
Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na 2011 rok

Zadania

I.
Tworzenie warunkbw motywujqcych
ograniczenie spozywania napoj6w alkoholowych

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sposob realizacji

Opiniowanie wnioskow o wydanie zezwoleii na sprzedaz napojow alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslaj^cych reklam?
i promocj? napojow alkoholowych oraz zakazu sprzedazy, podawania i
spozywania napojow alkoholowych..

Wystepowanie przed sadem w charakterze oskar2yciela publicznego

Kontrola punktow sprzedazy napojow alkoholowych ze szczegolnym uwzgl^dnieniem
dzialari zmierzaja_cych do ograniczenia zjawiska sprzedazy alkoholu osobom nieletnim.

Rozpatrywanie na biez^co spraw naptywajacych z terenu gminy dotyczacych problemu
uzaleznienia.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrdw
integracji spolecznej.

Realizatorzy

GKRPA

Wqjt Gminy przy udziale
GKRPA

Wojt Gminy przy udziale
GKRPA

Wqjt Gminy

GKRPA

Wqjt Gminy

GKRPA,

OOPS

Wqjt Gminy

GKRPA,

GOPS

Czas realizacji

Wedtug skladanych
wnioskow

W przypadku
wystapienia potrzeby

W przypadku
wystapienia potrzeby

Praca ci^gta

W ramach
otrzymywanych

sygnaiow

W ramach
otrzymywanych

sygnatow



II.
Profllaktyczna dzialalnoSl informacyjna i edukacyjna w zakresie
rozwiqzywania problemtiw alkoholowych skierowana w
szczcg6lnos"ci na dzieci i mlodziez

1.

2.

3.

4.

Realizacja zadaii wynikajacych m.in. ze szkolnych programbw profilaktycznych w
tym m.in.:

• promocja zdrowia i zdrowego stylu zycia,
• ksztahowanie silnej wiezi rodzinnej,
• wzbogacanie wiedzy o skutkach spotecznych spowodowanych przez

uzaleznienia,
• spotkania tematyczne z przedstawicielami Policji, Sluzby Zdrowia, Sadu,
• wyrabianie nawykow wspohaczestnictwa w zyciu spolecznosci lokalnej i

szkolnej,
• uczenie zachowan asertyvvnych w tym ksztaitowanie umiejetnosci

efektywnego komunikowania si? -pozytywnych uczuc,
• przygotowanie dziecka do podejmowania swiadomych i

odpowiedzialnych decyzji zwiazanych z uzywaniem substancji
psychoaktywnych,

• przedstawienia o tematyce antyalkoholowej,

Organizowanie akcji promujacych zycie bez uzaleznieri; wspieraj^cych alternatywne formy
sp?dzania czasu wolnego w tym m.in.:

• wycieczki turystyczno -krajoznawcze,
• spotkania tematyczne,
• organizowanie zajec pozalekcyjnych.
• dofmansowanie zakupu sprz^tu rozwijaj^cego kulture fizyczn^ w

szczegolnosci w szkolach prowadz^cych zajecia pozalekcyjne,
• dofinansowanie zakupu sprzetu komputerowego oraz programow

komputerowych dla jednostek prowadz^cych dodatkowe zajecia pozalekcyjne -
udostepnienie komputera z bezplatnym dostepem do internetu,

• wspieranie klub6w sportowych i k6t zainteresowaii,
• zajecia plastyczne i czytelnicze, gry, zabawy, konkursy,
• udostepnienie ksiegozbioru biblioteki.
• Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych.
• Organizowanie akcji promujacych mfode talenty,
• dozywianie dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekuiiczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych

Zorganizowani wypoczynku letniego w tym kolonii zawierajacych program profilaktyczno-
terapeutyczny dla dzieci ze srodowisk patologicznych i szczegolnie
zagrozonych patologi^.

Uczestnictwo w ogolnopolskiej kampanii „ Zachowaj Trzezwy Umyst."

Urz^d Gminy Stawno

Jednostki organizacyjne
Gminy Sfawno

Urz^d Gminy Stawno,

Jednostki organizacyjne,

Rady Soteckie

Organizacje pozarz^dowe

Gmina Siawno,

Jednostki organizacyjne.

Gmina Sfawno,

Jednostki organizacyjne.

Praca ciqgta

W ciagu roku

m-ce V1I-V1I1

Zgodnie
ze zgloszeniem



5.

6.

Organizowanie spotkari choinkowych, mikdajkowych w tym integracyjnego spotkania
mikoJajkowego w szczegolnosci dla dzieci ze srodowisk zagro±onych patologia,.

Uczestnictwo w akcji Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem obejmuja.cej
przeciwdzialania patologii.

Gmina Stawno,

Jednostki organizacyjne,

Organizacje pozarza_dowe
(stowarzyszenia)

Gmina Slawno,

Jednostki organizacyjne.

m-c I

m-c XII

Zgodnie ze
zgloszeniem

l)/ialalnosc edukacyjno- informacyjna w zakresie rozwiqzywania
prohlemmv alkoholowych i przemocy w rodzinie skierowana w s/czegolnosci
na doroslych

1.

2.

3.

4.

5.

Podejmowanie dzialaii o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla
rodzicow, ktorych celem jest

• Inspirowanie i zach^canie rodzi do dziafari profilaktycznych poprzez
m.in. wymian? informacji pomi?dzy rodzicami, nauczycielami, pracownikami
GOPS, cztonkami GKRPA,

• ukazanie negatywnego wptywu alkoholu, papierosow i narkotykow na
organizm.

Gmina Slawno,

Jednostki organizacyjne.

Zakup i dystrybucja materialow informacyjno-edukacyjnych. Gmina Slawno,

Jednostki organizacyjne.

Podejmowanie dziataii edukacyjnych skierowanych na sprzedawcow napojow
alkoholowych.

Gmina Slawno,

Jednostki organizacyjne

Kontynuowanie punktow informacyjnych w zakresie uzaleznieii- tablice informacyjne w
GOPS, „ kaciki profilaktyczne z ulotkami w Osrodkach Zdrowia, Publicznych Szkolach
Podstawowych, Publicznych Gimnazjach, Osrodku Kultury.

Gmina Sfawno,

Jednostki organizacyjne.

[nformowanie spolecznosci lokalnej o punktach niosa_cych pomoc osoba, uzale±nionym i
wspdt-uzaleznionym i ofiarom przemocy.

Gmina Slawno,

Jednostki organizacyjne.

Praca ci^gla

Praca ciqgta

Praca cia^la

Praca cia^la

Praca ci^gla



IV.
/\vif ks/cnie dostcpnosri pomocy terapeutycznej , rehabilitacyjnej
psychospolecznej i prawnej dla osob i rodzin z problemami uzaleznienia i
wspol-uzaleznienia, przemocy w rodzinie

V.
\a i wspieranie dziala lnosci ins lyt i ic j i . stowarzyszen i os6b
fizycznych za jmujacych sie w szczegolnosci problemami uzaleznienia,
przemocy, niedostosowania spolecznego, brakiem umie je tnosc i radzenia
sobie z problemami

6.

1.

2.

1.

Rozmowy indywidualne lekarza pierwszego kontaktu z pacjentami w zakresie problemu
uzaleznienia i wspohizaleznienia.

Partycypacja w kosztach funkcjonowania Osrodka Interwencji Kryzysowej i
Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie.

Prowadzenie dziaian zwi^zanych z integracja. spoteczna, osob z grupy ryzyka.

Kontynuowanie wspolpracy:
• ze Stowarzyszeniem Abstynenckim OPOKA,
• z Poradnia. Terapii Uzaleznien,
• z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Osrodkiem Interwencji

Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego w Opocznie,
• z Komisariatem Policji w Paradyzu,
• z Sa.dem Rejonowym w Opocznie w szczegolnosci III Wydzialem

Rodzinnym i Nieletnich,
• z Fundacj^,,OSTOJ A" im. Siostry Klaryski Stanislawy z

Opoczna.

Osrodek Zdrowia

Wqjt Gminy Slawno

Gmina Slawno,

GOPS,

Organizacje pozarza.dowe

Gmina Stawno,

GKRPA

Jednostki organizacyjne

W ciqgu roku

Zgodnie
z porozumieniem

Praca ciajjia

Praca ciqgla



VI.
l)/.ialalnosc naprawcza w zakresie uzalcznicnia i wspolu/ale/.nicnia
od alkoholu i przemocy w rndzinie

1.

2.

3.

4.

Prowadzenie indywidualnego przypadku w tym kierowanie os6b uzaleznionych na
leczenie odwykowe.

Podejmowanie dzialari w kierunku rozwiazywania problemu przemocy w rodzinie.

Kontynuowanie funkcjonowania inter-dyscyplinarnych zespotow ds. pomocy dziecku
rodzinie z problemem alkoholowym w celu m.in. kompleksowego zajmowania si?
rodzinami w ktorych wyst?puje alkoholizm, przemoc w rodzinie,

Kontynuowanie procedury „ Niebieskiej Karty" w ramach przeciwdzialania przemocy w
rodzinie.

Udzielanie rodzicom wsparcia w rozwiazywaniu problemow wychowawczych
rodzinnych.

GKRPA,

GOPS,

Komisariat Policji
Paradyzu,

GKRPA,

Jednostki organizacyjne,

Komisariat Policji w
Paradyzu.

GKRPA,

Jednostki organizacyjne,

Komisariat Policji,

Osrodki Zdrowia,

Kuratorzy Sa.dowi,

PCPR w Opocznie

GOPS,

Komisariat Policji,

PCPR w Opocznie

Gmina Slawno,

GKRPA,

Jednostki organizacyjne,

PCPR w Opocznie.

W ramach
otrzymywanych

sygnalow

W ramach
otrzymywanych

sygnalow

W ramach
otrzymywanych

sygnatow

W ramach
otrzymywanych

sygnafow

W ramach
otrzymywanych

sygnatow



La.czny koszt realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych stanowi kwote. 80.000,00 zl.
Osoby wchodzace w sktad Komisji nie bedace pracownikami Urzedu Gminy w Slawnie lub jednostek organizacyjnych Gminy Slawno otrzymuja^ wynagrodzenie w formie diety za udzial w posiedzeniach w wysokosci:
• Przewodniczacy Komisji 100,00 zl. brutto/ slownie: sto zl./,
• Czlonkowie Komisji po 80,00 zl. brutto /slownie: osiemdziesiat zl./
za kazde posiedzenie

Osoby wchodzace w sklad Komisji bedace pracownikami Urz?du Gminy w Slawnie lub jednostek organizacyjnych Gminy Slawno biora^ udzial w jej pracach w ramach swoich obowiazkow sluzbowych, a czas pracy Komisji jest
rownoznaczny z czasem pracy w ramach ich stosunku pracy.


