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UCHWAŁA Nr XXXV/879/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

z dnia 25 września 2017 ROKU 

 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących 

działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację  

i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie 

stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz 

poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu 

 
Na podstawie art. 8 ust 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (Dz. U z 2016 r., poz. 486 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy  

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

z 2016 r., poz. 487 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Powierza się Powiatowi Pleszewskiemu realizację zadań Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego dotyczących realizacji działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek 

prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu  

i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu 

nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania 

społecznego osób uzależnionych od alkoholu. 

 

2. Powiat Pleszewski zrealizuje powierzone zadanie przy pomocy Domu Pomocy Społecznej  

w Pleszewie. 

 

3. Zasady finansowania oraz szczegółowy zakres przekazanych zadań, o których mowa  

w ust. 1 ustalone zostaną w odrębnym porozumieniu, które podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XXXV/879/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 września 2017 ROKU 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących 

działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację  

i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie 

stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz 

poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu 

 
Województwo Wielkopolskie, Powiat Pleszewski i Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej  

w Pleszewie zainicjowali i zrealizowali powstanie nowatorskiego i pilotażowego Pododdziału  

w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu w Pleszewie.  

Opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program 

terapeutyczny, realizowany na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu, obejmuje roczny okres 

pobytu mieszkańców. Celem programu jest podniesienie satysfakcji z życia osobistego mieszkańców 

poprzez pracę nad problemem alkoholowym oraz wprowadzenie rytmu dnia wypełnionego zajęciami. 

Działalność ta wspiera abstynencję i motywację do zmiany, pobudza aktywność oraz umożliwia 

rozwijanie zainteresowań i odkrywanie nowych zdolności i pasji. Realizacją programu zajmuje się 

przeszkolony personel posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, jak  

i uzależnionymi od alkoholu. Prowadzone są spotkania indywidualne i zajęcia grupowe z zakresu terapii 

uzależnień, a także spotkania społeczności, podczas których wykorzystywane są różnorodne materiały 

terapeutyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny. 

Ważnym elementem programu jest relaksacja, która pomaga sobie radzić z silnym napięciem 

emocjonalnym oraz negatywnymi myślami. Natomiast trening pamięci służy poprawie koncentracji  

i uwagi, zwiększa sprawność pamięci, przeciwdziała jej degradacji oraz pomaga sobie radzić ze stresem 

a dzięki temu i z chęcią picia. 

Trzecią, istotną częścią programu realizowanego w Pododdziale, jest leczenie i rehabilitacja.  

W ramach rehabilitacji, mieszkańcy mają dostęp do dwóch sal rehabilitacyjnych, wyposażonych  

w sprzęt do ćwiczeń. Ostatnim elementem programu, realizowanego w Pododdziale, jest terapia 

zajęciowa. Ma ona na celu pobudzanie i wspieranie aktywności uczestników zajęć, rozwijanie 

zainteresowań i zasobów oraz podtrzymanie bądź poprawę ich sprawności psychofizycznej, 

przeciwdziałanie nudzie, wypełnienie czasu wolnego – co w konsekwencji służy utrzymaniu 

abstynencji. 

Zakup usług (np.: transportu, opłat parkingowych, ubezpieczenia, wyżywienia, biletów wstępu, 

opłat za usługę np. przewodnicką czy pilota) podczas wycieczek do Warszawy, Poznania, Rogalina, 

Puszczykowa i Kórnika, wyjazdu do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu oraz zakup 

wyposażenia, które nie mieści się w kategorii zakupów inwestycyjnych, do realizacji zajęć: 

fotograficznych, kulinarnych, komputerowych, stolarskich, modelarskich, krawieckich, plastycznych  

i plenerowych dla pensjonariuszy oddziału, związane są z realizacją ww. programu. Zespół 

Terapeutyczny Pododdziału rozszerza ofertę zajęć, służącą wspieraniu abstynencji podopiecznych  

o nowe pozycje, a dotychczasowe stara się maksymalnie uatrakcyjnić, by udział w nich był efektywny  

i zarazem efektowny, co wiąże się z wykorzystaniem wielu materiałów oraz sprzętów. 

 Klamrą spinającą wszelkie działania w tej placówce, będą spotkania superwizyjne, 

przeznaczone dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących na Pododdziale dla osób 

uzależnionych od alkoholu.  

Powierzone zadania sfinansowane zostaną kwotą w wysokości 76.375 zł z działu 851 – ochrona 

zdrowia, rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2320 - dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 
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