
UCHWAŁA NR XXV/267/2021 
RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z póź. zm.), 

Rada Miasta Radzionków uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Stefan Hajda 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W RADZIONKOWIE NA ROK 2021 

 

ROZDZIAŁ I 
WPROWADZENIE 

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277z późn. zm.). Zgodnie z wymienioną 

ustawą prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań zapisanych w wymienionej ustawie prowadzona jest 

w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, corocznie 

uchwalanego przez Radę Miasta Radzionków, stanowiącego część Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021 - 2030. Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie w roku 2021 uwzględnia rekomendacje 

zawarte w europejskich dokumentach programowych oraz krajowych, w tym ujęte w „Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” oraz w „Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Radzionkowie na lata 2021-2030”.  

 

ROZDZIAŁ II 
DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Wśród różnych problemów społecznych, występujących w naszym kraju, problemy związane  

z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód alkoholowych 

oraz kosztów społecznych i ekonomicznych. 
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak  

i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. 

Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych tj.: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, 

przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.  
Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt.: „Zagrożenia dla zdrowia światowego. 

Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” 

(wydanie z 2009 r.) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia 

populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. 
Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest 

najwyższa w porównaniu z innymi regionami świata. Wynosi 11 litrów czystego alkoholu  

w przeliczeniu na jednego dorosłego mieszkańca. Na całym świecie alkohol jest przyczyną 3,8% zgonów 

w ciągu roku (2,3 mln).  
 

1. Ogólna charakterystyka problemu
1
 

Ogólnopolskie badania przeprowadzone na przełomie 2014 i 2015 roku wskazują, że napoje 

alkoholowe są najbardziej powszechnie używaną substancją psychoaktywną w Polsce. Do konsumentów 

alkoholu zalicza się 89,7% badanych, z czego ponadto 5,2% populacji to osoby pijące nadmiernie.  

To osoby, które w ciągu roku wypijają powyżej 16 l czystego alkoholu (mężczyźni) oraz powyżej 9 l  

(kobiety).  

                                                           
1
 „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030”, UCHWAŁA NR VI/25/1/2020 SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 listopada 2020 r 
 

Załącznik do uchwały Nr XXV/267/2021

Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 stycznia 2021 r.
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Nadmiernie pijący to najczęściej mężczyźni w wieku od 24 do 44 roku życia, po rozwodzie, 

zamieszkujący w wielkim mieście (pow. 500 tys. mieszkańców), mający status bezrobotnego albo 

szczególnie wysokie lub szczególnie niskie dochody na osobę w gospodarstwie domowym. Najwyższe 

rozpowszechnienie picia nadmiernego występuje w grupie wiekowej 25–34 lata. W miarę przechodzenia 

do starszych grup wiekowych odsetek pijących nadmiernie powoli spada. 

Najwięcej abstynentów spotykamy wśród osób w wieku 55–64 lata, najmniej w środkowych grupach 

wiekowych: 34–44, a następnie 25–34 lata. 

Szacuje się, że ok. 2 mln osób w wieku 15-64 lata w Polsce może być dotkniętych problemem 

alkoholowym. Z badań przeprowadzonych w 2019 roku wynika, że na przestrzeni ostatnich 9 lat (od 2010 

r.) zaszły zmiany dotyczące picia alkoholu. W tym czasie zmniejszył się wśród ogółu Polaków odsetek 

osób deklarujących częste picie oraz całkowitych abstynentów – zwłaszcza wśród kobiet. Nadal 

najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, ale jego udział jest zdecydowanie niższy niż w 2010 roku. 

Wzrosła zaś liczba wskazań, że najczęściej spożywanym alkoholem jest wino i alkohol 

wysokogatunkowy, np. whisky czy koniak.  

 

Od 2010 roku znacząco zmienił się rynek napojów alkoholowych – z jednej strony na skutek pojawienia 

się wielu rodzajów piw smakowych, niskoprocentowych, a także bezalkoholowych, a z drugiej – z 

powodu dynamicznego wzrostu sprzedaży butelek o pojemności 100–200 ml z mocnym alkoholem. 

Wiosną 2019 roku media donosiły, że w Polsce sprzedaje się dziennie trzy miliony tzw. małpek, a jedna 

trzecia z nich jest kupowana do południa.  

Ponad połowa Polaków (56%) deklaruje, że pije alkohol okazjonalnie, mniej niż co dziesiąty badany 

spożywa go często (8%), a co trzeci unika okazji do picia alkoholu lub w ogóle nie bierze go do ust 

(34%). W stosunku do badania z 2010 roku nieznacznie zmniejszył się odsetek deklarujących częste picie 

(z 11% do 8%), a nieco więcej ubyło całkowitych abstynentów (z 22% do 16%). Wzrósł więc udział osób 

spożywających alkohol czasami, z dobrej okazji, ale nie często (z 50% do 56%). Kobiety dwa razy 

częściej niż mężczyźni w ogóle nie sięgają po alkohol: wśród mężczyzn odsetek abstynentów wynosi 

10%, podczas gdy wśród kobiet 21%.  

Spośród grup wiekowych alkohol najczęściej piją badani w wieku 25–34 lata: tylko 7% z nich jest 

abstynentami, 65% sięga po alkohol okazjonalnie, a 9% – często. Najwyższy odsetek pijących kobiet 

notujemy w grupie wiekowej 25–34 lata (93%). Tymczasem wśród mężczyzn najczęściej po alkohol 

sięgają badani w wieku 45–54 lata – w tej grupie jest to praktycznie powszechne – 99%. Dzisiejsi 18–24-

latkowie różnią się w istotny sposób od swoich równolatków z badania w 2010 roku. Wówczas 98% 

mężczyzn z tej grupy deklarowało sięganie po alkohol – dziś 90%. Natomiast spośród kobiet z tej grupy 

wiekowej 79% w 2010 roku i 89% obecnie przyznaje, że spożywa alkohol. Można więc powiedzieć, że 

najmłodsi mężczyźni piją mniej niż ich równolatkowie sprzed 9 lat, natomiast kobiety – więcej.  

 

Spośród grup zawodowych stosunkowo najczęściej po alkohol sięgają robotnicy niewykwalifikowani, 

bezrobotni oraz pracujący na własny rachunek, natomiast istotnie rzadziej niż pozostali – pracownicy 

administracyjno-biurowi, renciści i gospodynie domowe. 

 

Większość mężczyzn najczęściej sięga po piwo (56%), natomiast wśród kobiet na pierwszym miejscu 

znajduje się wino (45%). Niepokojący jest odsetek osób deklarujących, że zazwyczaj piją sami.  

Powszechne jest wśród Polaków przekonanie, że piją bezpiecznie. Większość osób niebędących 

abstynentami jest przekonana, że pije bardzo mało (54%) lub w normie (44%), tylko 1 % badanych 

uważa, że spożywa za dużo alkoholu.  

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018 r. spożycie alkoholu per capita wynosiło 9,55 l, co oznacza wzrost o 0,49 l  

w stosunku do 2009 r.  
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W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2277). Ustawa określa kierunki polityki państwa wobec 

alkoholu. Kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Określa 

również źródła finansowania tych zadań.  
 

Spożycie alkoholu (w litrach na jednego mieszkańcach)  

Obliczenia PARPA na podstawie danych GUS.  Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze: piwa 

zawartych jest 5,5% alkoholu,  wina (miodu pitnego) zawartych jest 12% alkoholu. 

Spożycie w litrach na jednego mieszkaocach 

Rok 
Wyroby spirytusowe 

(100% alkoholu) 
Wino i 

miody pitne 
Wino i miody pitne w 

przeliczeniu na 100% alkohol 
Piwo 

Piwo w przeliczeniu na 
100% alkohol 

1996 2,9 10,3 1,24 42,8 2,35 

1997 2,8 12,8 1,54 49,8 2,74 

1998 2,4 13,7 1,64 54,1 2,98 

1999 2,1 13,6 1,63 60,1 3,31 

2000 2 12 1,44 66,9 3,68 

2001 1,7 10,6 1,27 66,5 3,66 

2002 1,7 11,2 1,34 70,7 3,89 

2003 2,4 11,3 1,36 74,8 4,1 

2004 2,5 10,6 1,27 82 4,51 

2005 2,5 8,6 1,03 80,7 4,44 

2006 2,7 9,1 1,09 90,8 5 

2007 3 8,9 1,07 93,4 5,14 

2008 3,4 8,2 0,98 94,4 5,19 

2009 3,2 7 0,84 91,2 5,02 

2010 3,2 7 0,84 90,5 4,98 

2011 3,3 6,4 0,77 94,3 5,19 

2012 3 5,9 0,71 99,2 5,46 

2013 3,6 5,8 0,67 97,7 5,37 

2014 3,2 6,3 0,76 98,9 5,44 

2015 3,2 6,3 0,76 99,1 5,45 

2016 3,2 5,8 0,7 99,5 5,47 

2017 3,3 6,1 0,73 98,5 5,42 
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Rok 
Wyroby spirytusowe 

(100% alkoholu) 
Wino i 

miody pitne 
Wino i miody pitne w 

przeliczeniu na 100% alkohol 
Piwo 

Piwo w przeliczeniu na 
100% alkohol 

2018 3,3 6 0,72 100,5 5,53 

2019 3,7 6,2 0,74 97,1 5,34 

 

Średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 mieszkańca w litrach w przeliczeniu na 100 % 

alkoholu: 

 

 

Lata 

 

Średnio na 1 mieszkańca w litrach 100 % alkoholu 

1996 6,49 

1997 7,08 

1998 7,02 

1999 7,04 

2000 7,12 

2001 6,63 

2002 6,93 

2003 7,86 

2004 8,28 

2005 7,97 

2006 8,79 

2007 9,21 

2008 9,58 

2009 9,06 

2010 9,02 

2011 9,25 

2012 9,16 

2013 9,67 

2014 9,40 

2015 9,41 

2016 9,37 

2017 9,45 

2018 9,55 

2019 9,78 

 

 

2. Uzależnienie i współuzależnienie. 

 

Nadużywanie alkoholu jest jednym z czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia 

społeczeństwa. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że w 2016 roku na świecie 

zmarło ponad 3 mln osób w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu, natomiast z powodu skutków 

nadużywania alkoholu cierpi około 237 mln mężczyzn i 46 mln kobiet (wśród mieszkańców Europy jest 

to około 14,8% mężczyzn i 3,5% kobiet). Osoby pijące szkodliwie w Polsce szacuje się na ok 5-7% 

populacji, to jest około 2-2,5 mln osób. W województwie śląskim takich osób jest około 300 tys.  

 

Problemy zdrowotne powstają także wśród osób, które sytuacyjnie lub okresowo nadużywają alkoholu. 

Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Choroby występujące na tle 

nadużywania alkoholu to przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, niektóre typy 
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nowotworów, zaburzenia psychiczne, zwłaszcza o charakterze depresyjnym i lękowym. Nadużywanie 

alkoholu jest przyczyną uszkodzeń ciała i śmierci w wyniku wypadków, przemocy i zatruć. Corocznie –  

z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z nadużywaniem alkoholu – w Polsce umiera około  

10 tys. osób.  

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowym podaje, że liczbę osób uzależnionych od 

alkoholu szacuje się na ok. 2% populacji kraju. Można zatem przyjąć, że w województwie śląskim 

szacowana liczba osób uzależnionych od alkoholu wynosi ok. 90 tys. W poszczególnych typach placówek 

odwykowych w województwie śląskim w 2018 r. zarejestrowano 20 612 pacjentów uzależnionych, w tym 

4 106 kobiet, co stanowiło 19,9% pacjentów. Było to mniej niż w poprzednich latach. Pacjenci 

zarejestrowani do placówki leczenia uzależnień po raz pierwszy w 2018 roku stanowili 37,1% 

zarejestrowanych.  

 

Współuzależnienie. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny negatywnie wpływa na 

funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia 

dorosłych i dzieci. Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieprawidłowego przystosowania 

się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, osoba 

współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co  

efekcie ułatwia pijącemu dalsze picie. U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na 

stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie diagnozuje się 

wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem 

picia partnera. Dzieci nie mają żadnego wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwarzają 

dla nich dorośli.  

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych 

działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne problemy psychologiczne:  

- zaburzenia psychosomatyczne (nerwice, zaburzenia emocjonalne- huśtawka nastrojów, stany lękowe, 

depresyjne, zakłócenia czynności poznawczych); 

- pustka duchowa i brak nadziei; 

- poczucie niemożności rozstania się; 

- samotność; 

- nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających); 

- trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb; realizacji własnych pragnień, ambicji i celów; 

- obniżenie jakości życia. 

 

Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia 

psychosomatycznego, jeśli skorzystają z pomocy oferowanej im w placówkach terapii uzależnień, gdzie 

mają prawo korzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i medycznej. Dodatkowo bardzo pomocne 

mogą być spotkania Wspólnoty Al-Anon.  

 

Z uwagi na to, że zdecydowanie większa liczba mężczyzn jest uzależnionych, współuzależnieniem 

częściej dotknięte są kobiety. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że 

ok. 4% populacji to osoby dorosłe żyjące w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice). 

Przenosząc ten odsetek na województwo śląskie można przyjąć, że ok. 150 tys. osób dorosłych żyje w 

otoczeniu alkoholika, a ok. 150 tys. dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholików.  

 

W województwie śląskim w 2018 roku było zarejestrowanych 3 948 pacjentów z zaburzeniami 

wynikającymi ze współuzależnienia, w tym większość stanowiły kobiety (3 182), przy czym 43%  

z zarejestrowanych pacjentów po raz pierwszy zgłosiło się po pomoc terapeutyczną. Było to mniej niż  

w poprzednich latach. Około 34% ogółu pacjentów, którzy się zgłosili po taką pomoc zostało włączonych 

do podstawowego programu terapii dla współuzależnionych, a blisko 62% z nich go ukończyło.  
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W województwie śląskim w 2018 roku, wśród pacjentów placówek leczenia uzależnień były też osoby: 

- z zaburzeniami tzw. syndromu DDA – dorosłych dzieci alkoholików (1 904 pacjentów), 

- dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych (72 pacjentów), 

- osoby pijące alkohol w sposób szkodliwy (698 pacjentów), 

- młodociani pacjenci (do 18 r.ż.) pijący szkodliwie i uzależnieni (12 pacjentów).                                                     

W 2018 roku w województwie śląskim funkcjonowało w sumie 87 placówek leczenia uzależnień, w tym: 

55 poradni i przychodni, 18 dziennych oddziałów terapii uzależnienia od alkoholu, 8 oddziałów 

całodobowych oraz 6 oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.  

 

3. Charakterystyka miasta.  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto Radzionków liczyło 15 862 mieszkańców. Liczba urodzeń 

wyniosła 143, a liczba zgonów 218. 

 

1) Rynek alkoholowy.  

W Radzionkowie znajduje się 48 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym: 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży 32 punktów. 

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (wg zawartości alkoholu) 16 punktów. 
 

2) W roku 2013, 2015 i 2019 przeprowadzono badanie typu „Tajemniczy klient”, badanie techniką 

obserwacji niejawnej, w trakcie której wykonawca wciela się w rolę potencjalnego klienta. Klientem była 

osoba pełnoletnia, jednakże swym wyglądem budząca wątpliwości, co do jej pełnoletności.  
 

Liczba 

punktów 

ogółem 

Liczba punktów,  

w których 

przeprowadzono 

badanie  

Liczba punktów, w których nie 

sprawdzono dowodu 

osobistego i sprzedano alkohol 

Liczba punktów,  

w których sprawdzono 

dowód, odmówiło sprzedaży 

2013 

66 51 42 9 

2015 

 

61 9 19 40 

2019 

 

64 56 27 21 
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3) Skala problemów społecznych 

 
Liczba wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe złożonych do GKRPA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
27 27 30 19 23 28 25 15 

Liczba skierowanych do Sądu Rejonowego wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15 19 17 11 11 12 17 5 

Osoby doprowadzone przez Policję lub Straż Miejską do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

126 122 120 108 170 142 167 58 

Przemoc domowa- liczba sporządzonych Niebieskich Kart 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

16 42 32 27 36 30 50 23 

 

4) Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów społecznych 
W gminie Radzionków znajdują się następujące instytucje, stanowiące system wspierania osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, a także innych osób dotkniętych problemami 

społecznymi: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Realizowane zadania: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Posiedzenie komisji 26 23 22 21 16 14 

Posiedzenie podkomisji interwencyjno-

motywującej 
- - 12 12 12 6 

Postanowienia opiniujące lokalizację punktów 

sprzedaży alkoholu 
35 23 30 17 17 6 

 
b) Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, w którym pomocy udziela radca prawny oraz psycholog 

Ilość porad udzielonych przez specjalistów w ramach Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego w zakresie problemów 

społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc i inne) 

2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Udzielone porady ogółem (konsultacje) 

 

83 173 191 160 192 110 

Porady w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz możliwości 

podjęcia leczenia, spożywania alkoholu w sposób szkodliwy lub 

ryzykowny; 

 

65 140 127 94 88 44 

Porady w zakresie współuzależnienia 

 

5 12 18 34 37 24 
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Porady w zakresie przemocy domowej 
-porady związane ze sprawcami przemocy nadużywającymi 

alkoholu 
- porady kierowane do osób współuzależnionych doświadczających      
Przemocy 

7 

4 

 

3 

17 

14 

 

3 

30 

22 

 

8 

 

25 

21 

 

4 

 

38 

22 

16 

 

42 

15 

 

27 

 

DDA (dorosłe dzieci alkoholików) 0 0 5 0 0 0 

Nerwica, deresja 6 3 11 7 0 0 

Porady prawnika 

 

50 51 56 - - - 

 
c) Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania   

Narkomanii,  
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
e) Świetlica środowiskowa,  
 

4. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 2019. 

W celu przeprowadzenia diagnozy wykonane zostało badanie ankietowe, które objęło dorosłych, 

młodzież,  dzieci oraz sprzedawców zamieszkujących Radzionków. 

1) Diagnoza dorosłych. 

Na terenie miasta przeprowadzone zostało wśród jej dorosłych mieszkańców (400 osób) anonimowe 

badanie ankietowe (w formie elektronicznej oraz papierowej). Wśród ankietowanych znalazło się 75% 

kobiet i 25% mężczyzn.  

W badaniu diagnozującym wyróżnić można główne problemy, które pojawiają się w odpowiedziach osób 

objętych badaniem. Na podstawie uzyskanych danych oraz ich analizy można wyróżnić najważniejsze 

kwestie:  

 Za zdecydowanie najpoważniejsze problemy społeczne mieszkańcy uznali zanieczyszczenie 

powietrza, problemy mieszkaniowe oraz alkoholizm. Alkoholizm i bezrobocie są problemem nie 

tylko dla ludzi bezpośrednio nimi dotkniętych, ale też dla ich najbliższego otoczenia. Sytuacja nie 

zmieniła się od roku 2016, w którym mieszkańcy również wskazali te same problemy społeczne 

jako najpoważniejsze. 

 Bezrobocie w dosyć znaczny sposób dotyka mieszkańców. 27% ankietowanych ma w rodzinie 

osobę bezrobotną. Jedynie 41% ankietowanych uważa, że szansa na znalezienie przez 

bezrobotnych pracy jest co najmniej duża. 

 W przypadku trudnej sytuacji życiowej badani najchętniej zwróciliby się o pomoc do Ośrodka 

Pomocy Społecznej (41%).  

 Większość mieszkańców (47%) zauważa, że spożycie alkoholu w ostatnich 10 latach na terenie 

miasta wzrosło. Biorąc pod uwagę fakt, iż uważają oni alkoholizm za jeden z najpoważniejszych 

problemów społecznych występujących na terenie miasta można uznać, iż oczekują oni od władz 

lokalnych podjęcia działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.  

 Z danych wynika, że problem narkotyków nie jest powszechny wśród dorosłych mieszkańców, 

ponieważ 76% z badanych stwierdziło, iż nie znają nikogo kto zażywałby narkotyki, a 97% nigdy 

nie zażyło środka uznawanego za narkotyk. 
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 Aż 46% grupy badawczej zna co najmniej jedną rodzinę, która doświadcza przemocy fizycznej 

lub psychicznej. Projektowanie działań profilaktycznych w tym zakresie zdaje się być konieczne 

dla miasta w najbliższym czasie. Porównując dane z roku 2016 sytuacja nieznacznie się 

pogorszyła, poprzednio 41% ankietowanych wskazała, że zna osoby doświadczające przemocy. 

 Pomimo wielu kampanii wciąż zdarzają się osoby, które wierzą, że kary fizyczne od czasu do 

czasu są dobre dla wychowania dziecka. Ponadto aż 9% ankietowanych zgadza się ze 

stwierdzeniem, że surowe traktowanie hartuje dziecko i pozwala lepiej radzić sobie w życiu.  

 Większość ankietowanych słyszała o zjawisku cyberprzemocy, pomimo to znaczna część dzieci 

spędza w domu kilka godzin przed komputerem, nawet do 5 godzin. Wydaje się więc, 

że mieszkańcy nie są do końca świadomi zagrożeń, jakie wiążą się z nieograniczonym 

użytkowaniem tego typu urządzeń przez dzieci. Niemal 77% ankietowanych zna lub słyszała 

o przypadkach cyberprzemocy, czyli tyle samo co w roku 2016. Jak widać wiedza w tym temacie 

nie pogłębiła się od kilku lat. 

 Większość badanych ma niewielkie doświadczenia z hazardem. Jest jednak obszar z tej dziedziny, 

który jest bliski wielu badanym – to konkursy polegające na wysyłaniu płatnych sms do 

uczestnictwa w których przyznało się 52% badanych. 

 

Zalecenia dla miasta Radzionków: 

 Głównym celem działań profilaktycznych realizowanych na terenie miasta nie powinno być 

wyeliminowanie spożywania alkoholu przez jej dorosłych mieszkańców, ponieważ nie jest to 

możliwe. Skupić należy się na uświadomieniu lokalnej społeczności skutków oraz zagrożeń jakie 

wiążą się ze spożywaniem alkoholu zwłaszcza w nadmiernych ilościach.  

 Bardzo ważne jest dążenie do przesunięcia wieku inicjacji alkoholowej, zgadza się z tym bardzo 

duża liczba mieszkańców.  

 Należy wspierać osoby, które są uzależnione, współuzależnione oraz te, które pochodzą z grup 

społecznych najbardziej podatnych na uzależnienia, a przede wszystkim będących w trudnej 

sytuacji życiowej. Osobom takim trzeba wskazywać różne formy rozwiązywania problemów, 

które będą alternatywą dla alkoholu i narkotyków.  

 Należy także zwiększyć liczbę działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Bardzo duża liczba mieszkańców jest zdania, że to właśnie 

brak możliwości spędzania czasu w inny sposób jest przyczyną sięgania po alkohol.  

 Uświadamiać powinno się również osoby, których problem uzależnienia od alkoholu i 

narkotyków oraz zjawisko przemocy bezpośrednio nie dotyczy, aby wiedziały w jaki sposób 

reagować na ludzi zmagających się z uzależnieniem czy przemocą oraz jak im pomagać.  

 Profilaktyka powinna kształtować odpowiednie postawy społeczne oraz rozwijać umiejętności 

empatyczne oraz poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za innych.  

 Szczególnie przemoc wobec dzieci wymaga edukacji mieszkańców. 

 Wszystkie działania profilaktyczne, które są realizowane powinny być kontrolowane pod 

względem efektów, jakie przynoszą, aby móc na bieżąco dokonywać korekty tych oddziaływań, 

które nie przynoszą oczekiwanych skutków.  
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2) Diagnoza dzieci i młodzieży 

W ramach diagnozy poddano badaniu młodzież uczącą się w placówkach oświatowych znajdujących się 

na terenie miasta. Anonimowe ankiety wypełniło 511 uczniów.  

Podstawowym celem ankiety była analiza określonych problemów społecznych, do których należy:  

 używanie przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki 

i dopalacze, leki oraz napoje energetyczne),  

 zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu (cyberprzemoc), 

 problemy związane z przemocą i agresją w środowisku szkolnym oraz domowym. 

Młodzi mieszkańcy Radzionkowa postrzegają problemy przed jakimi stoi lokalna społeczność 

w następujący sposób:  

 Wolny czas młodzież wykorzystuje głównie na korzystanie z komputera. Wysoko plasują się 

również spotkania z rówieśnikami i uprawianie sportu.  

 50% uczniów szkół podstawowych oraz 33% uczniów szkół ponadpodstawowych spędza przy 

komputerze 1-3 godzin dziennie, a 28% oraz 25% spędza przed komputerem 3-5 godzin, co może 

być przyczyną do niepokoju. Wskazuje to, że warto wspierać młodych ludzi w możliwie jak 

najbardziej zrównoważonym wykorzystywaniu komputerów i Internetu. Wskazane jest również 

podjęcie działań profilaktycznych w tym obszarze. Szczególnie, że spora część badanych (60% 

uczniów szkół podstawowych oraz 66% uczniów szkół ponadpodstawowych) deklaruje 

doświadczenia przemocy w Internecie. To dodatkowo wzmacnia rekomendację o prowadzeniu 

działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci.  

 Problem przemocy jest obecny nie tylko w świecie wirtualnym. Pewna część uczniów deklaruje 

brak poczucia bezpieczeństwa w szkole. Jednak 76% uczniów szkół podstawowych oraz 91% 

uczniów szkół ponadpodstawowych czuje się w niej bezpiecznie.  

 Badana młodzież darzy dorosłych zaufaniem, w tym nauczycieli, o czym świadczy fakt, 

że w przypadku zaobserwowania negatywnych, agresywnych zachowań,  spory odsetek 

zwróciłby się właśnie do nich o pomoc. Niepokojącym może być jednak fakt, że 6% uczniów 

szkół podstawowych oraz 11% uczniów szkół ponadpodstawowych nie zrobi nic w przypadku 

wystąpienia konfliktu.  

 Relacje w domu badani określają zazwyczaj jako bardzo dobre i dobre, większa część rodziców 

badanych uczniów radzi sobie z wychowaniem dzieci bez uciekania się do stosowania kar.  

Kary wobec 48% uczniów szkół podstawowych oraz 26% uczniów szkół ponadpodstawowych 

ograniczają się do różnego rodzaju zakazów, jednak wśród badanej próby zdarzają się również 

osoby, które zostały pobite przez rodziców.  

 Pod względem teoretycznej znajomości alkoholu oraz skutków jego nadużywania młodzi 

mieszkańcy wykazują sporą wiedzę, co może wynikać z ilości zajęć profilaktycznych 

przeprowadzanych w szkołach. Mimo to aż 22% uczniów szkół podstawowych oraz 34% 

uczniów szkół średnich określiło jako prawdziwe zdanie: „alkohol w piwie jest inny i mniej 

groźny niż w wódce”.  

 Mimo wiedzy teoretycznej alkohol jest obecny w środowisku młodzieży. 46% uczniów szkół 

podstawowych oraz 87% uczniów szkół średnich zna takie osoby, które spożywają alkohol, a 6% 

oraz 60% badanych twierdzi, że pije niemal większość ich znajomych.  
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 27% młodych ludzi uczących w szkołach podstawowych oraz 72% uczniów szkół średnich 

próbowało już osobiście alkoholu. 31% oraz 12% z w/w liczb to osoby, które pierwszy kontakt 

z alkoholem deklarują przed 12 rokiem życia. Porównując do roku 2016 sytuacja wśród uczniów 

szkół podstawowych pogorszyła się, gdyż wtedy tylko 4% badanych przyznało się, że spożywało 

alkohol. Wśród uczniów szkół średnich ilość uczniów spożywających alkohol jest zbliżona, w 

roku 2016 82% uczniów się do tego przyznało. Pomimo rozpowszechnionej profilaktyki, wielu 

zajęć teoretycznych czy kontroli, jakiej zwykle poddawane są młode osoby przez rodziców 

i opiekunów, bardzo duży odsetek badanej młodzieży nie zachowuje abstynencji do 

pełnoletności. Spora część badanych doświadczyła już stanu upojenia alkoholowego. w dodatku 

część z nich deklaruje łatwość zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Należałoby więc 

przede wszystkim ograniczyć dostęp młodych ludzi do tego typu substancji i być może zmienić 

sposób i zakres materiału w przeprowadzanych zajęciach profilaktycznych. Równie ważne jest 

zaangażowanie rodziców i uświadomienie im, jakie negatywne skutki może mieć społeczne 

przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młodzież.  

 Największa liczba uczniów szkół podstawowych pierwszy raz napiła się alkoholu w domu, tak 

twierdzi 54% badanych, natomiast wśród uczniów szkół średnich 43% ankietowanych pierwszy 

raz alkoholu spróbowało na wakacjach.  

 22% uczniów szkół podstawowych oraz 57% uczniów szkół średnich biorących udział w badaniu 

paliło papierosy, a 37% oraz 47% uważa że jest to modne (w tym palenie e-papierosów).  

W przypadku palenia papierosów, podobnie jak przy inicjacji alkoholowej, wśród dzieci ze szkół 

podstawowych procent się zwiększył, gdyż w roku 2016 tylko 5% ankietowanych sięgnęło po 

papierosy. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w roku 2016 do palenia przyznało się 52%. 

Podobnie jak w przypadku alkoholu, młodzież wskazuje na łatwość samodzielnego zakupu 

wyrobów tytoniowych oraz sama wykazuje zainteresowanie spróbowaniem papierosów. 

 Tak wysokie wartości spożytego alkoholu czy papierosów nakazują czujność pod kątem 

przestrzegania zasad związanych z niesprzedawaniem obu tych kategorii produktów nieletnim.  

 94% badanych uczniów szkół podstawowych oraz 69% uczniów szkół ponadpodstawowych 

oświadczyło, że nie zna osób, które rozprowadzają narkotyki. Odpowiednio 1% oraz 5% 

deklaruje, że takie osoby znajdują się w ich szkolnym środowisku. 2% oraz 26% badanych 

deklaruje, że ma za sobą pierwszy kontakt z narkotykami. W roku 2016 do zażywania 

narkotyków nie przyznał się żaden uczeń szkoły podstawowej, natomiast przyznało się 8% 

gimnazjalistów oraz 11% uczniów szkół średnich. Najpopularniejszym narkotykiem podobnie jak 

w całym kraju, a nawet Europie jest marihuana. Jej używanie deklaruje 14% uczniów szkół 

podstawowych oraz 51% uczniów szkół średnich (która kiedykolwiek próbowała używek).  

 Dostęp do narkotyków, zmniejszony zakres kontroli, a także panujące wśród młodzieży 

przekonanie o braku szkodliwości używania marihuany są największymi czynnikami ryzyka.  

 Młodzież wskazywała na łatwość dostępu do zakupu zarówno papierosów, alkoholu, jak 

i narkotyków. Konieczne są więc działania, które ją ograniczą.   

 Pomimo działań w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba prowadzenia akcji, 

programów i warsztatów profilaktycznych dotyczących spożywania i nadużywania alkoholu, 

wyrobów tytoniowych i narkotyków, w szczególności skupiających się na negatywnym wpływie 

na zdrowie osób zażywających je w młodym wieku.  

 Na podstawie dokonanej diagnozy należałoby także wdrożyć do szkół zajęcia dodatkowe, na 

które wskazuje młodzież, a które są zgodne z jej zainteresowaniami. Odwrócenie uwagi od 
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substancji psychoaktywnych i promowanie zdrowego stylu życia z pewnością są częścią 

profilaktyki. 

 Większość uczniów ma zaufanie do nauczycieli ze swojej szkoły, a w swojej klasie czuje się 

dobrze. Niestety, 6% uczniów szkół podstawowych oraz 2% uczniów szkół ponadpodstawowych 

chciałoby zmienić swoją klasę.  

 Stosunki z innymi ludźmi młodzież ocenia na dobre, najlepsze kontakty mają z Rodzicami, 

Dziadkami i przyjaciółmi.  

Zalecenia dla miasta Radzionków:  

 Należy ograniczyć dostęp młodych ludzi do substancji takich jak alkohol czy papierosy i być 

może zmienić sposób i zakres materiału w przeprowadzanych zajęciach profilaktycznych.  

 Konieczne jest zwiększenie zaangażowania rodziców i uświadomienie im, jakie negatywne skutki 

może mieć społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młodzież.  

 Ponieważ młodzi ludzie spędzają znaczną część wolnego czasu korzystając z komputera  

i Internetu, należy zwrócić szczególną uwagę na uświadomienie im jakie zagrożenia są z nimi 

związane.  

 Konieczne jest prowadzenie wśród rodziców i dorosłych mieszkańców akcji przeciwko 

stosowaniu przemocy wobec dzieci. Ponieważ problem ten na terenie miasta występuje, powinno 

się również uczulać na niego nauczycieli, którzy w momencie, kiedy mają podejrzenia, 

że w stosunku do uczniów może być stosowana przemoc, powinni w odpowiedni sposób 

reagować.  

 Pomimo działań w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba prowadzenia akcji, 

programów i warsztatów profilaktycznych dotyczących spożywania i nadużywania alkoholu, 

wyrobów tytoniowych i narkotyków, w szczególności skupiających się na negatywnym wpływie 

na zdrowie osób zażywających je w młodym wieku.  

 Na podstawie dokonanej diagnozy należałoby także wdrożyć do szkół zajęcia dodatkowe, na 

które wskazuje młodzież, a które są zgodne z jej zainteresowaniami. Odwrócenie uwagi od 

substancji psychoaktywnych i promowanie zdrowego stylu życia z pewnością są częścią 

profilaktyki. 

3) Punkty sprzedaży alkoholu 

W badaniu przeprowadzonym w punktach sprzedaży wzięli udział sprzedawcy z terenu miasta 

Radzionków. Pytania, które znalazły się w ankiecie przeprowadzonej w punktach sprzedaży, miały na 

celu przede wszystkim ukazanie postawy sprzedawców napojów alkoholowych wobec tak ważnych 

zagadnień jak: sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, sprzedaż alkoholu osobom 

nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w miejscu jego sprzedaży, awantury i bójki wywołane przez osoby 

nietrzeźwe lub spożywające alkohol. 

 Większość, bo aż 76% sprzedawców odpowiedziało, że alkohol zawarty w piwie lub winie nie 

jest mniej szkodliwy, niż ten zawarty w wódce. Wiedza w tym temacie nieznacznie się poprawiła, 

gdyż w roku 2016 66% ankietowanych odpowiedziało, że alkohol zawarty w piwie lub winie nie 

jest mniej groźny od tego zawartego w wódce. 
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 Również większość (73%) ankietowanych nie zgadza się na spożywanie w punktach sprzedaży, 

ale 20% sprzedawców stwierdziło, że zdarza się to prawie codziennie.  

 Niemal 67% sprzedawców odpowiedziało, że osoby spożywające alkohol w jakiś sposób 

zagrażają innym osobom w ich otoczeniu, a 16% ankietowanych było odmiennego zdania.  

 Aż 11% ankietowanych odpowiedziało, że doświadczyło nieprzyjemnej sytuacji w obrębie 

sklepu. Pozostali nie mają takich doświadczeń. W porównaniu z rokiem 2016 sytuacja się 

poprawiła, gdyż wtedy 27% ankietowanych przyznało, że doświadczyło nieprzyjemnej sytuacji w 

obrębie swojego sklepu. 

 Większość, bo aż 86% sprzedawców uważa za niestosowne sprzedaż alkoholu osobie 

pełnoletniej, ale nietrzeźwej.  

 Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że papierosy powinny być sprzedawane 

od 18 roku życia – 84%, ale 20% sprzedawców odpowiedziało, że zna przypadki sprzedaży 

papierosów nieletnim,  

 Tylko 78% sprzedawców twierdzi, że nigdy nie spotkało się z sytuacją, aby ktoś sprzedał alkohol 

osobie nieletniej.  

 Niemal wszyscy, bo 91% sprzedawców stwierdziło, że nigdy nie sprzedało papierosów osobie 

niepełnoletniej. Również 91% ankietowanych potwierdziło, że nigdy nie zdarzyło im się sprzedać 

alkoholu osobie, o której wiedzą, że jest niepełnoletnia. 

 Niemal 38% sprzedawców odpowiedziało, że zdarza się bardzo rzadko, by osoba niepełnoletnia 

chciała kupić papierosy, 22% sprzedawców deklaruje, że taka sytuacja zdarza się co najmniej raz 

w tygodniu. 

 Zdecydowana większość, bo aż 67% z nich stwierdziło, że nie ma problemu i bez skrępowania 

prosi o okazanie dowodu osobistego (podobnie jak w roku 2016, kiedy to 70% ankietowanych 

przyznało, że nie ma problemu z poproszeniem o dowód osobisty). Jednak 4% sprzedawców 

przyznaje, że wstydzi się poprosić o dowód i nie prosi o dowód, podczas gdy w roku 2016 aż 

15% sprzedawców przyznało, że ma z tym problem i nie prosi o dowód. 

 Jeśli chodzi o kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych – 44% ocenia dobrze jej skuteczność, 

18% ocenia ją bardzo dobrze, 22% ankietowanych twierdzi, że jest ona średnia, a 11% że słaba.  

 Aż 69% ankietowanych deklaruje, że zupełnie nie odczuwa potrzeby uczestnictwa w szkoleniach 

z profilaktyki, z kolei 13% sprzedawców zdaje sobie sprawę, jak są one ważne i twierdzi, 

że chciałoby w nich uczestniczyć.  

Zalecenia dla miasta Radzionków: 

 Aż 10% sprzedawców zna przypadki sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 

22% zna przypadki sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Dane te są niepokojące, dlatego 

potwierdzają konieczność prowadzenia szkoleń dla sprzedawców, i uświadamiania im prawnych 

oraz moralnych skutków sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.  

 Należy pouczać sprzedawców odnośnie tego, jakie są ich prawa i obowiązki. Powinni oni 

wiedzieć o tym, jak wygląda sprzedaż napojów alkoholowych w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. Muszą również mieć świadomość tego, jakie konsekwencje 

mogą ponieść osoby sprzedające alkohol osobom nieletnim.  
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 Powinno się położyć większy nacisk na wypracowanie umiejętności asertywnej odmowy podczas 

próby zakupu alkoholu przez osobę nieletnią.  

ROZDZIAŁ III 
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

1.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu.     
1) Prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego: 
a) Motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii osób 

współuzależnionych; 
b) Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (grupy wsparcia i grupy 

samopomocowe po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej); 
c) Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji  

o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 
d) Zainicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej; 
e) Posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb  

z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc 

dla klientów punktu; 
f) Prowadzenie Punktu Pomocy Prawnej. 
2) Wsparcie działalności placówek lecznictwa odwykowego podnoszące efektywność usług 

świadczonych na rzecz mieszkańców. 
3) Finansowanie programów zdrowotnych skierowanych m.in. do: osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, osób uzależnionych po leczeniu odwykowym, dla ofiar przemocy, dla dzieci  

z dysleksją i ADHD, dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób uzależnionych  

w tym DDA. 
4) Finansowanie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu.  
5)   Dofinansowanie kształcenia i szkoleń osób prowadzących terapię uzależnienia i współuzależnienia   
      od alkoholu. 
6)  Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez 

kluby abstynenta, treningów i programów pomocy psychologicznej realizowanych  

w klubach abstynenta oraz w innych placówkach. 
7)   Zakup materiałów edukacyjnych. 
8)   Finansowanie kosztów postepowania sądowego w przedmiocie zobowiązania do leczenia 

odwykowego, w tym kosztów opinii biegłych sądowych. 
 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 

1) Tworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
a) Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie  

z problemem alkoholowym. 
b) Finansowanie bieżącej działalności świetlicy środowiskowej oraz realizowanych programów 

profilaktycznych 
c) Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach  

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
d) Finansowanie prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych i programów socjoterapeutycznych dla    dzieci 

z rodzin z problemem alkoholowym. 
e) Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
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f) Organizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich akcji wypoczynku dla dzieci z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym.  
g) Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin  

z problemem alkoholowym oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych 

organizowanych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli.  
h) Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy 

dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym. 
i) Organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, mających 

na celu podniesienie kompetencji wychowawczych. 
2) Wspieranie grup samopomocowych dla dzieci alkoholików typu Alateen. 
3) Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z FAS – Płodowym Zespołem Alkoholowym – 

oraz dla ich rodziców i opiekunów.     
4) Wspieranie i współfinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci 

Alkoholików.   
5) Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który w ramach GPPiRPA 

realizowany będzie poprzez: 
a) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
b) Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy  

w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym upowszechnianie materiałów 

informacyjno – edukacyjnych  
c) Dofinansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie  zagadnień 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym nt. procedury „Niebieskiej Karty”.  
d) Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin 

dotkniętych problemem przemocy. 
e) Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie . 
f) Superwizowanie pracy zespołu interdyscyplinarnego. 
g) Finansowanie programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania relacji 

interpersonalnych, rozwiazywania konfliktów.  
6) Wsparcie asystenta rodziny, realizującego zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny 

   i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu    
     alkoholizmowi   
 

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 oraz innych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych.  
1) Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.: 

a) programy w zakresie asertywności i radzenia sobie ze stresem; 
b) programy w zakresie profilaktyki alkoholowej; 
c) programy w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych oraz innych zaburzeń zdrowia 

psychicznego; 
2) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest 

wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do  podejmowania świadomych  

i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 
3) Wspieranie wspólnych spotkań, wyjazdów integracyjnych dla dzieci i rodziców, mających na celu 

profilaktykę oraz budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych między dzieckiem  

i rodzicami.  
4) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez 

młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 
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5) Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, 

młodzieżą oraz umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, 

pedagogów, psychologów.   
6) Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla innych grup zawodowych:  

m.in. policjantów, pracowników Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, wybranych grup 

pracowników służby zdrowia, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Pełnomocnika dot. uzależnień.  
7) Organizowanie i dofinansowanie konkursów, wystaw oraz lokalnych imprez dla dzieci  

i młodzieży związanych z promowaniem trzeźwego, wolnego od uzależnień stylu życia oraz innych 

związanych z rozwijaniem pasji i zainteresowań;  
8) Prowadzenie różnych form zajęć sportowych, artystycznych dla dzieci i młodzieży. 
9) Organizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich akcji wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży.  
10) Tworzenie miejsc rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w celu prowadzenia   

profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 
11) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów  alkoholowych oraz  

działań kontrolnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych  

i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. 
12) Prowadzenie działań kontrolnych wobec punktów sprzedaży alkoholu. 
13) Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów 

alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do  młodzieży. 
14) Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką 

problemów alkoholowych, organizowanie festynów, lokalnych dni trzeźwości, happeningów, 

pikników, konferencji prasowych, debat w lokalnych mediach, produkcja gadżetów promocyjnych. 
15) Współudział w lokalnych i ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
16) Prowadzenie stałego medialnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 
17) Tworzenie sieci punktów z informacjami o ofercie pomocy na terenie gminy w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 
18) Produkcja i dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień. 
19) Wspieranie edukacji osób uczących się, studiujących i pracujących w systemie pomocy dzieciom, 

młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz przemocy, poprzez prenumeratę 

czasopism, zakup specjalistycznych książek i opracowań.  
20) Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach 

publicznych. 
21) Zapobieganie problemom zdrowotnym i psychospołecznym wynikającym z nadużywania alkoholu 

poprzez wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej 

interwencji. 
22) Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez podnoszenie kompetencji 

zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi oraz 

inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

w miejscach publicznych. 
23) Dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Centrum Interwencji Kryzysowej  

i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu na rzecz mieszkańców Radzionkowa.   
24) Wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców 

sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 
 

 

Id: 7B0A1B87-2288-4316-AB1D-13BDA4469C9A. Podpisany Strona 16



4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 
1) Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich. 
2) Wspieranie inicjatyw młodzieży zrzeszonej w organizacjach propagujących trzeźwy, wolny od 

uzależnień styl życia. 
3) Wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich przeciwdziałających 

uzależnieniom. 
 

5.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹  

i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli 

kierować sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora w przypadku złamania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy 

napojów alkoholowych. Postępowanie w tym zakresie prowadzone jest na podstawie przepisów  

o postępowaniu karnym. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarżyciel publiczny odbywają się w 

trybie uproszczonym. Wniesienie aktu oskarżenia do sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem 

postępowania dowodowego, które należy do kompetencji policji. 
 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Wsparcie reintegracji zawodowej i społecznej w szczególności dla osób bezdomnych, uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków, osób z zaburzeniami psychicznymi, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych  

z zakładów karnych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami.  
 

7.  Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - podejmowanie czynności zmierzających do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu.  
1) Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem 

przesłanek z art.24 (rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od pracy, 

systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku  publicznego).  
2) Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności 

zaprzestania wymienionych działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu 

odwykowemu. 
3) Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności 

przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postepowania, przygotowanie dokumentacji 

związanej z postepowaniem sądowym (wywiad środowiskowy, protokoły) oraz złożenie wniosku do 

sądu rejonowego o wszczęcie postepowania (uiszczenie opłaty sadowej oraz opłaty z tytułu wydanych 

opinii biegłych). 
 

ROZDZIAŁ IV 

REALIZACJA PROGRAMU 
 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Radzionków ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii.  
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ROZDZIAŁ V 
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

1. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie działa  

w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Radzionków. 
2. Za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie 

Komisji otrzymują miesięczne wynagrodzenie, pod warunkiem uczestnictwa przynajmniej  

w jednym posiedzeniu komisji. 
3. Wynagrodzenie ustala się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za 

pierwszy miesiąc poprzedniego kwartału ustalone w oparciu o art. 56 ust. 1 pkt. 2 Prawa Bankowego, 

a podanego w komunikacie GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim w wysokości: 
1) 12% - dla Przewodniczącego Komisji, 
2) 10% - dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji, 
3) 7% - dla pozostałych członków Komisji. 
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