
 
 

 

Uchwała Nr XXXIV/265/2013 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2014 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j.Dz.U. z 2012r.,poz. 

1356 z późn. zm./  Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószków. 

                                                            § 3 

    Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w 

Prószkowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie  w dniu 01.01.2014r. 

 

  Przewodniczący Rady 

      /-/ 

        Klaudia Lakwa  
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                                                              PRÓSZKÓW 

 

 

WSTĘP 

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii, globalizacja, zwiększone tempo życia 

ma wpływ na funkcjonowanie rodziny. Rodzi wiele zagrożeń, w tym uzależnienia. 

Życie w ciągłym biegu, pogoń za wszystkim, powoduje, iż nie jesteśmy w stanie sprostać 

wyzwaniom dnia codziennego. Wszechogarniający konsumpcjonizm zubożył życie rodzinne 

oraz społeczne. 

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy 

związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiaru 

szkód oraz kosztów, jakie ponosi państwo. Spożywanie alkoholu ma istotny wpływ na 

zdrowie zarówno fizyczne jak psychiczne zarówno jednostek jak rodzin a konsekwencje 

dotyczą nie tylko osób pijących, ale dotyczą i wpływają na całą populację. Dlatego też 

działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym powinny być przedmiotem 

szczególnej troski ze strony administracji rządowej jak i samorządu. 

Gminny program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa 

sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art.4 ¹ ust.1 ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 

2012r. poz.1356 z późn. zm.) 

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi kwestie realizacji działań                        

z przedmiotowego zakresu oprócz przywołanej ustawy są: 

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-

2015, Narodowy Program Zdrowia, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 
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Działania realizowane na podstawie Gminnego Programu kierowane są do ogółu 

mieszkańców Gminy i maja na celu ograniczenie zachowań postrzeganych, jako problemy 

społeczne. 

 

 

DIAGNOZA SYTUACJI DOTYCZĄCA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 

  Alkoholizm stał się istotnym problemem w Polsce. Dzisiaj jest jednym z najistotniejszych 

zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa. Skutki picia alkoholu są powszechnie znane, od 

nowotworów układu pokarmowego, przewlekłych chorób układu krążenia, schorzeń 

neurologicznych do różnego rodzaju patologii od przemocy do bezdomności. Wydaje się, 

zatem iż rozwiązania problemu należy szukać w skutecznej profilaktyce nastawionej głównie 

na edukację dzieci i młodzieży oraz budowanie warunków, które sprzyjałyby wychowaniu w 

trzeźwości.  

      Ocenia się, ze około 4-5 milionów Polaków nadużywa alkoholu, zaś trwale uzależnionych 

jest ponad 1, 5 miliona osób. Niepokojące jest zjawisko stałego obniżania się granicy wieku 

inicjacji alkoholowej. Do ujemnych społecznych skutków alkoholizmu można zaliczyć spadek 

wydajności pracy, występowanie chorób związanych z nadużywaniem alkoholu, jak 

nadciśnienie, udar mózgu, nowotwory, zespół uzależnienia psychicznego. Nadużywanie 

alkoholu przez któregoś z rodziców osłabia więzi rodzinne i skutkuje występowaniem 

dysfunkcji w pełnieniu ról rodzicielskich. Nadużywanie alkoholu bardzo często wynika              

z nieumiejętności radzenia sobie w sytuacjach, jakie niesie życie i w ostateczności prowadzi 

do fizycznego i psychicznego wyniszczenia jednostki.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie rozeznania środowiska potwierdza, iż alkohol 

jest przyczyną wielu problemów społecznych, rodzinnych, zwłaszcza takich jak przemoc 

domowa, rozpad rodziny, rozwody, zaburzenia zachowań.   

     Kwestię przemocy w rodzinach rozwiązuje się w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. 

Obejmuje ona szereg działań pracowników socjalnych, policji oraz wielu instytucji na rzecz 

ofiar przemocy. Kadra pracowników socjalnych nieustannie podnosi swoje kwalifikacje celem 

jak najskuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinach. 
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ROK ILOŚĆ WSZCZĘTYCH SPRAW ILOŚĆ OSÓB W RODZINIE 
 

2009 6 
 

13 

2010 2 
 

3 

2011 8 
 

8 

2012 3 
 

3 

Ilość wszczętych procedur , Niebieska karta”- sprawozdawczość MOPS 

 Nadmierne picie w wielu przypadkach prowadzi do trwałego zerwania więzi 

małżeńskich i jest przyczyną rozwodów. Osoby spożywające nadmiernie alkohol są 

zazwyczaj sprawcami aktów przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie w związku                   

z nadużywaniem alkoholu przez jednego lub obojga rodziców, euro sieroctwo - praca za 

granicą matek lub ojców, czasem obojga rodziców, rozpad więzi rodzinnych są przyczynami 

zaniedbywania dzieci. Najczęściej dzieci z takich rodzin (niewydolnych wychowawczo) są 

zaniedbywane przez rodziców, pozostawione same sobie, maja słabe wyniki w nauce, są 

rozchwiane emocjonalnie, przejawiają agresywne zachowania.  Brak stałej opieki, nadzoru 

rodziców, możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu to główne przyczyny 

nieprawidłowości, które w skutkach mogą prowadzić do wystąpienia uzależnień. 

Sygnały ostrzegawcze 

Picie alkoholu staje się problemem, gdy: 

• zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, 

• zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tylko elementem 

wzorca kulturowego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk), 

• postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach 

związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój w 

sytuacji niemożności napicia się), 

• alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach jak: okres ciąży i karmienia 

piersią, prowadzenie pojazdów, przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje           

z alkoholem, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu itp. 

• nasilają się incydenty upojenia, 
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• pojawia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie 

oraz sygnały sugerujące ograniczenie ilości lub powstrzymanie się od picia, 

• używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego 

picia (klinowanie), 

• pojawiają się trudności w przypominaniu sobie co się działo poprzedniego dnia          

w sytuacjach związanych z piciem, 

•  rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal 

kontynuowane. 

Picie ryzykowne i szkodliwe 

Różne wzory spożywania alkoholu  

 Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie każdy, kto spożywa 

alkohol oczekuje korzyści – chce poprawić sobie nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić 

kontakty towarzyskie, zrelaksować się. Niektórzy nawet wierzą, że alkohol może mieć 

korzystne działanie zdrowotne.  

 Choć alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego 

alkoholu jest ryzykowna, to jednak w większości przypadków spożywanie małych dawek 

alkoholu nie pociąga za sobą widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji społecznych.  

Mimo to nie powinni wcale pić alkoholu:  

• młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych),  

• kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego 

wpływu na zdrowie dziecka),  

• osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem,  

• wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując 

pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, itp.),  

• osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu. 

 Co ósmy dorosły Polak nie pije wogóle alkoholu. Kilkanaście procent dorosłych 

Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. 

osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie.  
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Większość pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych 

konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia.  

 Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór 

spożywania alkoholu przemieszczając się na continuum od abstynencji, poprzez picie              

o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy. 

Niektóre z nich się uzależnią. Jest to wędrówka w dwie strony. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol 

na poziomie niskiego ryzyka może w wyniku różnego rodzaju okoliczności zwiększyć swoje 

picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na 

tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent 

może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem. Najmniej 

prawdopodobna jest sytuacja, że osobie uzależnionej uda się trwale ograniczyć spożywanie 

alkoholu, a więc wrócić na stałe do picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód.  

 

Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie 

w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy 

czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu 

nie zostanie zmieniony. 

Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź 

psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od 

alkoholu. 

Uzależnienie 

 Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji 

Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować 

jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej 

jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż 

miesiąc: 

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ("głód alkoholowy") 
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2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie 

zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności      

w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu) 

3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub 

przerywania picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, 

bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie drżenne) lub używanie 

alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych 

4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania 

zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu 

5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków 

6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych 

następstw picia 

 Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie 

śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej 

objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. 

 W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą 

wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze 

somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Model leczenia tego schorzenia musi 

być dostosowany do takiego sposobu postrzegania tej choroby. 

 

Osoby uzależnione od alkoholu 

    Według szacunków dotyczących Europy odsetek osób uzależnionych od alkoholu                

w przypadku kobiet wynosi ok. 1%, a przypadku mężczyzn 5%.  

    Dla województwa opolskiego 1% kobiet to ok. 5.340 osób, a 5% mężczyzn to ok. 24.950 

osób. 

 

W zależności od stężenia alkoholu we krwi występują określone objawy zatrucia 
alkoholem: 

stężenie Objawy 
 

od 0,3 do 0,5 
promila 

Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia 
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do 0,7 promila Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu0, nadmierna 
pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych 
możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji 

do 2 promili Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek 
sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków 
itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, 
wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, 
wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca. 

do 3 promili Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, 
wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań 

do 4 promili Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów 
fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki 

powyżej 4 
promili 

Głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, 
możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol. 

 

Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym 

Życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym powoduje poważne straty 

emocjonalne i rozwojowe. Według szacunków PARPA dzieci wychowujące się w rodzinach 

alkoholowych stanowią ok. 4% populacji - w województwie opolskim stanowi to ok. 41.320 

osób. 

Wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym „może wywrzeć poważny 

negatywny wpływ na rozwój dziecka. Dzieci alkoholików żyją w stresie przekraczającym 

granice zwykłego ludzkiego doświadczenia. Dla dzieci wychowujących się w rodzinach              

z problemem alkoholowym choroba rodziców staje się główną siłą nadającą kierunek ich 

życiu, które zaczyna się obracać wokół problemu alkoholowego ojca czy matki. 

Należy podkreślić, że dysfunkcje powstałe w przypadku dzieci wychowujących się       

w rodzinach alkoholowych przenoszone są następnie w dorosłe życie jako tzw. syndrom DDA 

(Dorosłego Dziecka Alkoholika). Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której wychowywanie 

się w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz brak pomocy 

psychologicznej, czy terapeutycznej w dzieciństwie, mogą skutkować dysfunkcjami w sferze 

emocjonalnej i psychicznej w trakcie dorosłego życia. 

Wiele dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych doznaje poważnej 

krzywdy. Dzieci te nie mogą zmienić swojej sytuacji. Ich cierpienie nie kończy się na 

doświadczeniach przeżywanych w rodzinie. Niektóre z nich odnoszą niepowodzenia szkolne     

i w kontaktach z rówieśnikami. Skutki krzywdy doświadczonej w dzieciństwie mogą się 
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rozciągać na ich dalsze życie. Część z tych dzieci jest predysponowana do powtórzenia losu 

swoich rodziców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej zamieszczono tabele z wykazem placówek lecznictwa odwykowego w 
województwie opolskim. 

 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki 
m. Opole WOTUW 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 
wotuw.opole@parpa.pl 

Głogowska 25B 
45-315 Opole 
77 455 25 35 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Specjalistyczny ZOZ Beta 
Poradnia dla Osób Uzależnionych 
dawidziuk@zozbeta.pl 

Herberta 3A 
49-300 Brzeg 
77 416 76 12 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

brzeski 

Specjalistyczny ZOZ "DORMED" 
Poradnia Terapii Uzaleznień 
dormed7@wp.pl 

Słowackiego 5 
49-200 Grodków 
66 492 16 15 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi 

Szpitalna 18 
48-140 Branice 
77 403 43 13 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od 
Alkoholu 
branice10@wp.pl 

Szpitalna 18 
48-140 Branice 
77 40 34 335 

całodobowy oddział terapii 
uzależnienia od alkoholu/leczenia 
uzależnień 

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych 

Szpitalna 18 
48-140 Branice 
77 40 34 345 

oddział leczenia alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych 

głubczycki 

NZOZ Inter-Med 
Poradnia Leczenia Uzależnień 
inter.med@poczta.onet.pl 

Sienkiewicza 1 
48-100 Głubczyce 
77 485 01 94 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

NZOZ "SensiMed" 
Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i 
Współuzaleznionych 

Harcerska 11 
47-220 
Kedzierzyn-Koźle 
77 483 24 83 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

NZOZ "SensiMed" 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

Harcerska 11 
47-220 
Kedzierzyn-Koźle 
77 483 24 83 

dzienny oddział terapii uzależnienia od 
alkoholu/leczenia uzależnień 

NZOZ "IS-MED" 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia 

Harcerska 14 
47-200 
Kędzierzyn-Koźle 
77 48 32 483 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

SNZOZ "B-med" 
Poradnia Terapii Uzależnień 

Racławicka 1 
47-200 
Kędzierzyn-Koźle 
77 482 47 52 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

kędzierzyńsko-
kozielski 

SNZOZ "B-med" 
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

Racławicka 1 
47-200 
Kędzierzyn-Koźle 
77 482 47 52 

dzienny oddział terapii uzależnienia od 
alkoholu/leczenia uzależnień 

kluczborski NZOZ Szpital Powiatowy Powiatowe Centrum 
Zdrowia S.A. 
Poradnia Terapii Uzależnienia i 

Marii Skłodowskiej 
23 
46-200 Kluczbork 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 
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Współuzależnienia od Alkoholu 77 418 26 02 
Gminny Ośrodek Zdrowia 
Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od 
Alkoholu 

Strzelecka 20 
47-320 Gogolin 
77 466 61 74 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 
NZOZ 
Poradnia Uzależnień i Współuzależnień od 
Alkoholu 

Szkolna 7 
47-300 Krapkowice 
77 446 70 09 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

krapkowicki 

NZOZ Przychodnia Lekarska "Otmęt" 
Poradnia Leczenia Uzależnień 
nzozt@wp.pl 

Jagiellońska 29 
47-303 Krapkowice 
77 466 29 44 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

ZOZ MSWiA 
Poradnia Terapii Uzależnień 

Krakowska 44 
45-075 Opole 
77 401 11 173 

  

ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 
Poradnia Leczenia Uzależnień 

Krakowska 44 
45-075 Opole 
77 401 11 73 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

WOTUW - Ośrodek Leczenia Odwykowego 
Oddział Dzienny 
wotuw.opole@parpa.pl 

Głogowska 25B 
45-315 Opole 
77 455 25 35 

dzienny oddział terapii uzależnienia od 
alkoholu/leczenia uzależnień 

m. Opole 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół 
Neuropsychiatryczny 
Odcinek Leczenia Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych 
 
 

Wodociągowa 4 
45-221 Opole 
77 541 41 00 

oddział leczenia alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 
Poradnia Odwykowa 

Woskowice Małe 
15 
46-100 Namysłów 
77 419 65 55 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu 
terapiaolo@interia.pl 

Woskowice Małe 
15 
46-100 Namysłów 
77 419 65 22 

całodobowy oddział terapii 
uzależnienia od alkoholu/leczenia 
uzależnień 

namysłowski 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych 

Woskowice Małe 
15 
46-100 Namysłów 
77 419 65 55 

oddział leczenia alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych 

SPZOZ 
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

Rynek 12/14 
48-340 Głuchołazy 
77 439 57 85 w.44 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Specjalistyczny ZOZ "Dormed" 
Poradnia Terapii Uzależnień 
dormed7@wp.pl 

Rodziewiczówny 
15 
48-303 Nysa 
77 435 56 09 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Nyski 

Specjalistyczny ZOZ "DORMED" 
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
dormed7@wp.pl 

ul.Rodziwiczówny 
15 
48-303 Nysa 
77 435 56 09 
 

dzienny oddział terapii uzależnienia od 
alkoholu/leczenia uzależnień 

Oleski  
Przychodnia Tarapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia 
poradniauzaleznienia.olesno@poczta.onet.pl 

Krasickiego 22 
46-300 Olesno 
34 358 40 90 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Opolski Specjalistyczny ZOZ "Eliksir" 
Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym 

Częstochowska 31 
46-040 Ozimek 
77 465 10 51 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Prudnicki NZOZ Prudnickie Centrum Medyczne S.A. 
Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od 
Alkoholu 

Kościuszki 55A 
48-200 Prudnik 
77 436 47 25 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Centrum Terapii i Profilaktyki Krystyna Kowalska 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia 
krystynakowalska5@wp.pl 

Jordanowska 1A 
47-100 Strzelce 
Opolskie 
77 55 00 117 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

Strzelecki 

NZOZ Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia 
krystynakowalska5@wp.pl 

Marka Prawego 48 
47-100 Strzelce 
Opolskie 
77 550 01 17 

poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia/leczenia 
uzależnień 

 

 
CELE PROGRAMU  
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Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zwanego dalej Gminnym Programem jest profilaktyka uzależnień, przez co 

należy rozumieć zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, ograniczenie 

rozmiarów już istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Cele programu realizowane będą poprzez: 

1) inicjowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu ograniczenie 

spożycia alkoholu przez mieszkańców gminy, 

2) podejmowanie działań mających na celu zmianę zachowań i postaw społecznych 

mieszkańców w sytuacjach związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych, 

3) zwiększenie poziomu świadomości prozdrowotnej mieszkańców  gminy, 

4) wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych, 

5) podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych wśród osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego, 

6) zmniejszanie negatywnych skutków zaniedbywania dzieci, zapobieganie powstawaniu 

problemów uzależnień i przemocy domowej, 

7) utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży w zakresie szkód 

wynikających z picia alkoholu. 

 

 

USTAWOWE ZADANIA GMINY  DO REALIZACJI: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób  uzależnionych od alkoholu w szczególności przez : 

1) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii 

odwykowej oraz ich rodzinom poprzez sfinansowanie dojazdu na zajęcia w klubie 

Anonimowego Alkoholika,  

2) wspieranie i rozwijanie istniejącego Gminnego Punktu Konsultacyjnego celem 

szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 
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3) sfinansowanie dojazdów do zakładów lecznictwa odwykowego,  

4) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Prószkowie  o pomoc 

dla osób doznających przemocy oraz młodzieży eksperymentującej z alkoholem               

i narkotykami,  

5) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem 

Rodzinnym, 

 

6) działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe     

i finansowanie badań w tym zakresie,   

7) pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dotkniętych 

przemocą w rodzinie w ramach pracy punktu konsultacyjnego.   

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe,  

pomocy psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w 

rodzinie   przez: 

  1) tworzenie i koordynowanie lokalnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom 

oraz przemocy, 

  2)  pomoc dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie  

poprzez: 

         a)wspomaganie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 

socjoterapeutycznych , środowiskowych oraz  wiejskich, 

          b) finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych  

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie, 

           c) dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie pracy socjoterapeutycznej dla 

pedagogów, psychologów i nauczycieli, 

          d) finansowanie szkoleń, kursów dla osób prowadzących zajęcia świetlicowe, 
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          e) zorganizowanie lokalnej narady, seminarium lub konferencji w zakresie 

wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym lub 

przemocą w rodzinie, 

          f) organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na 

zajęcia socjoterapeutyczne, mających na celu podniesienie ich kompetencji 

wychowawczych, 

3) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie procedury „Niebieska     

Karta",  

 

4)  tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy 

rodzinie w tym  grupy wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy, 

 

5)  podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, 

których celem jest uświadomienie negatywnego wpływu na zdrowie człowieka 

alkoholu oraz innych używek, 

 

6)  organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących 

wychowywania dzieci bez przemocy, alkoholu, dopalaczy oraz innych używek, 

 

7)  organizowanie spotkań dzieci i młodzieży z pracownikami służby zdrowia, 

psychologami, dietetykami pedagogami oraz innymi profesjonalistami 

zajmującymi się problemami uzależnień, 

8) umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego dla osób z problemem 

alkoholowym, rodzin i ofiar przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej               

w Prószkowie. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomani,  a w szczególności dla dzieci i młodzieży przez : 

1) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 

m.in. poprzez: dofinansowanie działań młodzieżowych klubów sportowych, imprez 

sportowo rekreacyjnych, sportowych zajęć pozalekcyjnych, 

2) finansowanie obozów, zgrupowań dla dzieci  i młodzieży, jako elementu oddziaływań 

profilaktycznych, 
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3) wspieranie rozwoju oraz poprawy funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej /        

np. boiska, sale gimnastyczne- zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć/, 

      4)  organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych                         

i    opiekuńczo wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

      5) wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program         

profilaktyczny, 

6) organizowanie spektakli teatralnych i muzycznych, których głównym tematem           

są uzależnienia i ochrona przed przemocą, 

                                                                   

7) współudział w organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych w szczególny sposób 

eksponujących „ zdrowy styl życia", 

8) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

poprzez dofinansowanie wycieczek, obozów, kolonii, zielonych szkół na których 

realizowane są programy profilaktyczne i edukacyjne z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy wśród rówieśników lub podejmowane są inne działania              

o charakterze profilaktycznym, 

9)  dofinansowanie  prowadzenia zajęć świetlicowych, zajęć prowadzonych dla dzieci               

i młodzieży przez parafie, 

10) dofinansowanie do tworzenia i prowadzenia kółek zainteresowań jako zajęć 

pozalekcyjnych, 

11) dofinansowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

jako elementu oddziaływań profilaktycznych, 

12)  zakup materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć                       

z zakresu  profilaktyki uzależnień,  

13)  doposażenie świetlic, salek parafialnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,  

14) prenumerata fachowych czasopism, 

15) udział w profilaktycznych kampaniach ogólnokrajowych, 

16) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, 
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17) dotacje dla Policji na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych /element działań związanych z przeciwdziałaniem 

nietrzeźwości kierowców/. 

4.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13-15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                              

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez: 

1) występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

2) prowadzenie systematycznych działań kontrolnych i interwencyjnych przez członków  

 gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punktach sprzedaży 

alkoholu w zakresie posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

3) ograniczenie dostępności  napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu  poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, 

4) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję  i 

reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną                     do 

młodzieży, 

5) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

6)    dostarczanie   właścicielom   punktów   sprzedaży   alkoholu   wraz   z   wydawanym            

zezwoleniem kompletu przepisów dotyczących zasad związanych z obrotem alkoholu 

np. w formie ulotek. 

  5.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służących   rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez : 

1) doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki                 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w materiały niezbędne do realizacji 

zadań, pokrywanie kosztów udziału w wykładach, szkoleniach, konferencjach, 
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sympozjach, których tematem jest problematyka uzależnień, ochrona przed 

przemocą i wykluczeniem społecznym, 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej                  

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) upowszechnianie, wspieranie oraz dofinansowanie różnorodnych form spędzania 

czasu wolnego do podwieczorków, Dnia Dziecka, Wigilii i innych imprez,  

4) wspomaganie działalności promującej spędzanie czasu wolnego od uzależnień                            

i przemocy dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i Rad Sołeckich, 

5) wspomaganie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, organizacji pożytku 

publicznego działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w gminie 

Prószków, 

6) włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu życia, prowadzone przez 

szkoły, Ośrodek Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku 

publicznego, Rady Sołeckie działające na terenie gminy Prószków 

7) podejmowanie innych działań profilaktycznych wynikających z bieżącej analizy 

sytuacji. 

 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH W PRÓSZKOWIE. 

Za jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ustala się wynagrodzenie dla członków  na rok 2014 w wysokości: 

• przewodniczący komisji – 250,00 zł. 

• członek komisji – 201,00 zł. 

 

 FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie         

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia,                        

w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

 


