc wspierać 

działalność  instytucji  udzielających  profesjonalnej  pomocy  osobom uzależnionym 

i  ich  rodzinom,  wspierać  szkoły  w  realizacji  szkolnych  programów  profilaktyki, 

instytucje  i  organizacje  zagospodarowujące  młodzieży  czas  wolny,  kontrolować 

dostępność do substancji uzależniających. 

    



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Pyzdry w  2009 roku obejmuje następujące zadania:

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od  alkoholu: 

    1.  Kontynuacja  działalności  punktu  informacyjno  -  konsultacyjnego,  którego 
zadaniem jest udzielanie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. 

    2. Systematyczne szkolenia osób pomagających zdrowieniu uzależnionym. 
    3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym. 

II.  Udzielanie  rodzinom,  w których  występują  problemy  alkoholowe pomocy 
psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą 
w rodzinie:
    1. Kontynuacja działalności punktu informacyjno - konsultacyjnego. 
   
III  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej 
w  zakresie   rozwiązywania  problemów  alkoholowych,   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: 
  1.  Kontynuacja  działalności  zajęć  socjoterapeutycznych  w  Samorządowych 

Szkołach Podstawowych w Pyzdrach, Lisewie, Pietrzykowie, Górnych Grądach, 
Wrąbczynkowskich Holendrach, Publicznym Gimnazjum                w Pyzdrach. 

    2. Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki.
  3. Dofinansowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz ich 

rodzin.

IV  Przed wydaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy zezwolenia na sprzedaż 
napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  lub  poza 
miejscem  sprzedaży  opiniowanie  o   zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży 
z uchwałami rady gminy:

1. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej  4,5% 
alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa),  przeznaczonych  do  spożycia  poza  miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,

2. w  sprawie  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy  miejsc  sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych

V.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób   fizycznych 
służących rozwiązywaniu  problemów alkoholowych poprzez :
  1.  Promowanie  zdrowego  stylu  życia  poprzez  organizowanie  akcji 

profilaktycznych, promujących zdrowy tryb życia, sport, dla szerokiego kręgu 
osób.

    2.  Dofinansowania instytucji  i  organizacji  zajmujących  się  rozwiązywaniem 
problemów  alkoholowych.



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

VII.  Podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu 
wobec  osoby  uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu 
w zakładzie lecznictwa  odwykowego.

VIII. Ustala się stawkę za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 70 zł brutto. 

Aby  przedstawiony  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  dla  Gminy  i  Miasta  Pyzdry  mógł  być  efektywnie 
i fachowo realizowany należy do jego realizacji założyć współpracę z: 

1. Instytucjami Centralnymi:
     -  pełnomocnikiem  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  d/s   Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Państwową  Agencją 
Rozwiązywania 
       Problemów Alkoholowych  PARPA, z siedzibą w Warszawie.
2. Instytucjami Wojewódzkimi:
   -  Pełnomocnikiem Zarządu Województwa  Wielkopolskiego d/s Uzależnień.
3. Instytucjami i podmiotami Gminy Pyzdry:
    - Policją,
    - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
    - Szkołami Podstawowymi i Gimnazjum, 
    - Służbą Zdrowia, 
    - Poradnią Psychologiczną i Pedagogiczną we Wrześni.
4. Instytucjami i podmiotami Gminy i Powiatu Września:
    - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
5.  Prokuraturą  Rejonową  w  Słupcy  i  Wrześni  ,  Sądem  Rejonowym  w  Słupcy 
i  Wrześni,  Kuratorami  zawodowymi  i  społecznymi  i  innymi  instytucjami 
zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.



Preliminarz

 kosztów wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Pyzdry w 2009 roku

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego:

    a) Zatrudnienie Psychologa (12 m-cy x 450 zł) .....................................  5.400 zł

    b) Zakup materiałów biurowych ............................................................     300 zł

2. Wynagrodzenie i szkolenia członków

     Komisji ds. PiRPA  ..............................................................................   3.500 zł

3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

    dla osób uzależnionych ..........................................................................  3.000 zł

4. Dożywianie dzieci w ramach zajęć socjoterapeutycznych ....................   9.000 zł

5. Organizacja wypoczynku dla dzieci podczas wakacji ..........................    6.000 zł

6. Realizacja szkolnych programów profilaktycznych .............................    9.000 zł

7. Realizacja programów profilaktyki środowiskowej ............................. 28.700 zł

8. Zajęcia integracyjno – profilaktyczne PSG ...........................................  1.500 zł

9. Działalność sportowa – szatnia przy PSG .............................................  1.500 zł

Razem: 67.900 zł

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

        / - / Mieczysław Podlewski


