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Załącznik do Uchwały 

          Nr 266/XLII/2006 

          Rady Gminy w Janowie 

          z dnia 28 kwietnia 2006 roku 

 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2006 dla Gminy Janów 
 
I. Wstęp 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reguluje prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie GminyJanów. 
Program jest zbudowany w oparciu o zadania wynikające z zapisów ustawy o wychowaniu                         
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Program swoim zasięgiem obejmuje grupy ryzyka i osoby uzależnione nie tylko od alkoholu, 
ale dotyczy także wszystkich innych substancji uzależniających. 

 
II. Diagnoza zagrożeń 
 

Gmina Janów leży w południowo-wschodniej części powiatu częstochowskiego w odległości 
około 30 km od Częstochowy. Zajmuje obszar o powierzchni blisko 15 tys. hektarów, gdzie w 22 
wsiach zamieszkuje 5870 mieszkańców. Na terenie gminy  Janów naukę pobiera 1105 dzieci. 
Znajdują się tutaj 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 2 przedszkola, Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe oraz Zespół Szkół w Złotym Potoku. Pracuje w nich łącznie 122  nauczycieli. 

Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży prowadzi 15 placówek. 
Natomiast zezwolenia na sprzedaż w celu spożycia poza miejscem sprzedaży posiadają 32 placówki. 

Z danych sporządzonych przez Komisariat Policji w Koniecpolu wynika, że na terenie gminy 
Janów w 2005 roku Policja zatrzymała 7-dmiu nietrzeźwych nieletnich, do Izby Wytrzeźwień 
przewieziono i pozostawiono do wytrzeźwienia 11 osób. Ujawniono 2 wykroczenia /w tym 1 kolizja 
drogowa i 1 kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu /i 26 przestępstw / w tym 1 wypadek/                   
z udziałem nietrzeźwych użytkowników dróg. 

W rodzinach z problemami alkoholowymi często występuje przemoc, kobiety z tych rodzin są 
bite przez swych mężów czy partnerów, a dzieci doświadczają strachu i lęku przed nietrzeźwymi 
rodzicami. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest fakt ukrywania prawdy, jak funkcjonuje rodzina, 
zakazywania mówienia dzieciom o tym, co się dzieje w domu. Dzieci są świadkami awantur 
spowodowanych nadużywaniem alkoholu, o których będzie im trudno zapomnieć.  

 
III. Cel programu 

 
Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu, zmiejszanie ich 
rozmiaru i bieżące rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób 
uzależnionych, w szczególności poprzez: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują, 
3. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą używanie 

środków chemicznych zmieniających świadomość, 
4. Przestrzeganie prawa w zakresie niepodawania alkoholu nieletnim w punktach sprzedaży na 

terenie gminy, 
5. Uwzględnianie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu, 
6. Utrzymanie na obecnym poziomie oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
7. Rozszerzanie systemu szkoleń pracowników różnych grup zawodowych, takich jak 

nauczyciele, lekarze, itp. 
8. Tworzenie systemu wspierania dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. 
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IV. Sposób realizacji 
 
1. Działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożycia. 
 

- prowadzenie kontroli i przestrzegania zakazów i ograniczeń sprzedaży i spożywania napojów 
alkoholowych, 

- szkolenia dla sprzedawców oraz zwiększenie aktywności w prowadzeniu polityki informacyjnej 
dotyczącej odpowiedzialności spoczywającej na prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

- ograniczenie mozliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich, 
- edukacja rodziców i pedagogów w zakresie problemu uzależnień, 
- wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach. 

 
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych           

i osób zagrożonych uzależnieniem. 
 
- Punkt Konsultacyjny – spełnia funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek odwykowych. 
Pracownik punktu dostarcza informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje 
na leczenie, udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej     
i ich rodzinom. Osoba udziela pomocy w pierwszą i trzecią środę miesiąca, zatrudnienie na podstawie 
umowy zlecenia. 
 
- Urząd Gminy – Pełnomocnik Wójta Gminy ds.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przygotowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz projektów uchwał, koordynacja gminnego programu pirpa i nadzór nad wydatkami, przygotowanie 
dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, prowadzenie korespondencji. 
 
3. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe. 
 

1. Zapewnienie poradnictwa prawnego w zakresie rodzinnych problemów alkoholowych. 
2. Współorganizowanie różnych form wolnego czasu i wypoczynku, rozwijanie zainteresowań               

i uzdolnień. 
3. Świetlica przy SOKiS w Janowie i świetlice w innych miejscowościach, w miarę potrzeb                    

i możliwości doposażone w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć ze środków 
programu. 

4. Współudział w kosztach wyjazdu dzieci z grup ryzyka na wypoczynek letni. 
5. Wspieranie i organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci, młodzież 

i dorosłych. 
 
 
 
4. Działalność profilaktyczno-informacyjna i edukacyjna. 
 
- zakup i kolportaż  ulotek informacyjnych, 
- zakup niezbędnych książek, czasopism, kaset video i ulotek o tematyce przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmie i przemocy, zakup literatury fachowej dla pedagoga 
szkolnego i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, 

- organizowanie programów profilaktycznych w szkołach przez profesjonalnie przygotowanych 
realizatorów, 

- praca nad przekonaniami i systemem wartości młodych ludzi, rozwijanie postaw osobistego 
zaangażowania, wzmacnianie umiejętności życiowych, przeciwdziałanie agresji, rozpoznawanie                
i zapobieganie zjawisku przemocy, 

- promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia (dyskoteki, zawody sportowe, 
konkursy), 

- tworzenie warunków do powstawania miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. 
 
5. Wspomaganie działalności służącej rowiązywaniu problemów alkoholowych. 
 
- stała współpraca z Komisariatem Policji w Koniecpolu, 
- współdziałanie z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, 
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- wspieranie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu i promowanie 
zdrowego stylu życia. 

 
6. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. 
 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie, 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- Punkt Konsultacyjny, 
- Inne podmioty – Ośrodki Zdrowia, Samorządowy Orodek Kultury i Sportu, Urząd Gminy. 

 
7. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywaniu Problemów 

Alkoholowych 
 

Za pracę w Gminnej Komisji RPA jej członkowie otrzymywać będą wynagrodzenie według 
następujących zasad: 

1. Za posiedzenie komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20zł brutto. 
2. podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 jest obecność na posiedzeniu 

komisji potwierdzona podpisem na liście obecności. 
3. Członkom Komisji w podróży przysługują diety z tytułu podróży służbowej i zwrot kosztów 

podróży. 
4. Delegację zlecającą podróż służbową członkowi Komisji podpisuje Wójt Gminy. 

 
8. Środki finansowe niezbędne do realizacji programu na 2006 rok: 
 
 Fundusze na ten cel Gmina pozyskuje z opłat za zezwolenia, które znajdują się w rozdziale – 
85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi). 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady  
Gminy Janów  

/Sławomir Krzyształowski/  
 


