
                                                              D I A G N O Z A
                                                zagroŜeń  alkoholizmem na terenie                                     
                                        działania  Gminnej   Komisji   Rozwiązywania
                                    Problemów   Alkoholowych   w Lipiu   na  2011 roku

1. POSTANOWIENIE  OGÓLNE

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

roku  z  późniejszymi  zmianami  stanowi,  Ŝe  prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i

rozwiązywanie problemów alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy- art 41 ust. 1. Realizacja

tych  zadań  odbywa  się  na  podstawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę  Gminy Lipie.  Niniejszy program

jest kontynuacją  programów z lat ubiegłych , dlatego teŜ  zawiera wytyczone wcześniej kierunki

działań w kaŜdym roku uzupełniane o zdobyte doświadczenia. Program swoim zasięgiem obejmuje

przede wszystkim grupy ryzyka i osoby uzaleŜnione nie tylko od alkoholu , ale równieŜ od innych

środków uzaleŜniających.

2. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA PROGRAMU 

– Program GKRPA naleŜy traktować jako szeroko zakrojone działania zapobiegania

patologiom społecznym : alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej

– Program GKRPA ukierunkowany jest przede wszystkim na profilaktykę, ale takŜe
leczenie i ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych

– Program GKRPA swoim działaniem skierowany jest do osób uzaleŜnionych od

alkoholu jak równieŜ do ogółu społeczeństwa, w tym przede wszystkim do młodzieŜy. 

3. WIELKOŚĆ I  SPOśYCIE ALKOHOLU

SprzedaŜ  napojów alkoholowych  jest  prowadzona w sektorze Gminnej  Spółdzielni  Samopomoc

Chłopska w Lipiu oraz prywatnych jednostek gospodarczych. Jednostki te nie prowadzą  danych

statystycznych o ilości sprzedanych napojów alkoholowych.

Środki pienięŜne uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych pozwalają  na

prowadzenie działalności profilaktycznej w naszej gminie w szczególności prowadzenie Świetlic

Środowiskowych w trzech obszarach działania tj : Danków, Lindów, Parzymiechy, realizowanie w

szkołach Programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy dot : alkoholizmowi, narkomani oraz

przemocy  domowej,  zakupu  strojów  i  sprzętu  sportowego  dla  działających  kół  sportowych  na

terenie  Gminy Lipie,  pomoc rodzinom w których  występuje  problem alkoholowy lub  przemoc

domowa tj. doŜywianie dzieci z w/w rodzin oraz wiele innych spraw , które są ujęte w programie

GKRPA.

Gmina Lipie swym terenem obejmuje 99 km2 , zamieszkuje 6549 mieszkańców 

Jak wynika z badań statystycznych :

2 % ogółu dorosłej populacji to osoby uzaleŜnione

6 % dorosłej populacji to osoby naduŜywające alkoholu

4 % dorosłej populacji to osoby współuzaleŜnione

4 % ogółu populacji to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików 

5 % to ofiary przemocy w rodzinach alkoholowych (dorośli i dzieci )

4. śRÓDŁA  ZAOPATRZENIA  W  ALKOHOL  

Na terenie gminy zaopatrzenie w napoje alkoholowe prowadzi Gminna Spółdzielnia Samopomoc-



Chłopska i osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą.

GS „ SCH” Lipie
5 punktów sprzedaŜy w tym :

2 punkty / do 4,5% i piwo powyŜej 4,5%, od 4,5% do 18%, powyŜej 18% 

1 punkt / do 4,5% i piwo powyŜej 4,5%, od 4,5% do 18% 

2 punkty / do 4,5% i piwo powyŜej 4,5% .

Punkty Handlowe prowadzące prywatną działalność gospodarczą :

26 punktów sprzedaŜy w tym:

20 punktów z wódką, winem, i piwem

2 punkty z winem i piwem

4 punkty z piwem

oraz

5 punktów gastronomicznych w tym:

1 punkty z wódką, winem i piwem

2 punkt z piwem i wódką
2 punkty z piwem

5. ROZMIARY ZJAWISKA NADUśYWANIA ALKOHOLI  

SpoŜywanie  alkoholu  w  środowisku  wiejskim  charakteryzuje  się  spoŜywaniem  napojów

alkoholowych niskoprocentowych ( wino, piwo ) w ilościach do upicia się.
Na  podstawie  prowadzonych  sondaŜy  oraz  stosowanej  obserwacji  przez  GKRPA  wynika,  iŜ
najczęściej spoŜywają alkohol osoby w wieku od 20-40 lat. Wzrosło spoŜycie alkoholu przez ludzi

młodych, którzy jak wynika z prowadzonych obserwacji – preferują piwo.

Są to przewaŜnie ludzie bezrobotni, zatrudnieni dorywczo, samotni oraz młodzieŜ.

1. WYKROCZENIA  I  PRZESTĘPSTWA  DOKONANE  POD  WPŁYWEM  
ALKOHOLU

• Wypadki drogowe i kolizje                                                                        -              6

• Interwencje domowe                                                                                  -              28

• Ilość osób przewiezionych do izby wytrzeźwień                                       -              15

• Liczba skierowanych wniosków do Sądu Rejonowego art 87§ 1kw          -              6

•  Liczba skierowanych wniosków do sądu Rejonowego art 87 § 2 kw        -              8

• Liczba mandatów karnych nałoŜonych z art 43 Ustawy o wychowaniu

w trzeŜwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                          -            14

• Liczba mandatów karnych art 141 kw, 140 kw, 51 § 2kw                           -            28

• Liczba postępowań przygotowawczych mających związek z uŜyciem

przemocy gdzie podłoŜem był alkohol                                                          -            5

• Liczba prowadzonych czynności w ramach Niebieskiej Karty                     -            8

W  2010  roku  nie  prowadzono  postępowań  przygotowawczych  w  dotyczących  posiadania  i

rozprowadzania środków odurzających przeciwko osobom zamieszkałym na terenie gm. Lipie. Nie

ujawniono teŜ w podległym rejonie osób uzaleŜnionych od narkotyków.

          

                                                                             

Porównując dane z ubiegłego roku dotyczące wykroczeń wynika, iŜ popełnienia w/w czynów 

utrzymują się na poziomie roku ubiegłego..



      7.  ROZPOZNANIE STANU SPOśYWANIA ALKOHOLU W ZAKŁADACH PRACY

GKRPA  nie  odnotowała  przypadków  zwolnienia  pracowników  za  spoŜywanie  alkoholu  w

godzinach pracy.

Utrzymuje się  problem naduŜywania alkoholu w grupie osób bezrobotnych, co ogranicza szanse

skutecznej  pomocy w poszukiwaniu miejsc  pracy oraz  w przezwycięŜaniu  z tym narastającego

bezrobocia.

      8.   ZAGROśENIA W RODZINACH Z POWODU NADUśYWANIA ALKOHOLU 

NaduŜywanie alkoholu dezorganizuje prawidłowy styl Ŝycia w rodzinie.

WspółuzaleŜnieni  członkowie  rodziny  naraŜeni  są  na  niejednokrotnie   występujące  ubóstwa,

doświadczają przemocy jak równieŜ dochodzi do stopnia demoralizacji. ZauwaŜa się zwiększenie

liczby  upijającej  się  młodzieŜy  i  coraz  częściej  młodzieŜ  sięgającą  po  środki  psychoaktywne.

Stosowanie  reklam  alkoholi  przez  środki  masowego  przekazu  negatywnie  oddziaływuje     na

młodzieŜ, młodzieŜ w ten sposób poddawana jest bardzo agresywnym i starannie przygotowanym

działaniom promującym picie alkoholu. NaleŜy tak kształtować działania w danym środowisku, aby

przeciwdziałać  powstawaniu  patologii  i  negatywnych  zjawisk.  NaleŜy  zadbać  o  dostępność
popularnych materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy, inspirować nauczycieli , opiekunów

świetlic  środowiskowych  do  podejmowania  działań  w  szerzeniu  się  narastających  zagroŜeń..
Zapewniając moŜliwość korzystania z programów terapeutycznych, materiałów edukacyjnych. W

czasie promowania racjonalnych wzorów picia , edukacja na temat alkoholu powinna uświadomić
jednostkom  specyficzne  ryzyko  związane  z  piciem  alkoholu  w  określonych  okolicznościach  /

prowadzenie pojazdów mech, młody wiek, uprawianie sportu, ciąŜa i inne /.

DąŜąc  do  zmniejszenia  liczby  zagroŜeń  naleŜy  zadbać  o  zwiększenie  skuteczności  interwencji

policji  w przypadku  łamania  prawa  chroniącego  członków rodzin  alkoholowych  przed  groŜącą
przemocą w rodzinie.

W celu  poprawy istniejącej  sytuacji  podjęliśmy szeroko  zakrojoną  profilaktykę  dydaktyczną  w

szkołach , świetlicach środowiskowych, zabezpieczenie czasu wolnego poprzez organizację działań
sportowo-  rekreacyjnych  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych.  Prowadzenie

programów  profilaktycznych  oraz  organizowanie  imprez  rozrywkowych  w  czasie  którym

promowana  jest  zabawa  na  trzeźwo  .  Organizowane  są  spotkania  edukacyjne  dąŜące  do

podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na tematy związane z piciem alkoholu, uŜywaniem

środków psychoaktywnych, jak i groŜącej przemocy w rodzinie.

    


