
UCHWAŁA NR XXIV/332/20 
RADY GMINY DOPIEWO 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Dopiewo na 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Dopiewo na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
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Wstęp 
 

Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu, to poważny problem społeczny. Stanowi 
zarówno przyczynę problemów rodzinnych jak i trudności w środowisku zawodowym. Jest 
zjawiskiem o wielorakich uwarunkowaniach, co sprawia, że zarówno profilaktyka, jak i jego 
leczenie stanowi prawdziwe wyzwanie dla terapeutów. Tymczasem alkohol jest najbardziej 
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną. Ponadto jego spożywanie jest 
usankcjonowane zarówno prawnie jak i społecznie. Wielce niepokojącym zjawiskiem jest 
coraz wcześniejsza inicjacja alkoholowa wśród dzieci i młodzieży, która prowadzi nie tylko do 
szkód zdrowotnych ale również do głębokiej demoralizacji. Jej konsekwencją jest trwałe 
wykluczenie społeczne.  

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 
(zwany dalej Programem) ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z 
szeroko rozumianymi uzależnieniami. Program jest kontynuacją działań z lat ubiegłych 
uzupełnionym o nowe inicjatywy i działania wynikające z bieżących potrzeb. 

Obszar działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych określa ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja zadań wynikających z zapisów tej ustawy 
prowadzona jest w ramach corocznie uchwalanego przez Radę Gminy programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Art. 4.1 cytowanej ustawy stanowi, że do zadań 
własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

Program uwzględnia  rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021rok. 
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Rozdział I 
Charakterystyka problemów społecznych związanych z 

nadużywaniem alkoholu 
1.1. Definicja 
Alkoholizm to choroba, nosząca według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). nazwę 
„zespołu uzależnienia od alkoholu” Według definicji osoba uzależniona wykazuje skłonność 
do okresowego lub stałego spożywania napojów alkoholowych w nadmiernej ilości co 
wynika to z silnej potrzeby psychicznej, fizycznej jak również społecznej.  

1.2 Fazy uzależnienia 
E.M. Jellinek podzielił proces powstawania choroby alkoholowej na fazy wyszczególniając: 

Fazę wstępną prealkoholową, która trwa od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Zaczyna się od 
konwencjonalnego stylu picia. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne 
doznania, ale także łagodzi przykre stany emocjonalne. Powoli wzrasta tolerancja na alkohol. 
Czyli osoba pijąca potrzebuje stopniowo coraz większej dawki alkoholu aby osiągnąć 
oczekiwany skutek oszołomienia.  

Faza ostrzegawcza zaczyna się w momencie pojawienia się luk pamięciowych tak zwanych 
palimpsestów. Osoba po zażyciu alkoholu traci świadomość i pomimo, że nie traci 
przytomności nie pamięta co się z nim działo w tym okresie.  

Faza krytyczna charakteryzuje się utratą kontroli nad piciem. Jeden kieliszek uruchamia 
„reakcję łańcuchową”. Wydłuża się czas picia oraz ilość przyjmowanego alkoholu. Takie 
utraty kontroli zaczynają zdarzać się coraz częściej i trwać coraz dłużej. 

Faza przewlekła inaczej nazywana chroniczną, zaczyna się wraz z pojawieniem się 
wielodniowych, a nawet wielotygodniowych ciągów. Osoba pijąca traci całkowicie kontrolę 
nad nałogiem. Zatraca się w piciu wyzbywając się wszelkich zahamowań. Często pierwszą 
dawkę alkoholu przyjmuje już rano.  

1.3 Formy uzależnienia od alkoholu 
Uzależnienie fizyczne Pojawia się ono na skutek stałego spożywania alkoholu, a przez to 
wbudowanie jego cząsteczki w komórkę organizmu. Dzieje się to w taki sposób, iż bez 
dostarczenia dawki alkoholu nie może on funkcjonować. Nagłe odstawienie bez procesu 
detoksykacji prowadzi do przykrych doznań fizycznych. W skrajnych przypadkach nawet do 
śmierci. Jednak po detoksykacji, trwającej około dwóch tygodni, organizm uwalnia się od tej 
formy uzależnienia. Trzeba zaznaczyć, że alkohol jest jedną z dwóch substancji, które 
najsilniej uzależniają fizycznie. Nagłe odstawienie alkoholu przez osobę uzależnioną może 
prowadzić nawet do śmierci. Czas jaki jest potrzebny aby osoba pijąca uzależniła się fizycznie 
jest bardzo różny i zależy od jej wieku, płci i wagi. Może wynosić od kilku tygodni do kilku lat, 
regularnego picia. 
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Uzależnienie psychiczne, charakteryzuje się nieodpartą potrzebą sięgnięcia po alkohol w 
celu sprawienia sobie przyjemności lub uniknięcia przykrości związanych z abstynencją. 
Stanowi podstawowy bardzo silny motor powrotu do nałogu picia.  

Uzależnienie społeczne, Odpowiada za poczucie przynależności i identyfikacji z grupą 
społeczną. Polega na czerpaniu przyjemności z poczucia jedności, jaką daje wspólny rytuał 
towarzyszący piciu alkoholu. Zaprzestanie picia dla osoby uzależnionej jest równe z 
poczuciem osamotnienia i odrzucenia. Dlatego też jest bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla 
osób młodych, dla których poczucie przynależności do grupy rówieśniczej ma znaczenie 
priorytetowe. 

II. Podstawa prawna  

2.1. Podstawa prawna gminnego programu rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

• Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 2303) 

2.2 Prawne aspekty polityki antyalkoholowej gminy   
Zgodnie z prawem, Ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych 
od alkoholu, należy do zadań własnych gmin. Ich realizacja jest prowadzona w postaci, 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podejmowane 
działania obejmują: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu;  

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;  

• 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,  a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;  

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 
131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego;  
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III. Polityka antyalkoholowa państwa 
 

3.1 Profilaktyka 
Gminny program profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z polityki 
antyalkoholowej państwa. Skupia się ona w pierwszej kolejności na działalności 
wychowawczej  i informacyjnej. Narzuca ramy prawne, które regulują handel oraz 
spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie i nietrzeźwe. Opisuje zasady stosowanej 
interwencji w sytuacji w której  
w wyniku wprowadzenia się w stan nietrzeźwości dochodzi do działań o charakterze 
zabronionym. Skupia się na krokach jakie przedstawiciele służby zdrowia i pomocy 
społecznej podejmują w celach naprawczych, obejmując swą opieką osoby uzależnione oraz 
ich rodziny.  

3.2 Rodzaje stosowanej profilaktyki 
Profilaktyka uniwersalna jest kierowana do całej populacji, bez względu na stopień 
indywidualnego ryzyka występowania problemów z uzależnieniem. Jej celem jest 
zmniejszanie lub wyeliminowanie czynników ryzyka, które sprzyjają rozwojowi uzależnienia 
od alkoholu. Zawiera ona działania służące kreowaniu zdrowego stylu życia, rozwijaniu 
zainteresowań, wspieraniu prawidłowego rozwoju i funkcjonowania emocjonalno-
społecznego całej społeczności. 

Profilaktyka selektywna skierowana jest do jednostek i grup zwiększonego ryzyka. Obejmuje 
działania profilaktyczne adresowane do osób, które ze względu na swoją działalność 
społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe 
od przeciętnego ryzyka wystąpienia problemów uzależnień.  Profilaktyka selektywna 
obejmuje głównie działania o charakterze uprzedzającym, a nie naprawczym. Służy 
zapobieganiu zachowaniom ryzykownym, które mogą być podejmowane przez  wytypowane 
osoby lub ich grupy. 

Profilaktyka wskazująca ukierunkowana jest na jednostki lub grupy osób pochodzących ze 
środowisk wysokiego ryzyka, demonstrujących pierwsze symptomy problemów 
wskazujących na uzależnienie od alkoholu. Jej celem jest zapobieganie rozwojowi zachowań 
ryzykownych u osób dotkniętych uzależnieniem oraz rozprzestrzenia się niepożądanego 
zjawiska na inne osoby. 

3.3 Profilaktyka kierowana do dzieci i młodzieży  
Programy oraz działania profilaktyczne realizowane w szkołach zawarte są w szkolnym 
programie wychowawczo-profilaktycznym. Ich zadaniem jest kreowanie zdrowego stylu życia 
oraz eliminowanie czynników, które mogą zagrażać prawidłowemu rozwojowi 
psychospołecznemu dzieci i młodzieży. Aby realizowane programy profilaktyczne były 
skuteczne, powinny być kierowane do wszystkich członków społeczności szkolnej, 
nauczycieli, rodziców i uczniów. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ich kaskadowa 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C21D98AC-C31D-47AA-84E5-BFBF6B18526F. podpisany Strona 7



 

8 
 

realizacja, tak aby bezpośrednio zajęcia z rodzicami i uczniami prowadzili specjaliści 
zatrudnieni w szkole lub wychowawcy klas. Pozwala to na budowanie autorytetu trenera, 
nauczyciela, jako osoby znającej się na problemie. Jego wysoka pozycja, może zostać 
wykorzystana w sytuacji zagrożenia, sytuacji trudnej związanej z przyjmowaniem substancji 
psychoaktywnej przez członka społeczności szkolnej. Ponadto taka strategia umożliwia 
objęcie działaniami profilaktycznymi jak najszerszej grupy odbiorców. Obok dzieci i 
młodzieży, również dorosłych członków społeczności. Podejmowane działania powinny 
kształtować postawy, a nie stanowić jedynie materiał informacyjny. Długość ich trwania 
powinna wynosić co najmniej sześć tygodni, co pozwala na utrwalenie przekazywanych 
treści, ich uwewnętrznienie oraz nabycie umiejętności potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowania.  Przekazywane informacje nie powinny odwoływać się do zbyt silnych 
emocji, ponieważ wywołuje to opór, który uniemożliwia prawidłową percepcję. Koniecznie 
muszą uwzględniać diagnozę potrzeb grupy do której są kierowane. Niedopuszczalne jest 
aby działania te były realizowane przez osoby przypadkowe np. przez trzeźwych alkoholików.  

W prowadzonych działaniach w zakresie profilaktyki, kierowanej do dzieci i młodzieży, 
powinny być uwzględniane w pierwszej kolejności czynniki chroniące. Za które, zgodnie  
z badaniami 1 uznaje się 
• poczucie silnej więzi emocjonalnej z rodzicami, 
• ogólnie pozytywne relacje z dorosłymi, posiadanie 
autorytetów, 
• zainteresowanie nauką szkolną, 
• regularne praktyki religijne, niezależnie od wyznawanej wiary, 
• poszanowanie prawa, norm i wartości, 
• przynależność do pozytywnej grupy społecznej, 
• angażowanie się w działania prospołeczne. 

IV. Diagnoza problemów alkoholowych Gminy Dopiewo 
 

Gmina Dopiewo liczy obecnie 28 138 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 
48,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 149,0%. Gmina 
Dopiewo jest jak widać gminą młodą Średni wiek mieszkańców wynosi 34,6 lat i jest on 
niższy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego jak również znacznie 
niższy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Dlatego tym bardziej zjawisko 
niekontrolowanego spożywania alkoholu jest groźne.  

 
1 Z. B. Gaś 2003, J. Szymańska 2002). 
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4.1. Stosunek mieszkańców do problematyki alkoholowej 
Niepokojące są deklaracje badanych osób, które wskazują, że inicjacja alkoholowa dla ¼ 
respondentów nastąpiła przed osiągnięciem pełnoletniości.  
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Jednocześnie cieszy fakt, że ponad połowa dorosłych osób badanych wskazuje, iż zachowuje 
całkowitą abstynencję. A wśród osób pijących prawie ¼ jednorazowo spożywa nie więcej niż 
dwie porcje alkoholu. 
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Wydaje się również, że świadomość osób spożywających alkohol jest niewielka. Świadczyć  
o tym może uznanie przez przeszło połowę badanych dorosłych mieszkańców Gminy 
Dopiewo oraz, aż 90% sprzedawców alkoholu, za prawdziwe twierdzenie, ze alkohol zawarty 
w piwie jest mniej szkodliwy od zawartego w wódce oraz to że niewielka ilość alkoholu 
wypita przez kobietę w ciąży jest mało szkodliwa. 

Twierdzenie 
Zdecydowanie 
zgadzam się 

Raczej 
zgadzam się 

Raczej nie 
zgadzam się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 
się 

Alkohol zawarty w piwie jest 
mniej groźny niż ten zawarty 
w wódce. 

55% 31% 6% 8% 

Dostęp do alkoholu 
powinien być ograniczony 
lub kontrolowany. 

17% 57% 15% 11% 

Osoby pijące alkohol 
zagrażają bezpieczeństwu w 
moim środowisku lokalnym. 

12% 49% 29% 10% 
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Osoby nieletnie mogą z 
łatwością kupić alkohol w 
lokalnych sklepach. 

15% 24% 51% 10% 

Picie alkoholu pomaga w 
trudnych sytuacjach 
życiowych. 

5% 15% 59% 21% 

Prowadzenie samochodu po 
niewielkiej ilości alkoholu 
jest bezpieczne. 

9% 11% 53% 27% 

Kobiety w ciąży mogą 
bezpiecznie pić niewielkie 
ilości alkoholu. 

4% 12% 48% 36% 

 

Bardzo niepokojące jest wskazanie przez 93% sprzedawców alkoholu, że osoby nieletnie  
z łatwością mogą nabyć alkohol w lokalnych sklepach. Chociaż jednocześnie wskazują,  
że zakup alkoholu przez osoby nieletnie u nich w sklepie zdarza się bardzo rzadko, nie 
częściej niż kilka razy w roku. Większość z nich wskazuje, ze nigdy nie sprzedało alkoholu 
osobie co do której miało podejrzenia, że nie jest ona pełnoletnia.  

Sprzedawcy alkoholu, w większości nie mają problemów z zachowaniami dysfunkcyjnymi, 
przemocowymi na terenie sklepu. Wskazują, ze nie mają potrzeby wzywania policji, a jeżeli 
tak to bardzo sporadycznie.  

Badani negatywnie oceniają kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych. Większość z nich 
(53%) twierdzi, że jest ona słaba lub raczej słaba. 
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Jednoznacznie trzeba przyznać, że wszelkie działania w postaci szkoleń dla przedstawicieli 
oświaty, pomocy społecznej jak również członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, choć prowadzone kilka razy w roku i choć zakres  poruszanych 
tematów jest szeroki, to liczba osób nimi objętych nie jest wystarczająca.  
W efekcie poziom wiedzy i umiejętności osób które zajmują się realizacją Programu może 
być niewystarczający. 

4.2. Wpływ picia szkodliwego na przestępczość 
Zgodnie z danymi statystycznymi pomimo, że problemy wynikające z uzależnienia od 
alkoholu utrzymują się na stałym poziomie , to przestępstwa popełnione pod jego wpływem  
narastają. Przejawia się to w zwiększonej ilości wypadków samochodowych pod wpływem 
spożycia alkoholu (8) oraz osób zatrzymanych na drodze pod jego wpływem (8) jak również 
zatrzymanych za zakłócanie porządku publicznego (26) oraz podejmowanie czynności 
zawodowych pod wpływem alkoholu (6).   

Przestępstwa/wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu  

 2017. 2018 2019 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej  
w stanie nietrzeźwości 

54 44 48 

Prowadzenie pojazdów po drodze publicznej  
po użyciu alkoholu 

9 11 8 

Zakłócanie porządku publicznego 28 32 26 
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Podejmowanie czynności zawodowych  
pod wpływem alkoholu 

3 4 6 

Liczba wypadków drogowych pod wpływem 
alkoholu 

5 7 8 

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem 25 29 27 
 

4.3. Wpływ picia szkodliwego na przejawy przemocy w rodzinie 
Bardzo niepokojącym zjawiskiem w Gminie Dopiewo jest wzrost przejawów przemocy w 
rodzinie, której przyczyną jest upojenie alkoholowe. W ostatnim czasie nastąpił znaczny 
wzrost interwencji, podejmowanych przez organy ścigania. Ich przyczyną były akty przemocy 
stosowanej pod wpływem alkoholu, wzrosły w roku 2019 o prawie 40% 

Liczba zdarzeń związanych z przemocą domową 

 2017  2018  2019  

Liczba interwencji ogółem, w tym: 41 45 56 

Dotyczące przemocy w rodzinie 41 45 56 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie 
ogółem, w tym: 

41 45 56 

o Kobiety 32 39 50 

o Mężczyźni 4 4 4 

o Małoletni do 13 r.ż.  2 1 0 

o Nieletni w przedziale 13-18 
lat 

3 1 2 

Liczba sprawców przemocy domowej 
ogółem, w tym: 

41 45 56 

o Kobiety 4 4 4 

o Mężczyźni 37 41 53 

o Nieletni - - - 

Liczba sprawców przemocy domowej 
pod wpływem alkoholu ogółem, w 

30 35 49 
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tym: 

o Kobiety 0 1 0 

o Mężczyźni 30 34 49 

o Nieletni - - - 

Liczba dzieci obecnych podczas 
interwencji 

32 32 40 

 

Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik, który mówi o bardzo wysokim wzroście obecności 
osób nieletnich, podczas tych interwencji. Uczestniczenie w takim zdarzeniu jest samym  
w sobie wyjątkowo traumatycznym przeżyciem dla dziecka i może stanowić przyczynek do 
podejmowania przez nie zachowań ryzykownych.  

Cieszyć powinien fakt, że pomimo wzrostu podejmowanych interwencji oraz zatrzymań 
związanych z wykroczeniami oraz czynami zabronionymi, które są wynikiem używania 
alkoholu, nie odnotowano na przestrzeni lat, ani jednego czynu świadczącego o rozpijaniu 
małoletnich. 

Artykuł KK Kwalifikacja prawna wszczętych/ stwierdzonych / zakończonych 

2017  

 Wszczęte Stwierdzone Zakończon
e 

Znęcanie się nad rodziną 20 17 17 

Groźby karalne 25 22 22 

Rozpijanie małoletniego 0 0 0 

Uchylanie się od płacenia alimentów 12 12 12 

2018  

 Wszczęte Stwierdzone Zakończon
e 

Znęcanie się nad rodziną 21 18 18 

Groźby karalne 30 24 24 
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Rozpijanie małoletniego 0 0 0 

Uchylanie się od płacenia alimentów 52 52 50 

2019 

 Wszczęte Stwierdzone Zakończon
e 

Znęcanie się nad rodziną 23 20 20 

Groźby karalne 33 29 29 

Rozpijanie małoletniego 0 0 0 

Uchylanie się od płacenia alimentów 51 51 50 

 

4.4. Działania pomocowe Gminy Dopiewo dla osób uzależnionych oraz ich 
rodzin 
Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dostrzega problem aktów 
przemocy, które są wynikiem nadużywania alkoholu, o czym świadczy wzrost wniosków 
kierowanych do  Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 2017 2018  2019  

Sporządzono ogółem wniosków, w tym przez : 26 37 43 

o Ośrodek Pomocy Społecznej 8 10 12 

o Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 2 5 

o Placówki służby zdrowia 0 0 1 

o Placówki szkolno-wychowawcze 0 4 3 

o Policję 21 21 22 

 

 

Jednocześnie trzeba zauważyć, że pomoc materialna i rzeczowa, udzielana rodzinom 
dotkniętym problemem  alkoholowym  znacznie w ostatnim czasie zmalała i objęła w 
ostatnim roku jedynie 10 przypadków.  
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POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ  

(liczba osób) 
 2017  2018  2019  
Niepełnosprawność 78 77 79 
Bezrobocie 49 21 22 
Osoby dotknięte zdarzeniem losowym 3 0 0 
Ubóstwo 81 73 76 
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 76 75 68 
Osoby dotknięte długotrwałą chorobą 153 148 155 
Alkoholizm 17 16 10 
Przemoc  72 5 4 
Inne 6 102 82 
Ogółem 535 517 496 
 

4.5. Działania Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Jednym z podstawowych zadań GKRPA, jest motywowanie osób uznanych za uzależnione, do 
leczenia. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny 
spadek, przeprowadzonych przez członków GKRPA rozmów. W roku 2019, zostało ich 
przeprowadzone zaledwie dziewięć . 

GKRPA 

 2017 2018 2019 

Posiedzenia GKRPA (ogółem), w tym: 12 11 13 

Ogólne posiedzenia Komisji 12 11 13 

Przeprowadzono rozmowy 25 11 9 

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych 6 9 14 

Postanowienia opiniujące lokalizację punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem) w tym: 

10 10 7 

● dotyczących jednorazowych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych  

0 0 0 

● dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży  

10 10 7 
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Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  wydaje coraz mniej zezwoleń 
na handel alkoholem, zwłaszcza w miejscu sprzedaży. Dotyczy  
to zwłaszcza trunków o większej zawartości alkoholu. W znaczny sposób ogranicza  
to dystrybucje, a przez to ogranicza jego spożycie. Może jednak powodować równocześnie 
niedozwolony handel alkoholem bez akcyzy i zezwolenia. 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych ich rodzajów 

 2017  2018  2019  

Ogółem 146 142 135 

do spożycia poza 
miejscem sprzedaży 
(wg zawartości 
alkoholu): 

120 115 115 

do 4,5%  41 40 40 

od 4,5% do 18% - 42 40 40 

powyżej 18%  36 35 35 

do spożycia w 
miejscu sprzedaży  
(wg zawartości 
alkoholu): 

26 27 20 

do 4,5%  12 14 10 

od 4,5% do 18%  11 10 8 

powyżej 18%  3 3 2 

 

 

4.6  Świetlice opiekuńczo- wychowawcze z elementami socjoterapii  
Na terenie Gminy Dopiewo działają trzy świetlice opiekuńczo-wychowawcze z elementami 
socjoterapii 

• Więckowice- „GROTA MARZEŃ”  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• Konarzewo- „WESOŁA GROMADA” 

• Trzcielin -„ DZIECI Z TĘCZOWEJ KRAINY” 

Są przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. 
Organizują czas wolny, zapewniają opiekę, tworzą warunki do nauki, rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień. Uczą funkcjonowania w grupie społecznej, zasad poprawnej 
komunikacji interpersonalnej oraz przestrzegania norm grupowych.  

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna ( rejonizacja – miejscowości Luboń, Buk )  dysponuje 
bogatą ofertą zajęć dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w zakresie wyrównywania szans 
oraz wpierania rozwoju. Oferowane zajęcia oraz szkolenia dla nauczycieli w znaczny sposób 
wpływają na eliminowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami. Jednocześnie trzeba 
zaznaczyć, że w prezentowanej ofercie nie ma zajęć strikte poświęconych przeciwdziałaniu 
temu zagrożeniu.  

V.ANALIZA SWOT 
Aby zwiększyć efektywność działań podejmowanych w ramach realizacji Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, została przeprowadzona analiza SWOT. Stanowi 
ona zestawienie mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń Gminy Dopiewo. Dokonana 
została na podstawie informacji zawartych w diagnozie. Czynniki w niej zawarte będą 
wpływać na efekt końcowy realizacji programu.  

 

Mocne strony Słabe strony 

➢ Wysoki poziom wiedzy mieszkańców 
gminy Dopiewo, na temat szkodliwości 
spożywania alkoholu, przekłada się na 
umiarkowane nasilenie zjawiska 
uzależnienia od niego; 

➢ Sprzedawcy alkoholu reprezentują 
świadomą postawę w stosunku do 
przepisów prawa, które uniemożliwiają 
sprzedaż alkoholu osobom nieletnim 
oraz nietrzeźwym; 

➢ Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, 
mają świadomość oferty zajęć 
dodatkowych 

➢ Mieszkańcy gminy Dopiewo mają 

Mieszkańcy Gminy Dobiewo, nie mają 
świadomości możliwości uzyskania pomocy 
od instytucji zaufania publicznego, w 
zakresie uzależnień i doznawanej przemocy 
w rodzinie; 

➢ Brak wiary członków rodzin z 
problemem alkoholowym oraz 
doznających przemocy, w skuteczność 
ujawnienia problemu przed Komisją do 
spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz  Gminnym 
Zespołem Interdyscyplinarnym do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. 

➢ Brak zaufania dzieci i młodzieży do osób 
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świadomość szkodliwości nadużywania 
alkoholu, relatywnie niewielka ilość 
mieszkańców ma problem z jego 
nadużywaniem; 

➢ Mieszkańcy gminy Dopiewo 
przestrzegają przepisów prawa 
związanych z zakupem i spożywaniem 
alkoholu; 

 

kompetentnych do ich wspierania w 
sytuacjach trudnych i konfliktowych w 
szkole; 

➢ Brak skuteczności działań 
podejmowanych w ramach kontroli 
punktów sprzedaży alkoholu  

➢ Brak ośrodka terapii uzależnień; 

➢ Brak rzeczywistej współpracy z 
organizacjami pozarządowymi; 

➢ Niewystarczający poziom  

 

Szanse  Zagrożenia 

➢ Coraz częstsze postrzeganie problemu 
uzależnień od alkoholu przez pryzmat 

➢ profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 
➢ Możliwość implementacji polskich oraz 

międzynarodowych dobrych praktyk 
➢ w zakresie wspierania i leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu i zagrożonych 
➢ uzależnieniem. 
➢ 3. Możliwość wykorzystania środków 

pochodzących z Unii Europejskiej 
➢ przeznaczanych na realizację działań 

skierowanych do osób zagrożonych 
➢ uzależnieniem od alkoholu, 

uzależnionych oraz współuzależnionych. 
➢ 4. Funkcjonowanie stron internetowych 

promujących prozdrowotny styl życia, 
➢ informujących o możliwym wsparciu 

osób uzależnionych od alkoholu 
➢ i zagrożonych uzależnieniem. 
➢ 5. Coraz większa liczba kampanii 

medialnych poświęconych problemowi 
➢ uzależnienia od alkoholu. 
➢ 6. Funkcjonowanie ustaw, rozporządzeń, 

narodowych oraz lokalnych programów 
➢ starających się rozwiązań problem 

uzależnienia od alkoholu. 
➢ 7. Wielość badań ogólnopolskich i 

międzynarodowych w zakresie 

➢ Negatywna stereotypizacja problemu 
uzależnienia od alkoholu oraz osób 
nadmiernie spożywających alkohol. 

➢  Wysoka dostępność napojów 
alkoholowych w stałych punktach 
sprzedaży oraz podczas masowych spotkań 
i wydarzeń.  

➢  Upowszechnianie się niekorzystnych 
wzorców kulturowych związanych z piciem 
alkoholu.  

➢ Wpływ reklam napojów alkoholowych 
prezentowanych w środkach masowego 
przekazu propagujących spożywanie 
napojów alkoholowych w kontekście 
spędzania czasu wolnego,  

➢  Upowszechnianie się nowych technik 
prowadzących do upojenia bądź odurzenia.  

➢ Wysoki poziom przyzwolenia społecznego 
do picia w środowisku rówieśniczym i 
rodzinnym  

➢  Nieadekwatne do potrzeb regulacje 
prawne w zakresie rozwiązywania 
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problematyki 
➢ uzależnienia od alkoholu oraz relatywnie 

łatwa dostępność do wyników; 

problemu uzależnienia od alkoholu.  

➢ Niski poziom zaangażowania mediów w 
proces rozwiązywania problemów 
związanych z uzależnieniem od alkoholu 
(np. nastawienie na sensację, promowanie 
produktów alkoholowych).  

➢  Restrykcyjność przepisów o ochronie 
danych osobowych utrudniająca 
przekazywanie pomiędzy różnymi 
podmiotami informacji o leczeniu i 
rehabilitacji pacjenta. 

➢ Przedłużająca się pandemia Covid-19, 
generująca problemy związane z 
izolacją, utratą pracy obniżeniem 
poziomu życia, może wpływać na 
wzrost przestępczości związanej z 
przemocą w rodzinie. Jak również 
pogłębienie się problemu uzależnienia 
od Internetu oraz telewizji dzieci i 
młodzieży. 

 

 

VI. Adresaci programu 
 

Program skierowany jest do społeczności Gminy Dopiewo, osób które w życiu 
codziennym spotykają się z problemem uzależnień od alkoholu oraz ich konsekwencjami,  
w szczególności do: 
1) osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy; 
2) rodzin osób uzależnionych, współuzależnionych doświadczających przemocy; 
3) osób i rodziny ze środowisk zagrożonych uzależnieniem i przemocą; 
4) dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców; 
5) specjalistycznej kadry tj: pracowników pomocy społecznej, oświaty, policji, służby 
zdrowia, członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 
6) mieszkańców Gminy Dopiewo w szczególności osób starszych 
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VII. Cele Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

7.1 Cel ogólny 
Podstawowym celem Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji 

społecznych, szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, które wynikają  
z nadużywania alkoholu. Jak również zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych 
zachowań ryzykownych z nim związanych wśród dzieci i młodzieży. Musi on obejmować 
rozwój postaw partycypacji społecznej mieszkańców gminy, poprzez dynamizację integracji 
społecznej jej mieszkańców.  

7.2 Cele szczegółowe 
Cele szczegółowe Programu wynikają z Ustawy i są odpowiedzią na problemy Gminy w 
zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym. Wśród nich: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu;  

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;  

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
seniorów  w tym prowadzenie warsztatów, pogadanek itp. wpisujących się w 
działania systematyczne i długofalowe  a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;  
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VIII. Kierunki działań Gminnego Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych 

8.1. Cel: Dynamizacja integracji społecznej mieszkańców wspierająca podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem 
problemom alkoholowym 
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Podstawowym warunkiem podejmowania skutecznych 
działań, których celem jest ograniczenie zjawiska 
nadużywania alkoholu i jego negatywnych skutków jest 
spójna strategia wszystkich podmiotów, które zajmują się 
tym problemem uzależnień na terenie Gminy Dopiewo. 
Dlatego też zostaną powołane zespoły robocze w ramach 
których podjęte będą działania służące stymulowaniu 
postaw aktywności społecznej mieszkańców, poprzez 
angażowanie ich w prowadzenie konsultacji społecznych, 
kampanii informacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy 
na temat szkodliwości picia i jego skutków. Ważnym 
elementem podejmowanej strategii będzie również 
promowanie przez nie wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej 
wśród mieszkańców, poprzez organizację spotkań, 
intensyfikowanie współpracy z placówkami oświatowymi i 
kulturalnymi w tym zakresie. Do zadań ww. zespołów 
należeć będzie również podejmowanie działań na rzecz 
większej rozpoznawalności wśród społeczności lokalnej 
osób, instytucji oraz organizacji, skupiających się na 
problematyce przeciwdziałania problemom alkoholowym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, 
placówki oświatowe, organizacje 
pozarządowe, sołectwa. 

Ilość działań podjętych w ramach 
powołanych zespołów roboczych  
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8.2. Cel: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej  dla osób uzależnionych od alkoholu. 
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Adresatami działań podejmowanych w tym obszarze są 
osoby uzależnione od alkoholu oraz pijące szkodliwie. 
Udzielane wsparcie obejmuje dwa etapy. Pomoc 
terapeutyczną, która realizowana będzie w placówkach 
leczenia uzależnień oraz pomoc  udzielaną po zakończonym 
już leczeniu. W tym celu kontynuowana będzie  współpraca 
z placówkami leczenia uzależnień w Poznaniu. 
Zmotywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia 
będzie służyło zawiązanie kontraktu socjalnego, który 
uzależni rozszerzenie pomocy socjalnej od podjęcia 
leczenia.  

Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Niepubliczne Zakład Opieki 
Zdrowotnej (POZ ) , Zespół Poradni 
Specjalistycznych . 

Ilość osób, które podjęły leczenie 
odwykowe; 
Ilość zawiązanych kontraktów 
socjalnych obejmujących zobowiązanie 
do podjęcia leczenia; 
 
 

 

8.3 Cel: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,  a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Ostatecznymi beneficjentami działań podejmowanymi w 
tym obszarze są osoby współuzależnione, osoby z 
syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholika, osoby 
doświadczające przemocy w rodzinie, dzieci wychowujące 
się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz z 
problemem przemocy wynikającej z problemu 
alkoholowego członka rodziny. Każda z grup osób przejawia 
różne dolegliwości i zaburzenia, a w związku z tym wymaga 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, 
Szkoły i przedszkola, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna ( Luboń, 
Buk ) ,  
 
 
 
 

Ilość osób, które podejmą terapię dla 
osób współuzależnionych  
oraz Dorosłych Dzieci Alkoholika,  
Ilość osób uczestniczących  
w spotkaniach grup wsparcia i 
samopomocowych  
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osobnych form oddziaływań. W związku z tym zostaną 
podjęte odpowiednie kroki zapewniające każdej z grup 
indywidualną odpowiedź na ich problemy. Na terenie 
Gminy Dopiewo, zostanie powołana grupa Al-Anon, której 
podstawowym celem będzie wspieranie osób 
pozostających w związku z osobami uzależnionymi. 
Równocześnie zostanie nawiązana współpraca z Poradnią 
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, w celu 
umożliwieniu osobom współuzależnionym uczestniczenia w 
terapii. Podobnie jak osobom, które są Dorosłymi Dziećmi 
Alkoholika. Pozwoli to na  przerwanie łańcucha 
dziedziczenia wzorca uzależnienia i współuzależniena, a 
przez to ograniczenie problemu uzależnienia od alkoholu na 
terenie Gminy Dopiewo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

W przypadku osób doświadczających przemocy i będących 
jednocześnie w związku z osobami nadużywającymi 
alkoholu, właściwą i pierwszoplanową pomocą dla nich 
będzie zatrzymanie przemocy poprzez uruchomienie 
stosownych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” 
oraz udział ofiar przemocy w powołanych w tym celu 
grupach wsparcia. W celu rozpropagowania możliwości 
podjęcia terapii oraz uczestniczenia w grupach wsparcia, 
zostaną podjęte działania informacyjne w postaci ulotek, 
plakatów jak również zapisów na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Dopiewo, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 
 

Ilość wszczętych spraw przez Zespół 
Interdyscyplinarny , na podstawie 
przekazanych „Niebieskich Kart” 
uruchomionych przez GKRPA oraz 
policję biorącą udział w interwencjach 
rodzinnych, w których przyczyną był 
alkohol  
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8.4. Cel: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz seniorów  
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Prowadzenie działań edukacyjnych wymaga uwzględnienia 
jego interdyscyplinarnego i wielokierunkowego charakteru. 
Musi on uwzględniać rożne grupy odbiorców, a zarazem 
różny poziom przekazywanych informacji. Dlatego też 
realizowany będzie na trzech równoległych poziomach. 
Pierwszy z nich obejmować będzie. działania profilaktyczne 
adresowane do dzieci i młodzieży.  Służyć temu będzie 
realizacja programów profilaktycznych. Ich jakość będzie 
potwierdzona poprzez rekomendacje PARPA oraz 
posiadaną ewaluację zewnętrzną. Zostaną dobrane przez 
poszczególne placówki oświatowe w oparciu o 
przeprowadzoną indywidualnie diagnozę podczas działań 
zawartych w ewaluacji wewnętrznej. Jej celem będzie 
wykazanie zakresu i nasilenia problemów z jakimi boryka 
się społeczność szkolna, a które mają bezpośrednio wpływ 
na problemy związane z wczesną inicjacją alkoholową dzieci 
i młodzieży. W pierwszej kolejności będą realizowane 
programy w formie kaskadowej. Tak aby z uczniami 
prowadzili je wcześniej przeszkoleni przez specjalistów 
nauczyciele. Pozwoli to kompleksowo objąć zasięgiem 
działań całą społeczność szkolną. Zasadnym jest aby 
przekazywaną wiedzą objąć również rodziców uczniów. 
Pozwoli to na stworzenie koalicji na rzecz dzieci i młodzieży 

Szkoły, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Ilość przeprowadzonych programów 
oraz osób  nimi objętych; 
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której charakter będzie kompleksowy i jednolity, zarówno 
w szkole jak i w domu. Jak również poszerzenie grupy 
odbiorców. Oczekiwanym efektem podejmowanych działań 
jest również wzrost autorytetu nauczycieli i specjalistów 
zatrudnionych w szkole. W zależności od poziomu nasilenia 
problemu programy kierowane do dzieci i młodzieży będą 
skupiały się w pierwszej kolejności na wzmacnianiu 
czynników chroniących, w dalszej zaś na eliminowaniu 
zagrożeń. W szkołach będą prowadzone przez 
zatrudnionych w nich specjalistów, konsultacje dla 
rodziców i opiekunów. Ich celem będzie udzielanie wsparcia 
oraz prowadzenie dialogu motywującego, który pozwoli na 
podjęcie leczenia oraz terapii dla osób współuzależnionych. 
Bezpośredni kontakt umożliwi również identyfikacje 
zjawiska przemocy w rodzinach uczniów dotkniętych 
alkoholizmem. 
W ramach tego poziomu podejmowane będą w 
szczególności działania :  
1)realizowanie rekomendowanych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców  
2) realizowanie programów i warsztatów wspierających , ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień: 
umiejętności społecznych, samokontroli, świadomości 
emocjonalnej, komunikacji 
interpersonalnej, rozwiązywania problemów, radzenia 
sobie z zadaniami szkolnymi, 
asertywności, umiejętności odmawiania, budowania 
postaw i norm przeciwnych piciu 
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alkoholu i innym zachowaniom ryzykownym, przemocy i 
agresji rówieśniczej; 
3) realizowanie programów i warsztatów dla dzieci i 
młodzieży należących do grup podwyższonego ryzyka np. 
dzieci nieśmiałych, odrzucanych przez rówieśników czy 
mających trudności edukacyjne bądź stwarzających 
problemy wychowawcze; 
4) realizowanie programów i warsztatów dla rodziców w 
tym programów umiejętności wychowawczych oraz 
programów zakładających równoległe oddziaływanie 
zarówno na rodzica jak i dziecko; 
5) zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów 
profilaktycznych, w szczególności rekomendowanych 
programów profilaktycznych 
6) organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego 
(kolonie, półkolonie) w tym dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami z uwagi na stan zdrowia 
7) wspieranie prospołecznych działań młodzieży i seniorów  
w tym finansowanie działań na rzecz wspierania i rozwoju 
wolontariatu; 
8) organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli 
placówek pracujących z dziećmi młodzieżą seniorami  
szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych 
strategii profilaktycznych oraz umiejętności prowadzenia 
zajęć profilaktycznych 
9) prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
w formie warsztatów, pogadanek, itp.  wpisujących się w 
działania systematyczne i długotrwałe 
Drugi poziom będzie obejmował szkolenia przeznaczone dla 
dorosłych. Objęci nimi zostaną sprzedawcy alkoholu. Ich 

Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

Ilość szkoleń oraz osób nimi objętych. 
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celem będzie podniesienie ogólnej świadomości dorosłych 
konsumentów alkoholu, a przez to ograniczenie populacji 
osób pijących ryzykownie i szkodliwie. Rekomendowaną 
formą zajęć będą warsztaty, podczas których sprzedawcy 
będą mogli się nauczyć praktycznych umiejętności 
związanych, z proszeniem o okazanie dowodu tożsamości 
oraz asertywnym odmawianiem. 
Pozwoli to również na podniesienie motywacji wewnętrznej 
sprzedawców do kontrolowania wieku młodych ludzi. 
Zasadnym jest aby obok właścicieli sklepów w szkoleniach 
udział brali również osoby bezpośrednio sprzedające. 
Alkohol. 
W ramach tego poziomu podejmowane będą w 
szczególności działania : 
1)finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 
18 roku życia 
 
Trzeci poziom stanowić będzie działalność edukacyjno-
informacyjną. Jej celem będzie podniesienie ogólnej 
świadomości społecznej na temat skutków nadużywania 
alkoholu oraz sposobów i możliwości leczenia.  
W  ramach tego poziomu podejmowane będą w 
szczególności działania : 
1)podejmowanie systematycznych  działań informacyjnych 
w lokalnej prasie, na stronie internetowej i podczas 

Ośrodek Pomocy Społecznej Ilość broszur, plakatów, ulotek, jak 
również artykułów zamieszczonych w 
lokalnej prasie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C21D98AC-C31D-47AA-84E5-BFBF6B18526F. podpisany Strona 29



 

30 
 

niektórych wydarzeń gminnych ,przekazywane informacje 
będą udostępniane za pośrednictwem strony internetowej, 
druku broszur, ulotek, plakatów, dodatku do lokalnej prasy 
(Czas Dopiewa, Puls Gminy Dopiewo oraz Nasz Głos 
Poznański). 
2) zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji 
czy materiałów  multimedialnych wspierających edukację 
osób pracujących zawodowo w systemie profilaktyki 
uzależnień; 
 
 
 

8.5. Cel: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych,  
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Organizacja czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań, 
jest istotnym czynnikiem chroniącym dzieci i młodzież 
przed wczesną inicjacją alkoholową. Dlatego też w 
szkołach będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Ich oferta 
będzie zróżnicowana i dostosowana do możliwości i 
potrzeb uczestników . Pozwoli to na objęcie zajęciami jak 
najszerszej grupy odbiorców.  

Szkoły,  
 

Ilość nieodpłatnych zajęć  
rekreacyjno-sportowych oferowanych 
w ramach: 
- zajęć pozalekcyjnych 
- proponowanych przez Gminną  
Bibliotekę Publiczna i Centrum Kultury  
w Dopiewie oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz ilość osób z 
nich korzystających 

Grupą, która jest szczególnie narażona na wczesną 
inicjację oraz problemy związane z alkoholem, są dzieci 
pochodzące ze środowisk  dysfunkcyjnych. Dla nich będzie 

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze z 
elementami socjoterapii 
Więckowice- „Grota Marzeń”  

Ilość dzieci systematycznie 
korzystających ze wsparcia świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych 
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kontynuowana opieka w ramach prowadzonych świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii. 
Dzieci te oprócz organizacji czasu wolnego, podczas 
pobytu będą mogły rozwijać zainteresowania jak również 
uczyć się funkcjonowania w grupie społecznej. Ważnym 
elementem pobytu będzie ich dożywianie w postaci 
podawanego im podwieczorku. 

Konarzewo- „Wesoła Gromada” 
Trzcielin -„ Dzieci z Tęczowej Krainy 
 

 
 

8.6. Cel: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 
Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Ważnym elementem podejmowanych działań 
interwencyjnych oraz naprawczych jest jednolity poziom 
wiedzy i umiejętności osób, które reprezentują służby 
pomocowe, służbę zdrowia placówki oświatowe oraz 
organy ścigania. Dlatego też zostaną zorganizowane dla 
nich różnorodne formy dokształcania, które będą 
obejmowały rozpoznawanie zjawiska alkoholizmu, sposoby 
podejmowania interwencji oraz dostępne dla odpowiednich 
służb i organizacji środki naprawcze. Jednocześnie będą one 
służyły integracji środowiska, co wpłynie korzystnie na 
przepływ informacji i skuteczność podejmowanych działań.  

Szkoły, Policja, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, wychowawcy grup 
wychowawczych, Niepubliczne 
Zakłady Opieki Zdrowotnej, Zespół 
Poradni Specjalistycznych  

Ilość szkoleń oraz objętych nimi osób 
pochodzących z różnych środowisk 
zawodowych. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C21D98AC-C31D-47AA-84E5-BFBF6B18526F. podpisany Strona 31



 

32 
 

Terapia  ( kontynuacja)  osób, które zaprzestały picia jest 
jednym z ważniejszych zadań, podobnie jak wsparcie 
udzielane ich rodzinom. Dlatego w gminie Dopiewo,  
podjęte zostaną działania w kierunku tworzenia grup 
wsparcia i samopomocowych.  Będą one mieć formę 
warsztatów albo treningów. Realizowane będą 
stacjonarnie, jak również wyjazdowo. Zajęcia będą 
prowadzone przez osoby mające potwierdzone 
odpowiednie kompetencje do pracy z grupą osób 
uzależnionych oraz współuzależnionych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej;  Zainicjowanie powstania  grup wsparcia 
lub/i samopomocowych . 
Ilość osób uczestniczących w 
organizowanych  zajęciach  

8.7. Cel: Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

Działania Realizatorzy Wskaźniki 
Prowadzenie postępowania o zastosowanie obowiązku 
leczenia odwykowego wobec osób nadużywających 
alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia 
odwykowego 

GKRPA liczba orzeczeń sądowych 
uwzględniających wnioski Gminy 
Dopiewo w zakresie naruszenia art. 13¹ 
i art. 15 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w zakresie zgodności z uchwałami 
Rady Gminy Dopiewo, ustawą o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeprowadzanie 
wizji lokalnych; 

GKRPA liczba wniosków; 
liczba osób, które stawiły się na 
posiedzenie 
liczba wniosków skierowanych do sądu;  

Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów GKRPA ilość rozpatrzonych wniosków; 
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alkoholowych, rozpatrywanie informacji, wniosków i skarg 
dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, 
prowadzenie edukacji w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży 
alkoholu; 

liczba przeprowadzonych wizji 
lokalnych 
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IX. PRZEWIDYWANE REZULTATY  i MONITORING 
 

Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów: 

1) objęcie programami profilaktycznymi dzieci i młodzież szkolną; 

2) wzmocnienie postaw abstynenckich oraz postaw sprzyjających prawidłowemu 
funkcjonowaniu w społeczności; 

3) wzmocnienie umiejętności i kompetencji rodziców; 

4) podniesienie kompetencji kadr; 

5) zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy i wsparcia. 

2. Program przewiduje monitoring następujących wskaźników: 

1) liczba zakupionych programów terapii i pomocy terapeutycznej i liczba osób 
korzystających; 

2) liczba godzin oferowanego poradnictwa i liczba osób korzystających z poradnictwa 
specjalistycznego; 

3) liczba zrealizowanych programów rekomendowanych i liczba osób uczestniczących; 

4) liczba dzieci objętych wsparciem placówki wsparcia dziennego; 

5) liczba zrealizowanych szkoleń dla poszczególnych grup odbiorców i liczba uczestników; 

6) liczba zrealizowanych warsztatów dla poszczególnych grup odbiorców i liczba 
uczestników; 

7) liczba przeprowadzonych kampanii i zakupionych materiałów informacyjnoedukacyjnych; 

8) liczba zorganizowanych form wypoczynku i liczba osób korzystających; 

9) liczba postępowań prowadzących do zobowiązania do leczenia. 

 
                                              X REALIZATORZY PROGRAMU  

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie . 

Program realizowany będzie przy współpracy z placówkami oświatowymi, Policją  
,placówkami służby zdrowia, organizacjami, firmami i osobami fizycznymi realizującymi 
usługi z zakresu  programu. 
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                                                       XI Finansowanie programu 
 

Środki finansowe na realizację programu stanowią dochody własne Gminy pochodzące z 

wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wydatki programu ujmowane są w budżecie Gminy Dopiewo  w rozdziale 85153, 85154. 

Planowane na 2021 rok wydatki wynoszą 510.000 zł 

Preliminarz wydatków stanowi załącznik Nr 1 do programu i jest zgodny z projektem budżetu 

gminy w dziale 851 – Ochrona zdrowia, 

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 470.000 zł i w rozdziale 85153- 

Zwalczanie narkomanii- 40.000 zł. 

 

XII WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW KOMISJI  
 

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: 

a)za udział w posiedzeniu Komisji, przysługuje członkom Komisji wynagrodzenie w wysokości 
procentowej od minimalnego wynagrodzenia za pracę , określonego w odrębnych przepisach 
w zależności od pełnionej funkcji tj.: 

Przewodniczący Komisji - 20% minimalnego wynagrodzenia, 

Członkowie Komisji  pozostali- 15% minimalnego wynagrodzenia, 

b)podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a, stanowi podpis złożony 
na listach obecności z poszczególnych posiedzeń Komisji, 

c)członkowi Komisji prowadzącemu jej dokumentację i obsługę administracyjną, przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia, o 
którym mowa w pkt. a, 

d)koszty wynagrodzeń pokrywane są z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, 

e)za udział w  kontroli wyjazdowej  w punktach sprzedaży, każdy z członków komisji 
otrzymuje wynagrodzenie  w wysokości 35 zł  za jedną kontrolę, 

f)Komisja spotyka się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż trzy razy w 
miesiącu, a kontrole wyjazdowe w punktach sprzedaży przeprowadza w miarę potrzeb, 
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g)Komisja może upoważnić jednego ze swoich członków do przeprowadzenia kontroli, o 
której mowa w pkt. e, 

h)z posiedzenia Komisji oraz kontroli wyjazdowej w punktach sprzedaży, sporządza się 
protokół. 

 

                                                        XIII Sprawozdawczość 
 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu stanowić będzie integralną część rocznego 

sprawozdania z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. 
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Załącznik nr 1  
do Gminnego Programu Profilaktyki i 

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 na rok 2021 

 
 PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII NA ROK 2021 

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii 

Lp. ZADANIE PARAGRAF 
WYDATKÓW 

PLAN 
WYDATKÓW 

I. Składki ZUS od umów-zleceń 4110 500,00 

II. Upowszechnianie informacji dot. 
adresów instytucji udzielających 
wszelkiej pomocy z zakresu 
uzależnień-informator, ulotki, 
lokalna prasa, literatura 

4210 2000,00 

III. Programy profilaktyczne 
dotyczące przeciwdziałania 
narkomanii na podstawie umów-
zleceń 

4170 15000,00 

IV. Programy profilaktyczne 
dotyczące przeciwdziałania 
narkomanii, pomoc prawna 

4300 32500,00 

 Razem 85153  40000,00 

   

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Lp. ZADANIE PARAGRAF 

WYDATKÓW 

PLAN 
WYDATKÓW 

I. 1.Szkolenia skierowane do 
nauczycieli, rodziców i uczniów, 
programy profilaktyczne dotyczące 
uzależnień  

3.Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

4. Pomoc opiekuńczo – 
wychowawcza, psychologiczna, 
socjalna, terapeutyczna: etat 
opiekunów świetlic, psycholog, 
nauka języka angielskiego. 

5.Obsługa informatyczna 

4170 120000,00 
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II. 1.Szkolenia skierowane do 
nauczycieli, rodziców, uczniów, 
seniorów, policjantów i innych grup 
społecznych. Programy 
profilaktyczne dotyczące uzależnień 

2. Obozy socjoterapeutyczne. 

3. Pomoc prawna. 

4. Pomoc psychologiczna. 

5. Pozostałe usługi. 

4300 

 

 

238900,00 

III. 1.Opinie zespołu biegłych w 
przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. 

4390 2600,00 

IV. 1.  Wyposażenie świetlic. 

2.  Zakup akcesoriów 
komputerowych. 

3. Zakup materiałów papierniczych 
do sprzętu drukarskiego i urządzeń. 

4210 15000,00 

V. Składki ZUS od umów zleceń 4110 7000,00 

VI. Składki Funduszu Pracy od umów 
zleceń 

4120 1000,00 

VII. Dożywianie dzieci w świetlicach. 4220 25000,00 

VIII. Drobne naprawy w świetlicach 4270 1000,00 

IX. Różne opłaty i składki 
(ubezpieczenie komputerów) 

4430 1000,00 

X. Zużycie energii, gazu, wody w 
świetlicach 

4260 20000,00 

XI. Pomoce dydaktyczne i naukowe 4240 1000,00 

XII. Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

4610 500,00 

XIII. Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

4360 7000,00 

XIV. Szkolenia pracowników 4700 30000,00 

RAZEM 85154 470000,00 

OGÓŁEM 851 510000,00 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały wynika z zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych nałożonych ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi.
Ustawa nakłada obowiązek przyjmowania przez Radę Gminy rocznych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przedstawiony program zawiera zadania, o których mowa w ustawie wraz ze wskazaniami sposobów ich
realizacji. Program został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy lokalnych zagrożeń
społecznych w Gminie Dopiewo , rekomendacji do realizowania i finansowania Gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 wydanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodny jest założeniami Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
W programie na rok 2021 uwzględniono zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Stan epidemii i wprowadzone w
związku z tym szczególne regulacje nie zwalniają gminy z obowiązku realizacji zadań własnych samorządu
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów jednak powodują elastyczność w zakresie np.
prowadzenia działań w formie on-line .
Budżet programu na rok 2021 jest zgodny z projektem budżetu gminy w dziale 851 – Ochrona zdrowia i
wynosi 510.000 zł w tym: 470.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, oraz 40.000 zł na zwalczanie
narkomanii.
Zgodnie z opisanymi powyżej przesłankami przyjęcie uchwały jest zasadne.
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