
UCHWAŁA NR IV/51/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. 
poz. 994 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.  stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu

Kinga Bogusz
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK 

 

I. WPROWADZENIE 

Zgodnie z art. 41  Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

W szczególności działania te obejmują: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnia 

cel operacyjny określony w Narodowym Programie Zdrowie na lata 2016-2020, który 

obejmuje  profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi.  

Załącznik do uchwały Nr IV/51/2018

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 11 grudnia 2018 r.
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Program skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia i został przygotowany na 

podstawie opracowanej przez Fundację na Rzecz Promowania Zdrowia, Sportu 

i Talentów „Salus Et Facultas” w Radomiu  Diagnozy picia alkoholu i używania 

narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Radomia, danych ze sprawozdań 

składanych przez podmioty realizujące zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz występowania zjawiska przemocy w rodzinie.   

 

II. DIAGNOZA 

Radom - to druga pod względem wielkości aglomeracja na terenie Mazowsza. Zajmuje 

powierzchnię 112 km2, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Radom zamieszkuje 

203.950 mieszkańców, wśród których 167.099 osób to mieszkańcy powyżej 18 roku 

życia. 

Podstawą do nakreślenia kierunków działań w niniejszym Programie są wyniki badań 

ogólnopolskich realizowanych m.in. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz raport opracowany przez Fundację na Rzecz 

Promowania Zdrowia, Sportu i Talentów „Salus Et Facultas” w Radomiu na zlecenie 

Gminy Miasta Radomia pn.: „Diagnozy picia alkoholu i używania narkotyków przez 

młodzież szkolną na terenie Miasta Radomia”. 

Biorąc pod uwagę wskaźniki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, populację osób, u których występują różne kategorie problemów 

alkoholowych można oszacować w następujący sposób: 

 

Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
(dane szacunkowe) 
 

 
W Polsce – 
38,4mln 

W Radomiu – 204 
tys. mieszkańców 

Liczba osób uzależnionych od 
alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 768 tys. ok. 4,8 tys. 

Dorośli żyjący w otoczeniu 
alkoholika 
(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln ok. 8,2 tys. 

Dzieci wychowujące się w 
rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln ok. 8,2 tys. 

Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji ok. 1,9 -2,7 mln ok. 10,2 -14,3 tys. 
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Analiza wielkości spożycia 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

(dorośli i dzieci) to ok. 9,4 litra. Na podstawie badań epidemiologicznych 2% populacji 

to osoby uzależnione od alkoholu, co daje ok. 768 000 osób. Około 80% z nich to 

mężczyźni. 

Z powyższej tabeli wynika, że liczba osób pijących szkodliwie waha się od 1,9 do 2,7 

milionów. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol w Europie znajduje się na 

drugim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Szacuje się, że w Polsce 

każdego roku z powodu nadużywania alkoholu umiera kilkanaście tysięcy osób.  

Jedną z najpoważniejszych kwestii społecznych jest używanie przez młodzież alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych. Zjawisko to ma istotny wpływ zarówno na 

poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia ludzi młodych, szanse na 

sukces na coraz bardziej wymagającym rynku pracy, a także na relacje interpersonalne 

z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym. 

Z badań ESPAD wynika, że w 2015 roku blisko 84% 15-16-latków i 96% 17-18-latków 

chociaż raz w ciągu swojego życia piło alkohol, a 80% uczniów starszych i co drugi uczeń 

młodszy sięgał po alkohol w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem. Najbardziej 

rozpowszechnionym alkoholem wśród młodzieży jest piwo, na drugim miejscu jest 

wódka, a na trzecim wino.  

Z przeprowadzonych na terenie miasta Radomia badań, wśród badanej grupy w wieku 

13-15 lat prawie połowa zarówno dziewcząt (46,9%), jak i chłopców (41,8%) jeszcze 

nigdy nie piła alkoholu. Inaczej prezentują się wyniki w analizowanej grupie uczniów 

starszych, gdzie jest to odpowiednio 14% wśród dziewcząt oraz 15% u chłopców. Co 

czwarty chłopiec (26,5%) i co piąta dziewczyna (22,3%) z grupy młodszej za wiek swojej 

inicjacji alkoholowej przyjęli 13 lat lub mniej. Odpowiednio w grupie uczniów 16-19 lat 

jest to 19,8% oraz 13,8%. 

Podczas inicjacji alkoholowej wśród dziewcząt w wieku 13-15 lat najwięcej piło piwo 

(24,8%), 12,1% piło wódkę, wino i inne rodzaje alkoholu miały po 5,9%. Najmniej bo 

tylko 2,1% było w przypadku takich alkoholi jak whisky, koniak, brandy oraz likier. 

Odsetek wśród chłopców w tej samej grupie wiekowej wynosił odpowiednio 27,6% - 

piwo, 8,9% - wódka, trochę mniej wino (7,1%) oraz inne alkohole (6,8%). Whisky, koniak, 

brandy i likier piło prawie 5% chłopców (4,7%). 
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Do picia alkoholu w okresie ostatnich 30 dni przyznaje się 33,6% chłopców i 28,1% 

dziewcząt z grupy wiekowej 13-15 lat, natomiast w przypadku grupy w wieku 16-19 

lat odsetek wśród uczniów wynosi 67,9% i 65,1% wśród uczennic. Co trzecia uczennica 

(34,9%) i także co trzeci uczeń (32%) ze starszej grupy badanych nie pił alkoholu 

w przeciągu ostatniego miesiąca. Odsetek ten u ankietowanych w wieku 13-15 lat 

wynosi odpowiednio 71,9% i 66,4%. 

Najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród radomskich uczniów okazało się 

piwo. Podczas ostatniej okazji do picia piwa przyznaje się 15% uczniów w wieku 13-15 

lat i prawie 1/3 uczniów w wieku 16-19 lat (29,3%). Drugim najpopularniejszym 

napojem okazała się wódka. Ostatnio piło wódkę 12,1% uczniów w grupie wiekowej 13-

15 lat i blisko co trzeci uczeń w wieku 16-19 lat (28,2%).  

Po wino sięgnął co siedemnasty uczeń w wieku 13-15 lat (5,7%) i co dziesiąty uczeń 

(10,2%) z grupy 16-19 lat.  

Działania podejmowane przez Gminę Miasta Radomia w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych są zaadresowane do wszystkich jej mieszkańców, a nie tylko 

do tych, którzy piją alkohol. Bezpośrednimi odbiorcami działań uruchamianych w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są osoby 

uzależnione od alkoholu, ich rodziny, dzieci wychowujące się w takich rodzinach, 

nastolatki sięgające po alkohol, ofiary przemocy w rodzinie.  

 

Dostępność alkoholu 

Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży ustalono Uchwałą Nr 

700/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 czerwca 2018r. ustalono i wynosi ona: 

1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży wynosi: 

- 850 zezwoleń  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa; 

- 850 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

- 850 zezwoleń o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 1050 zezwoleń. 
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3. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 1050 zezwoleń. 

 

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017r. 

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w 2017 roku 
(na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców) 

do 4,5% (oraz piwa) 
od 4,5 do 18% (z wyjątkiem 

piwa) 
pow. 18% razem 

73.679.005,74 zł 20.864.462,25 zł 100.154.354,63 zł 194.697.822,62 zł 
 

 

1. Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Radomiu w 2017r. 

 

Lp. Realizacja Ilość 

1. Ilość osób zgłoszonych w 2017r. do GKRPA w Radomiu (nowych wniosków); 413 

2. Ilość osób zmotywowanych do leczenia w tym: 303 

 

Ilość osób, które podjęły terapię w Klubie Abstynentów Wzajemnej Pomocy 
„Victoria” 

7 

Ilość osób, które podjęły terapię w Przychodniach Odwykowych w Radomiu 287 

Ilość osób, które podjęły terapię Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym 
Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu w Radomiu ul. Krychnowicka 1 

9 

3. 
Ilość wniosków skierowanych do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego w tym: 

265 

 
Ilość wniosków skierowanych do Sądu o wgląd w sytuację rodziny; 30 

Ilość wniosków skierowanych do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego 

235 

4. Ilość spraw zawieszonych do I interwencji; 199 

5. Ilość pierwszorazowych grup roboczych, w których uczestniczyli członkowie 
Komisji; 

349 

6. Ilość grup roboczych ogółem, w których uczestniczyli członkowie Komisji; 1360 

7. Ilość Niebieskich Kart założonych przez Komisję; 2 

8. 
Ilość osób dotkniętych przemocą, z którymi kontaktowała się Komisja 
pierwszy raz; 

56 

9. 
Liczba ofiar przemocy motywowanych do zgłaszania się do miejsc 
specjalistycznej pomocy; 

56 

10 
Liczba sprawców przemocy motywowanych do udziału w programie 
korekcyjno- edukacyjnym; 

31 
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11. Ilość przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych; 

837 

12. 
Ilość sporządzonych opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych; 

144 

 

2. W 2017r. z pomocy materialnej MOPS w Radomiu z powodu uzależnienia lub 

nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny skorzystało 

481 rodziny. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez MOPS w 2017r. na pomoc 

rodzinom z problemem alkoholowym wyniosła 1.905.654,95 zł. 

4. Dochody uzyskane przez gminę z tytułu pobieranych opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r. 4.366.817,70 zł. 

 

III. ZASOBY 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia;  

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (Poradnia Leczenia Uzależnień, Dzienny 

Oddział Terapii Uzależnienia); 

Całodobowy Oddział Odwykowy; 

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

Specjalistyczne Poradnie Rodzinne; 

Klub Abstynencki; 

Telefon Zaufania  

Grupy AA; 

Grupy AL.-ANON; 

Grupy DDA; 

Świetlice socjoterapeutyczne; 

Świetlice środowiskowe; 

Pedagogika ulicy 

Kluby dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym; 

Placówki wsparcia dziennego. 
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Organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym;  

Zespół Interdyscyplinarny; 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

IV. Finansowanie programu 

Finansowanie Programu odbywać się będzie w ramach środków finansowych 

uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Planowana kwota dochodów na 2019r. wynosi 4.400.000 zł.  

 

V. Główne problemy 

• zagrożenie wykluczeniem społecznym osób z problemem alkoholowym; 

• zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy 

w rodzinie 

• zbyt późna interwencja w stosunku do osób nadużywających alkoholu; 
 

VI. CELE PROGRAMU 

 

Cel główny: 

Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych na terenie miasta Radomia 

i próba rozwiązania problemów alkoholowych.  

 

Cele szczegółowe: 

1. Intensyfikacja podejmowanych działań na rzecz propagowania trzeźwego stylu 

życia. 

2. Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom i grupom zagrożonym 

wykluczeniem, zapewnienie ciągłości usług zdrowotnych dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych, utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. 

3. Zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania 

alkoholu poprzez propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
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VII. REALIZACJA 

L.p. Działania 
Realizacja działań określona 

w Narodowym Programie 
Zdrowia 

Wskaźniki 

1 Działania edukacyjne 
skierowane do 
mieszkańców Radomia 

3.1.1 Edukacja zdrowotna - ilość przeprowadzonych 
kampanii 

- liczba osób biorących udział 
w kampaniach 

2 

Szkolne programy 
profilaktyczne dla dzieci i 
młodzieży 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna - ilość szkół, w których zostały 
realizowane programy 
profilaktyczne 

- liczba dzieci i młodzieży 
biorących udział w programach 
profilaktycznych 

- ilość godzin zrealizowanych 
w ramach programów 
profilaktycznych w szkołach 

3 

Pogadanki dla rodziców 
podczas wywiadówek w 
szkołach  

3.1.1 Edukacja zdrowotna - ilość szkół, w których 
przeprowadzono pogadanki dla 
rodziców 

- liczba rodziców, którzy wzięli 
udział w pogadankach 

- Ilość godzin 
przeprowadzonych pogadanek 

4 

Szkolenia z zakresu 
profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
dla pracowników Urzędu, 
pracowników placówek 
lecznictwa odwykowego 
oraz członków i 
wolontariusz GKRPA 

3.1.1 Edukacja zdrowotna - ilość szkoleń 
- ilość osób biorących udział 

w szkoleniu 

5 
Lokalne diagnozy, badania 
i sondaże dot. problemów 
alkoholowych 

3.4. Diagnozowanie i badanie 
zjawisk związanych z 
używaniem alkoholu 

- ilość przeprowadzonych badań 

6 

Zakup materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych: plakaty, 
ulotki, broszury, książki, 
czasopisma. 

3.1.1 Edukacja zdrowotna - ilość zakupionych materiałów 

7 

Udział w ogólnopolskich i 
lokalnych kampaniach 
edukacyjnych związanych 
z profilaktyką problemów 
alkoholowych, 
organizowanie konferencji 
prasowych i debat w 
lokalnych mediach, 
happeningów, eventów, 
pikników, festynów, 
gwiazdki na deptaku, 
konkursów w tym zakup 
nagród rzeczowych, 
gadżetów reklamowych 

3.1.1 Edukacja zdrowotna - ilość przeprowadzonych 
kampanii, konferencji 
prasowych, debat, 
happeningów, eventów, 
pikników, festynów 
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8 

Organizowanie 
konferencji, narad, 
seminariów i szkoleń dla 
różnych grup 
zawodowych pracujących 
w systemie pomocy 
dzieciom, młodzieży, 
rodzinom z problemem 
alkoholowym, a także w 
systemie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

3.1.1 Edukacja zdrowotna - ilość przeprowadzonych 
konferencji, narad, seminariów 
i szkoleń 

9 

Zajęcia środowiskowe dla 
dzieci i młodzieży 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna - ilość placówek, w których 
realizowane są zajęcia 
środowiskowe 

- liczba uczestników zajęć 
środowiskowych 

10
  

Dożywianie dzieci 
uczęszczających na 
zajęcia 
socjoterapeutyczne, 
środowiskowe oraz do 
klubów o charakterze 
profilaktycznym 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna - ilość placówek, w których 
prowadzone jest dożywianie 
dzieci 

- liczba dożywianych dzieci 

11 

Zajęcia wychowawcze z 
zakresu „pedagoga ulicy”. 
 

3.2.2 Profilaktyka selektywna - liczba osób biorących udział 
w programie 

- ilość podmiotów realizujących 
program 

12 

Alternatywne formy 
spędzania wolnego czasu 
dla dzieci i młodzieży z 
programem 
profilaktycznym i 
wyjazdem 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna - liczba osób biorących udział 
w programie 

- ilość przeprowadzonych godzin 
programu profilaktycznego 

13 

Kluby dla dzieci i 
młodzieży o charakterze 
profilaktycznym 

3.2.2 Profilaktyka selektywna - ilość klubów dla dzieci i 
młodzieży 

- liczba uczestników zajęć 
w klubach 

14 

Wypoczynek letni dla 
dzieci i młodzieży z 
programem 
socjoterapeutycznym lub 
profilaktycznym 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 
3.2.2 Profilaktyka selektywna 

- ilość dzieci biorąca udział 
w wypoczynku letnim 

- ilość godzin 
przeprowadzonego programu 
profilaktycznego 

- ilość godzin 
przeprowadzonego programu 
socjoterapeutycznego 

15 

Telefon zaufania 3.2.2 Profilaktyka selektywna - Ilość udzielonych porad 
telefonicznych  

- Ilość dyżurów specjalistów  
- Ilość podmiotów realizujących 

zadanie 

16 

Działania edukacyjne 
skierowane do kierowców 
i do kandydatów na 
kierowców 

3.1.3 Zadania regulacyjne i 
zapewnienie skutecznego 
egzekwowania przepisów 

- ilość zrealizowanych szkoleń 
- liczba uczestników 
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17 

Zapewnienie osobom 
bezdomnym schronienia w 
Schronisku dla 
Bezdomnych Kobiet oraz 
w Noclegowni dla Kobiet i 
Mężczyzn 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba osób bezdomnych 
potrzebujących schronienia w 
schronisku 

- liczba osób bezdomnych 
korzystających z noclegowni 

18 

Streetworking 3.2.2 Profilaktyka selektywna - liczba osób bezdomnych 
nawiązujących kontakt ze 
streetworkerami 

- ilość przeprowadzonych godzin 
programu profilaktycznego 

19 

Zapewnienie gorącego 
posiłku osobom 
niebędącym w stanie 
zapewnić go sobie 
samodzielnie, w tym 
osobom dotkniętym 
problemem alkoholowym 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba korzystających z 
jadłodajni 

20 
Działania zapobiegające 
przemocy w szkołach 

3.2.2 Profilaktyka selektywna - ilość szkół biorących udział 
w programie 

21 

Ochrona rodzin przed 
przemocą - osadzanie 
osób nietrzeźwych w 
Pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych do 
wytrzeźwienia oraz 
profilaktycznych działań 
Policji związanych z 
zatrzymaniem osób 
nietrzeźwych 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- ilość osób nietrzeźwych 
osadzonych 
w Pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych do 
wytrzeźwienia 

22 

Zajęcia opiekuńczo – 
wychowawcze dla dzieci i 
młodzieży z elementami 
socjoterapii 

3.2.2 Profilaktyka selektywna - liczba osób biorących udział 
w programie 

- ilość przeprowadzonych godzin 
programu  

23 

Program korekcyjny dla 
młodzieży upijającej się 

3.2.3 Profilaktyka wskazująca - liczba osób biorących udział 
w programie 

- ilość przeprowadzonych godzin 
programu 

24 

Pogłębiony program 
terapeutyczny dla osób 
uzależnionych 
realizowany 
w placówkach lecznictwa 
odwykowego nieobjęty 
kontraktem NFZ 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- ilość godzin realizowanych 
działań 

- liczba osób biorących udział 
w realizowanych działaniach 

25 

Pomoc psychologiczno–
terapeutyczna dla osób 
współuzależnionych 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba osób biorących udział 
w programie 

- ilość przeprowadzonych godzin 
programu 

26 

Doposażenie placówek 
lecznictwa odwykowego 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- ilość doposażonych placówek 
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27 

Program dla Dorosłych 
Dzieci Alkoholików 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- ilość realizowanych 
programów 

- liczba osób biorących udział 
w programie 

- ilość przeprowadzonych godzin 
programu 

28 

Kluby abstynenckie 3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba osób biorących udział 
w programach wspierających 

29 

Wyjazdy osób 
uzależnionych od alkoholu 
i współuzależnionych na 
turnusy rehabilitacyjne 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- ilość wyjazdów 
- liczba osób biorących udział 

w turnusach rehabilitacyjnych 

30 

Zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą w 
rodzinie miejsc w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej 
oraz prowadzenie 
poradnictwa 
indywidualnego i grup 
terapeutycznych dla ofiar  
przemocy w rodzinie 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba osób przebywających 
w OIK 

- liczba osób biorących udział 
w działaniach realizowanych 
w OIK  

31 

Udzielanie 
specjalistycznej pomocy 
osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie 
w Dziennym ośrodku 
wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie i w 
Specjalistycznych 
Poradniach Rodzinnych 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba osób biorących udział 
w działaniach realizowanych 
w Ośrodku 

- ilość spotkań 
przeprowadzonych w Ośrodku 

32 

Prowadzenie terapii dla 
mieszkańców domów 
pomocy społecznej 
funkcjonujących na 
terenie miasta Radomia w 
tym: konsultowanie osób 
pijących problemowo, 
prowadzenie grup 
wsparcia dla osób 
uzależnionych, które 
ukończyły leczenie 
w całodobowych 
oddziałach terapii oraz 
realizacja zajęć dla osób, 
które z racji 
niepełnosprawności nie 
mogą skorzystać 
z pomocy placówek 
leczenia uzależnień 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba osób biorących udział 
w terapii 

- ilość godzin przeprowadzonej 
terapii 

33 

Udział osób stosujących 
przemoc w rodzinie w 
programach korekcyjno-
edukacyjnych. 
 

3.3 Redukcja szkód, 
rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 

- liczba uczestników programu  
- ilość sesji grupowych  
- ilość sesji indywidualnych 
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VIII. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu 

z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Wzywanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i motywowanie 

do leczenia odwykowego. 

3. Współpraca z prokuraturą, sądem, kuratorami, policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, 

przychodniami odwykowymi.   

4. Motywowanie do podjęcia terapii, konsultowanie osób pijących problemowo, 

prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych  mieszkańców domów 

pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta Radomia, które ukończyły 

leczenie w całodobowych oddziałach terapii oraz realizacja zajęć dla osób, które 

z racji niepełnosprawności nie mogą skorzystać z pomocy placówek leczenia 

uzależnień. 

5. Kontrolowanie podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 

6. Opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie 

z zapisami Uchwały Rady Miejskiej dot. zasad usytuowania punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie Miasta Radomia. 

7. Kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodziny w sprawach dzieci 

z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. 

8. Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- zakładanie Niebieskich Kart, 

- udział w pracach grup roboczych powołanych w związku z procedurą 

Niebieskiej Karty 

9. Uczestniczenie w szkoleniach przeznaczonych dla członków Gminnych Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

10. Wnoszenie opłaty sądowej do wniosków składanych do sądu o nałożenie 

obowiązku leczenia odwykowego.  
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11. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na badania do biegłych sądowych. 

12. Pokrywanie kosztów wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzone opinie 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

 

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

1. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Radomiu za udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje każdorazowo 

wynagrodzenie w wysokości 8,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w 2019r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku. 

2. Pozostali Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Radomiu za udział w posiedzeniu Komisji otrzymują każdorazowo 

wynagrodzenie w wysokości 6,6% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w 2019r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku. Członkowie komisji mogą 

otrzymywać wynagrodzenie za motywowanie do podjęcia terapii, konsultowanie 

osób pijących problemowo, prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych, 

które ukończyły leczenie w całodobowych oddziałach terapii oraz realizację zajęć 

dla osób, które z racji niepełnosprawności nie mogą skorzystać z pomocy placówek 

leczenia uzależnień, mieszkających w domach pomocy społecznej w Radomiu. Za 

przeprowadzenie ww. działań w wymiarze dwóch godzin zegarowych ustala się 

wynagrodzenie w wysokości 6,6% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w 2019r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku. 

3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowią podpisane przez 

Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego wykazy sporządzone 

na podstawie listy obecności. 

4. Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o wykaz i listę obecności wypłaca się 

miesięcznie z dołu w terminie do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego.  
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IX. ADRESACI PROGRAMU 

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotykają znacznej części społeczeństwa, 

dlatego Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Radomia, którzy w życiu 

spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencjami, a także 

do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności do: 

dzieci i młodzieży, 

osób dorosłych pijących szkodliwie i ryzykownie, 

osób uzależnionych od alkoholu, 

osób współuzależnionych od alkoholu, 

ofiar przemocy w rodzinie, 

sprawców przemocy w rodzinie.  

 

X. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Radomiu odpowiedzialny jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

 

XI. PARTNERZY/REALIZATORZY 

Partnerami i realizatorami programu będą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki lecznictwa odwykowego, 

Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, placówki oświatowe, kluby abstynentów, 

instytucje kultury, Wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu, organizacje pozarządowe 

oraz podmioty kościelne. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Radomiu na 2019 rok dot. bardzo różnych problemów społecznych, 

często towarzyszących problemom uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, 

należy zakładać, że będzie on wchodził w szerokie interakcje z innymi, realizowanymi 

równolegle programami, a w szczególności z: 

• Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, 

• Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na Terenie Gminy Miasta Radomia, 

• Programem Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi. 
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XII. BUDŻET 

1. Finansowanie Programu odbywać się będzie w ramach środków finansowych 

uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

2. Zlecanie do realizacji zadań odbywać się będzie zgodnie z ustawą o zdrowiu 

publicznym i Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020  oraz ustawą   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Zlecanie zadań jednostkom budżetowym Gminy Miasta Radomia odbywać się będzie 

w drodze zmiany dysponenta środków budżetowych, a podmiotom posiadającym 

osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasta Radomia, 

w formie dotacji celowych.  

4. Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych mogą stanowić wkład własny Gminy Miasta Radomia na 

realizację projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

5. Koszty obsługi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych mogą być pokrywane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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