Załącznik do uchwały Nr...........
Rady Gminy Świekatowo

z dnia .................

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo
na 2017 rok

Wstęp
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2017 rok zawiera zadania, które są kontynuacją działań z 2016r.
Wszystkie zaplanowane zadania są nastawione na realizowane aktualnych potrzeb lokalnych z
wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.
Działania podejmowane w ramach niniejszego Programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych
problemów powodowanych przez alkohol i narkotyki w całej społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie
podwyższonego ryzyka. Znacznym problemem jest ryzykowne picie alkoholu. Polepszyła się od ubiegłego
roku sytuacja z narkotykami i dopalaczami. Działania profilaktyczne przyniosły zamierzony skutekzwiększyła się świadomość mieszkańców gminy o szkodliwości zażywania tychże używek. Zmniejszyły
się szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z
alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych. Dużą uwagę w
profilaktycznych działaniach Program stawia nadal na profilaktyczne działania przeciw narkomanii. Ze
względu na to, że Gmina Świekatowo jest małą gminą, na terenie której nie posiadamy ośrodka leczenia
odwykowego ani poradni terapii odwykowych, zadania są nakierunkowane przede wszystkim na
profilaktykę.
I. Diagnoza sytuacji w gminie Świekatowo w aspekcie problemów alkoholowych i narkotykowych w
2016 roku
Gmina Świekatowo liczy 3573 mieszkańców ( stan na 30.11.16)
1. Punkty sprzedaży alkoholu.
Stan na dzień15.11.2016 r.
Punktów alkoholowych wszystkich jest 12
- sprzedaż alkoholu do 4,5 % oraz piwa - 11 punktów
- sprzedaż alkoholu od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 8 punktów
- sprzedaż alkoholu powyżej 18 % zawartości alkoholu - 9 punktów
- podawanie alkoholu do 4,5 % oraz piwa - 3 punktów
- podawanie alkoholu od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 1 punkt
- podawanie alkoholu powyżej 18 % zawartości alkoholu - 1 punkt
2. Analiza występujących wykroczeń i przestępstw popełnionych po spożyciu alkoholu :
 ilość interwencji z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskie Karty’’ dotyczącej przemocy w rodzinie –4
 liczba zatrzymanych osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu - 1
 ilość drobnych przestępstw pod wpływem alkoholu- 2
 liczba osób przewiezionych do izby wytrzeźwień lub do rodzin – 7
 liczba osób korzystających z porad w Punkcie Konsultacyjnym – 22 osoby


leczenie odwykowe- 2
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W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w walce z dopalaczami
przeprowadzono następujące działania
1. Udział pedagoga gimnazjum i trójki uczniów klas III w Debacie Społecznej w Starostwie
Powiatowym w Świeciu „Dopalacze i uzależnienie problem realny, czy medialny”
2. Przygotowanie gazetek ściennych na korytarzu szkolnym „DOPALACZOM MÓWIĘ STOP”
3. Zorganizowanie przez Gimnazjum przy pomocy Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Świekatowie zajęć profilaktycznych dla klas III z terapeutą uzależnień. Zajęcia
trwały 6 godzin, poruszone zostały dwa tematy: „Narkotyki, alkohol, dopalacze w teorii”, „
Narkotyki, dopalacze, alkohol w praktyce terapeutycznej”.
4. Udział pedagoga gimnazjum w szkoleniu w Tleniu „Współpraca różnych instytucji jako jeden z
elementów działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom i demoralizacji wśród młodzieży” z
udziałem pedagogów z powiatu, pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu,
kuratorów sądowych, szefów posterunków Policji z powiatu świeckiego, funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej w Świeciu, Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
5. Zorganizowanie spotkania rodziców uczniów gimnazjum z przedstawicielami Policji ze Świecia z
Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji „Bezpieczne wakacje mojego
dziecka”.
6. Przeprowadzono ankietę w klasach trzecich w czerwcu 2016r.
W ankiecie udział wzięły 34 osoby uczestniczące w działaniach szkoły związanych z profilaktyką
uzależnień .
1. Na pytanie: czy w szkole były podejmowanie działania związane z problematyką narkotykową wszyscy
odpowiedzieli twierdząco. Wymieniali najczęściej: ankiety, gazetki na korytarzach, spotkania z policją,
lekcje wychowawcze „Sztuka wyboru”, udział w programie profilaktycznym PaT w Świeciu „
Profilaktyka a Ty”, przygotowanie i udział w debacie nt. agresji i uzależnień, udział w przedstawieniu
profilaktycznym „Lekcja życia”, zaangażowanie gimnazjalistów w Ogólnopolski Program
Profilaktyczny „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, konkursy plastyczne, debata społeczna w świeckim
starostwie, zajęcia profilaktyczne prowadzone przez terapeutę uzależnień.
2. Uczniowie wypowiadają się, że dowiedzieli się nowych rzeczy na temat narkotyków i uzależnienia od
nich, słyszeli o szkodliwości zażywania, ale nie myśleli, że jest taki duży problem z wyjściem z nałogu.
Przerażają ich również kolejne masowe przypadki zatrucia środkami psychotropowymi i dopalaczami.
3. Z prowadzonych działań uczniowie najbardziej zapamiętali: lekcje wychowawcze, PaT w Świeciu,
ankiety i zajęcia profilaktyczne z terapeutą.
4. Wypowiadają się, że mogłoby być więcej zajęć profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów.
5. Zrozumieli, że narkotyki to ogromne zło. Zaczyna się od zabawy, próby a konsekwencje są trudne do
przewidzenia.
6. Ankietowani uważają, że narkotyki niszczą życie młodym ludziom, uzależniają psychicznie i fizycznie.
Po zażyciu narkotyków już nic nie jest takie samo.
7. Większość ankietowanych po przeprowadzanych działaniach w szkole zrozumiała, ze również od
marihuany można się uzależnić.
8. Znikoma ilość ankietowanych próbowała marihuany i dopalaczy.
9. Nie zamierzają więcej podejmować prób z narkotykami w przyszłości.
10. Zaangażowanie szkoły w walce z narkomanią uczniowie oceniają bardzo dobrze, szkoła proponuje
wiele działań profilaktycznych.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone również przez wychowawców i pedagoga szkolnego w
Szkole Podstawowej w Świekatowie.
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ANKIETA uczniowie klas V – VI
Uzależnienia
Rok szkolny 2016/2017
W ankiecie udział wzięło 42 uczniów. Ankieta przeprowadzona w listopadzie 2016.
1. Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe?
ODP.
odp
3
TAK
39
NIE
2. Gdzie po raz pierwszy piłeś (piłaś) alkohol?
ODP.
W DOMU
U
RODZINY
KOLEGI
INNE M.

odp
1
2
-

3. Jaki piłeś (piłaś) alkohol?.
ODP.
PIWO
WINO
WÓDKĘ
INNE

odp
2
1
1
-

ODP.
RODZICE
RODZEŃ.
KOLEGA
INNE

odp
3
1

4. Kto poczęstował Cię alkoholem?

5.Picie alkoholu według Ciebie:
ODP.
odp
POP.HUM.
LECZ.R.CH.
UŁAT. KONT. POW.UZALEŻ 42
6. Czy używałeś ( używałaś) innych środków odurzających?
ODP.
odp
PAPIEROS. 2
NARKOT.
INNE
NIE UZYW. 40
7. Jak często palisz?.
ODP.
odp
SPR.RAZ
1
2-3 RAZY
WIELOKR. 1
CODZIEN.
8. Skąd bierzesz papierosy?
ODP.
odp
KIESZ.
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KOLEDZY 2
BIORĘ OD RODZ.
INNE
Jeśli wybrałeś ( wybrałaś) odpowiedź ,,b” w punkcie 6 odpowiedz :
9. Skąd je miałeś (miałaś)?
ODP.
odp
KOL.
DEALER
INNE
10.Czy ktoś proponował Ci używanie?
ODP.
odp
ALKOH.
PAPIER.
NARKOT. INNE
11. Z jakimi skutkami odmowy spotykałeś się (spotkałaś się)?
ODP.
Odp.
WYŚM.
GROŹB.
ZMUSZ.
INNE
12. Kogo poprosisz o pomoc w wypadku, gdyby ktoś usiłował Cię namówić lub zmusić do palenia, picia lub
zażywania narkotyków?
ODP.
KL.
VA
33
RODZICÓW
IN.CZŁ.RODZ. 1
KOLEGĘ
16
PEDAGOGA
4
WYCH.
4
DYR.SZ.
II. Cele, zadania, sposób realizacji programu
Cel główny: Zbudowanie skutecznego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień.
Cele szczegółowe programu:
1) diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków na terenie gminy oraz potrzeb lokalnego
środowiska w zakresie pomocy w jego rozwiązywaniu,
2) zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków oraz członków ich rodzin,
3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej,
4) wzrost wiedzy społeczeństwa (dzieci, młodzieży, rodziców, dorosłych mieszkańców gminy) na temat
skutków nadużywania alkoholu oraz narkotyków i możliwości przeciwdziałania zjawisku,
5) ograniczanie skali zjawiska uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
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Zadania, sposób realizacji programu:
I. Diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu i narkotyków na terenie gminy oraz potrzeb
lokalnego środowiska w zakresie pomocy w jego rozwiązywaniu:
1) prowadzenie badań na temat skali zjawiska uzależnienia od alkoholu, narkotyków, postaw wobec
zjawiska dorosłych mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży, potrzeb co do sposobów rozwiązań
problemu oraz opracowanie planu działań profilaktycznych.
II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków:
1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków i ich rodzin. Punkt świadczy usług dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.
2) szerokie informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez
upowszechnianie materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki, broszury), udział w kampaniach
społecznych,
3) finansowanie konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i programów terapeutycznych dla
klientów punktu konsultacyjno - informacyjnego i Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe oraz przemoc,
pomocy psychospołecznej i prawnej:
1) finansowanie działalności Świetlicy wiejskiej w Świekatowie
2) konsultacje zainteresowanych z członkami Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
3) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego w szpitalu,
4) motywowanie osób pijących: szkodliwie i ryzykownie, osób nadużywających
narkotyków oraz zagrożonych przemocą do skorzystania z pomocy terapeuty w Punkcie
Konsultacyjnym
IV. Wzrost wiedzy społeczeństwa (dzieci, młodzieży, rodziców, dorosłych mieszkańców gminy) na
temat skutków nadużywania alkoholu, narkotyków, możliwości przeciwdziałania zjawisku,
1) współpraca z dyrektorami szkół w celu podejmowania wspólnych działań o charakterze profilaktycznonaprawczym w sprawach indywidualnych uczniów,
2) dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień lub programów zdrowego stylu życia,
3) aktywny udział szkół w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
4) aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę!”,
5) promocja wśród dorosłych mieszkańców gminy ogólnopolskich kampanii, min. poprzez rozprowadzanie
materiałów edukacyjnych,
6) wspieranie finansowe i merytoryczne zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży pod kątem
kształtowania ich umiejętności życiowych, np. radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, szukania
pomocy,
7) wspieranie działań profilaktycznych polegających na promocji spędzania wolnego czasu bez używek
poprzez organizowanie lokalnych imprez o charakterze rozrywkowym, sportowym, prozdrowotnym dla
dzieci i młodzieży, np. Andrzejki, Mikołajki, Choinka Noworoczna, festyny, turnieje sportowe,
8) organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych na bazie Świetlic wiejskich w
formie zajęć świetlicowych,
9) zorganizowanie letniego wyjazdu nad morze dla rodzin zagrożonych uzależnieniami i rodzin ubogich oraz
zagrożonych przemocą
10) organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki
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11) organizowanie i finansowanie szkoleń dla Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, realizujących
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych,
12) organizowanie warsztatów, seminariów dla nauczycieli z zakresu zachowań problemowych dzieci i
młodzieży,
13)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkotykowych- Dotacja na Fundusz Wspierania dla Policji-dofinansowanie zakupu
samochodu w celu prewencji narkotykowej
V. Ograniczanie skali zjawiska uzależnienia od alkoholu i narkotyków:
1) współpraca z kuratorami wykonującymi nadzór nad osobami uzależnionymi
i poddanymi leczeniu odwykowemu,
2) współpraca i współdziałanie z organizacjami sportowo-kulturalnymi działającymi na terenie gminy w
ramach promocji zdrowego stylu życia,
3) Kontrola podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych :
1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy członkowie GKP i RPA
przy udziale Policji.
3. Kontrole przeprowadzają co najmniej trzy osoby.
4. Zakres kontroli obejmuje: − zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnym
zezwoleniem, − przestrzeganie warunków zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, − przestrzeganie warunków, zasad sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych określonych przez Radę Gminy.
5. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego
lub przez niego zatrudnionej bądź wyznaczonej.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
7. Na podstawie protokołu kontroli organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do usunięcia
stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, a jeżeli mogą one stanowić podstawę do cofnięcia
zezwolenia – wszczyna postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia.
8. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.
4) Monitorowanie środowiska lokalnego z zakresu problematyki uzależnień i przemocy.
* monitorowanie wszystkich obszarów gminnego programu: profilaktyka szkolna i środowiskowa
dotycząca uzależnień, lecznictwo odwykowe, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja publiczna
oraz rynek napojów alkoholowych.
VI. Kompetencje, zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zasady finansowania programu:
Finansowanie realizacji zadań niniejszego programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty
gospodarcze.
Zgodnie z art.41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określa się
wynagrodzenie miesięczne na podstawie zróżnicowanych kwot dla:
- dla każdego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
wysokości 180 zł brutto
- dla przewodniczącego i sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 210zł brutto
Wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za pracę w posiedzeniach Komisji odbywających się
przynajmniej raz w miesiącu i za miesięczną realizację zadań przewidzianych w Gminnym Programie.
Podstawą wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji są listy obecności i rachunek
zatwierdzony przez przewodniczącego bądź zastępcę przewodniczącego.
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9. Realizatorzy zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świekatowie
 Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie
 Kluby Sportowe z terenu Gminy
 Policja
 Ośrodek Zdrowia
 Kościół
 Lokalni Liderzy
 Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo
 PKPS Oddział w Świekatowie
 Gminna Biblioteka
 Pedagog Szkolny
10. Skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 Danuta Megger – przewodnicząca
 Teresa Szafrańska – zastępca przewodniczącej
 Dorota Mrozińska – sekretarz
 Katarzyna Karolczyk - pracownik GOPS
 Krzysztof Kłosowski- policjant
Preliminarz wydatków 2017r.

Treść

Dofinansowanie zajęć świetlicowych - zajęcia opiekuńcze z
programem profilaktycznym



Świetlica wiejska w Świekatowie- 6 miesięcy
Świetlica- Biblioteka- 6 miesięcy

Działalność Punktu Konsultacyjnego
 Rachunek- psycholog, terapeuta 4x w miesiącu

Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego
 naprawa urządzeń i sprzętu biurowego, papier, tusz- 500zł

Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień
lub nim zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach
wypoczynku


Przewidywane
wykonanie roku
bieżącego
11.000,00
1200,00
12.200

6000,00
500,00

4000,00

1wyjazd rodzin nad morze
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Ferie zimowe- z programem profilaktycznym
Zakupy
Narkotykom Stop”
 Dotacja na Fundusz Wspierania dla policji-dofinansowanie
zakupu samochodu w celu prewencji narkotykowej
 Pomoc w organizowaniu i wdrażaniu w szkołach programów,
warsztatów profilaktycznych o tematyce narkotykowej dla dzieci
i młodzieży
Szkolenia, warsztaty profilaktyczne dla komisji, n-li, policji,
pracowników socjalnych, zespołu interdyscyplinarnego


2500,00

1500,00
3500,00

1500,00

Rachunek

Organizacja imprez środowiskowych: Mikołajki, Gwiazdka, Dzień
Dziecka itp.; „Postaw na Rodzinę”
Koszty badań biegłych sądowych
Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 5 umów- członkowie komisji- 960zł/m-c x12 +370
Szkolenie dla sprzedawców
Ogólnopolska Akcja” Zachowaj Trzeźwy Umysł”
RAZEM

3000,00

1000,00
11890,00

1000,00
1400,00
49990,00
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Plan działania:

Cel główny:
Zbudowanie skutecznego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie Gminy Świekatowo
Cele szczegółowe

Działania

Realizatorzy

Wskaźniki

Czas
realizacji

Diagnoza problemu

prowadzenie analiz na temat skali zjawiska

uzależnienia od alkoholu i
uzależnienia od alkoholu i narkotyków, postaw
narkotyków i innych
wobec zjawiska
szkodliwych używek

placówki oświatowe,

sprawozdanie

GOPS

z przeprowadzonych badań

na terenie gminy

dorosłych mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży, Policja

– diagnoza zjawiska

oraz potrzeb lokalnego

potrzeb co do sposobów rozwiązań problemu

w gminie,

środowiska w zakresie

oraz opracowanie planu działań profilaktycznych.

- liczba osób biorących

pomocy w jego
rozwiązywaniu

udział w badaniu,

2017

- plan działań
profilaktycznych
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Zwiększenie dostępności prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnegoGKPiRPA

- liczba osób

i skuteczności pomocy

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i
Terapeuta uzależnień
ich rodzin

korzystających z pomocy

terapeutycznej dla osób

prowadzenie grupy wsparcia dla osób
uzależnionych

terapeuty uzależnień,

uzależnionych od
alkoholu

i współuzależnionych

- liczba osób
uczestniczących

i narkotyków oraz
członków ich rodzin

w spotkaniach
GKPiRPA

- liczba osób biorących
udział w spotkaniach grup
wsparcia

informowanie społeczeństwa

placówki o światowe,

- liczba rozprowadzonych

o możliwościach korzystania z pomocy

GOPS, GKPi RPA

ulotek, plakatów, broszur,

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

Policja

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i
narkotyków

finansowanie konsultacji psychologicznych,
psychiatrycznych i programów terapeutycznych

- liczba realizowanych
kampanii profilaktycznych

GKPiRPA

- liczba przeprowadzonych
konsultacji,
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Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy alkoholowe i
narkotykowe

dla klientów punktu konsultacyjno –
informacyjnego

- liczba osób objętych

i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

programem terapeutycznym2017

finansowanie działalności Świetlicy opiekuńczowychowawczej,

GKPiRPA

która w ramach realizowanych zadań

- liczba dzieci
korzystających ze wsparcia
w świetlicy opiekuńczowychowawczej

prowadzi zajęcia

pomocy psychospołecznej o charakterze profilaktycznym, opiekuńczoi prawnej

wychowawczym

konsultacje zainteresowanych z członkami
Gminnej

GKPiRPA

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
motywowanie osób uzależnionych do podjęcia
leczenia odwykowego w szpitalu

- liczba wniosków
skierowanych do Komisji
- liczba przeprowadzonych

GKPiRPA

rozmów motywujących

2017

do podjęcia leczenia,
- liczba osób, które
podjęły leczenie
odwykowe w szpitalu
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motywowanie osób pijących :szkodliwie i
ryzykownie oraz osób mających problemy z
narkotykami i przemocą domową

GKPiRPA

- liczba osób
korzystających z pomocy

do skorzystania z pomocy terapeutycznej

terapeuty uzależnień
Prowadzenie

współpraca z dyrektorami szkół w celu

- liczba dzieci objętych

profilaktycznej

podejmowania wspólnych działań o charakterze

wsparciem

działalności
informacyjnej

profilaktyczno-naprawczym w sprawach

i edukacyjnej dla dzieci, indywidualnych uczniów
młodzieży i rodziców

Organizacja wyjazdu nad morze

GKPiRPA

- liczba uczestników
wyjazdu

zawierający w programie

- liczba placówek

program zdrowego stylu życia

biorących udział

aktywny udział szkół w ogólnopolskiej kampanii

placówki o światowe,

w kampanii,

profilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

GKPiRPA

- liczba
rozprowadzonych ulotek,
broszur, plakatów

aktywny udział szkół w ogólnopolskiej kampanii

placówki o światowe,

- liczba placówek
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„Postaw na Rodzinę!”

GKPiRPA

biorących udział
w kampanii,
- liczba
rozprowadzonych ulotek,
2017
broszur, plakatów

promocja wśród dorosłych mieszkańców gminy

placówki o światowe,

- liczba rozprowadzonych

ogólnopolskich kampanii min. poprzez

GKPiRPA

materiałów edukacyjnych,

rozprowadzanie materiałów edukacyjnych

- liczba przeprowadzonych
kampanii

wspieranie finansowe i merytoryczne zajęć

GKPiRPA

warsztatowych dla dzieci i młodzieży pod
kątem kształtowania ich umiejętności
życiowych, np. radzenia sobie ze stresem,
podejmowania decyzji, szukania pomocy
wspieranie działań profilaktycznych

- liczba przeprowadzonych
warsztatów,

- liczba uczniów biorących
udział w warsztatach
2017
placówki oświatowe,

- liczba zorganizowanych
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polegających na promocji spędzania
wolnego

GKPiRPA

imprez lokalnych,

czasu bez używek poprzez organizowanie

- liczba osób biorących

lokalnych imprez o charakterze

udział w wydarzeniach

rozrywkowym, sportowym, prozdrowotnym
dla dzieci i młodzieży, np. Andrzejki,
Mikołajki, Choinka Noworoczna, festyny,
turnieje sportowe
organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży
w czasie ferii zimowych na bazie Świetlic
WIEJSKICH

GKPiRPA

- liczba dzieci biorących

SOŁTYSI
Rady Sołeckie

udział w zajęciach

organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń

placówki o światowe,

- liczba przeprowadzonych

ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki

GKPiRPA

spotkań, prelekcji, szkoleń

organizowanie i finansowanie szkoleń dla Komisji GKRPA,

- liczba przeprowadzonych

i innych podmiotów realizujących Gminny
Program

szkoleń,

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

- liczba osób biorących

Alkoholowych i Narkotykowych

udział w szkoleniach

2017
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organizowanie warsztatów, seminariów

placówki o światowe,

- liczba przeprowadzonych

dla nauczycieli z zakresu zachowań problemowych GKPiRPA

warsztatów,

dzieci i młodzieży

- liczba osób biorących

2017

udział w warsztatach

Ograniczanie skali

współpraca z kuratorami, policją, wykonującymi
nadzór

GKPiRPA, GOPS

- liczba osób uzależnionych

nad osobami uzależnionymi i poddanymi leczeniu
odwykowemu
zjawiska uzależnienia
od alkoholu

objętych wsparciem
współpraca i współdziałanie z organizacjami

kuratora i pracowników

sportowo-kulturalnymi działającymi na terenie
gminy w ramach promocji zdrowego stylu życia

GOPS

monitoring

placówki o światowe,

- liczba organizacji

GKPiRPA

Pozostających we
współpracy uzależnionych,
2017
współuzależnionych
oraz osób ze środowisk
trzeźwościowych
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