Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXVIII/146/08
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009
Lp.
I.

II.

Główne kierunki
działania
Zwiększenie
dostępności
terapeutycznej i
profilaktycznej dla
osób uzależnionych
od alkoholi.

Udzielanie
rodzinom, w
których występują
problemy
alkoholowe pomocy
psycho-społecznej i
prawnej, a w
szczególności
ochrony przed
przemocą w
rodzinie.

Formy realizacji
1. Praca Gminnej Komisji R.P.A
w tym:
– finansowanie konsultacji
biegłych orzekających w
przedmiocie uzależnienia od
alkoholu, narkomanii
– finansowanie kosztów
wywiadu środowiskowego,
– finansowanie szkoleń
specjalistycznych z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów
alkoholowych,narkomanii
– zakup i dystrybucja
materiałów informacyjno –
edukacyjnych,
1.Finansowanie bieżącej
działalności punktu
konsultacyjnego w celu
rozwijania specjalistycznej
pomocy dla ofiar przemocy:
- prowadzenie dyżurów
telefonicznych
- konsultacje specjalistyczne
(psycholog, prawnik).
2.Finansowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych zwiększających
kompetencje w zakresie
pomagania rodzinom z
problemem alkoholowym i
narkomanią.
3.Objęcie pomocą finansową
dzieci z grup ryzyka (w
szczególności dla rodzin
alkoholowych w świetlicach
opiekuńczo – wychowawczych.
4. Koordynowanie działań
dotyczących pomocy ofiarom
przemocy, poprzez współpracę z
policją i przedstawicielami
ochrony zdrowia, szkołami itp.
5.Nawiązanie współpracy z
Poradnią Odwykową w celu
podnoszenia kompetencji osób
zajmujących się problemem.

Termin
Realizacji

Koszty

Cały rok.

5.000zł

Cały rok.

1.000 zł.

Cały rok

2.000 zł.

I kwartał
2009 r

500 zł.

Cały rok

12.000zł

Cały rok

1.000 zł

Cały rok

5.000 zł

Cały rok

1.000 zł

Cały rok

1.000 zł

III. Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i
edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży.

IV. Inicjowanie i
nadzorowanie
działań w zakresie
przestrzegania
regulacji praw dot.
sprzedaży i
podawania napojów
alkoholowych.
V. Wspomaganie
działalności
instytucji i
stowarzyszeń
służących
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych.
VI. Zasady
wynagradzania
członków Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

1.Realizacja programów w
szkołach podstawowych i
gimnazjum.
2.Organizacja i finansowanie
imprez kulturalnych i sportowych
z udziałem dzieci i młodzieży ( w
tym festyny, imprezy
okolicznościowe)
3.Finansowanie czasu wolnego i
pozalekcyjnych zajęć sportowych
(turnieje, zawody dla dzieci i
młodzieży)
4.Organizacja obozów
profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym.
1.Podejmowanie działań
kontrolnych i interwencyjnych w
stosunku do podmiotów
handlujących alkoholem.
2.Prowadzenie szkoleń dla
właścicieli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.

Cały rok

10.000zł.

Cały rok

5.000zł

Cały rok

3.000zł

lipiec –
sierpień
2009

12.000 zł.

Cały rok

1.000 zł.

Cały rok

500 zł.

1.Współpraca i wspieranie ruchu
Anonimowych Alkoholików.
2.Współpraca ze
stowarzyszeniami w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych na terenie gminy.
3. Sprawy różne.

Cały rok

1.000 zł.

Cały rok

1.000 zł.

Cały rok

1.000 zł.

Cały rok

1.000 zł

1. Ustala sie wynagrodzenie
członków Gminnej komisji
R.P.A. na poziomie 50 zł za
jedno posiedzenie.
2.Członkom Komisji w
przypadku delegowania do
udziału w szkoleniach poza teren
gminy przysługuje zwrot
kosztów podróży zgodnie z
rozporządzeniem Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 grudnia 2002 roku w sprawie
wysokości oraz warunków
ustalania należności
przysługujących pracownikom
zatrudnionym w samorządowej
jednostce sfery budżetowej z
tytułu podróży służbowych (Dz.
U. Nr 236, poz.1990 z
późniejszymi zmianami)

