Poz. 763

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXXIII/302/2001
Rady Gminy Nowa Wie Lêborska
z dnia 20 grudnia 2001 r.
Gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na terenie gminy na 2002 rok

l.p.

Zadania

I

Zwiêkszenie
dostêpnoci pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla
osób uzale¿nionych od
alkoholu.

Zamierzony efekt dzia³ania
1.

2.

4.

5.

Koordynator

Na bie¿¹co

Koordynator

Na bie¿¹co

GKRPA

I kwarta³

GKRPA

Na bie¿¹co

GKRPA

W miarê
potrzeb

koordynator

Na bie¿¹co

Uwagi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

6.

Termin
realizacji
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3.

Wspó³praca z Kontraktowym Gabinetem
Psychiatryczno Odwykowym, oddzia³em szpitala
psychiatrycznego w zakresie realizacji postanowieñ
komisji oraz orzeczeñ s¹dowych.
Kierowanie wniosków na badania do bieg³ego w celu
wydania opinii w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zak³adu leczniczego wraz z
przygotowaniem planu interwencji motywuj¹cej do
leczenia oraz ponoszenie kosztów z tym zwi¹zanych.
Doposa¿enie Punktu Konsultacyjno  Informacyjnego w
pomoce i sprzêt niezbêdny do prowadzenia zajêæ
terapeutycznych.
Finansowanie dzia³alnoci Punktu Konsultacyjno 
Informacyjnego dla osób uzale¿nionych i
wspó³uzale¿nionych oraz ofiar przemocy w rodzinie
alkoholowej /energia, telefony, wynagrodzenie
psychologa i psychiatry/.
Dofinansowanie niezbêdnych szkoleñ, kursów
specjalistycznych dla osób pracuj¹cych w Punkcie
Konsultacyjno  Informacyjnym, Rewirze
Dzielnicowym, Gminnym Orodku Pomocy Spo³ecznej
celem podniesienia kwalifikacji w zakresie pracy z
osobami uzale¿nionymi, wspó³uzale¿nionymi oraz
ofiarami przemocy domowej w rodzinie alkoholowej.
Zakup i dystrybucja materia³ów informacyjno 
edukacyjnych / ulotki, plakaty, karty, broszury, filmy
itp./ dla cz³onków klubów, klientów punktu
konsultacyjno - informacyjnego oraz instytucji
wspó³pracuj¹cych / gminnego orodka pomocy
spo³ecznej, orodka zdrowia, policja, koció³/

Osoba odpowiedzialna

Prowadzenie
profilaktycznej
dzia³alnoci
informacyjnej i
edukacyjnej, w
szczególnoci dla
dzieci i m³odzie¿y.

1.

PKI

Na bie¿¹co

GKRPA

Na bie¿¹co

GKRPA

W miarê
potrzeb

GOPS

Na bie¿¹co
czerwiec
na bie¿¹co
koordynator
na bie¿¹co
Dyrektorzy szkó³,
pracownicy placówek ko 2002 rok
GKRPA
Koordynator

I kwarta³ 2002
rok

Koordynator

2002 rok

Koordynator

II kwarta³ 2002
rok

Kierownicy
Klubów

Na bie¿¹co
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Prowadzenie punktu konsultacyjno  informacyjnego
dla cz³onków rodzin z problemami alkoholowymi oraz
ofiarami przemocy domowej zgodnie z przed³o¿onym
programem psychologa i pedagoga.
2. Prowadzenie dy¿urów telefonicznych oraz
telefonicznych konsultacji, porad specjalistycznych
przez cz³onków komisji w Punkcie Konsultacyjno 
Informacyjnym, Gminnym Orodku Pomocy
Spo³ecznej, Urzêdzie Gminy.
3. Dofinansowanie adaptacji pomieszczenia
przeznaczonego pod dzia³alnoæ Punktu Konsultacyjno
 Informacyjnego z osobami i rodzinami z problemami
alkoholowymi i innymi uzale¿nieniami oraz
doposa¿enie placówki w niezbêdny sprzêt i pomoce do
prowadzenia zajêæ.
4. Wspó³praca z rodzinami objêtymi problemami
alkoholowymi i innymi uzale¿nieniami poprzez:
* udzielanie pomocy finansowej i materialnej
rodzinom i osobom dotkniêtym przede wszystkim
problemami alkoholowymi,
* pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci z
rodzin, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe,
* wspó³pracê z PKI.
5. Edukacja publiczna tj. rozprowadzenie poradnika
w³asnego w formie ulotek, informatora.
1. Organizacja i prowadzenie na terenie szkó³ i innych
placówek owiatowo  kulturalno  wychowawczych
dzia³alnoci profilaktycznej dla dzieci i m³odzie¿y.
2. Zorganizowanie utworzenie punktu wypo¿yczenia kaset
wideo z zakresu uzale¿nieñ przy GKRPA oraz ich
zakup dla potrzeb szkó³.
3. Zorganizowanie na terenie szkó³ dla m³odzie¿y szkolnej
programu profilaktycznego z zakresu uzale¿nieñ tj.
Cukierki kl. I  III szkó³ podstawowych, Debata kl. IV 
VI szk. pod.
I - gimnazjum, Noe kl. II  III gimnazjum.
4. Zorganizowanie autorskiego programu profilaktycznego
przy wspó³pracy z agencj¹ teatraln¹ /nt uzale¿nieñ od
alkoholu, narkotyków i papierosów czy przemocy/
5. Prowadzenie dzia³alnoci klubów profilaktyczno 
wychowawczych przy Szkole Podstawowej w
Garczegorzu, £ebieniu, Nowej Wsi Lêb., Tawêcinie,
zajêæ socjoterapeutycznych oraz dofinansowanie
posi³ków.
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III

Udzielanie rodzinom,
w których wystêpuj¹
problemy alkoholowe,
pomocy
psychospo³ecznej i
prawnej, a w
szczególnoci ochrony
przed przemoc¹ w
rodzinie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

II

GKRPA

KPW
PKI

W miarê
potrzeb

Na bie¿¹co

GKRPA

W miarê
potrzeb

GOPS
GKRPA UG
Koordynator

II kwarta³

W miarê
potrzeb

GKRPA

2002 rok

Koordynator
Koordynator
GOK
GBP
PKI
GBP
Szko³y

III kwarta³
2002 rok

Sz Podst. Lenice przy
wspó³udziale
GKRPA

Maj 2002

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

GKRPA
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Doposa¿enie klubów profilaktyczno  wychowawczych
w pomoce i sprzêt niezbêdny do prowadzenia zajêæ
profilaktycznych i terapeutycznych.
7. Prowadzenie zajêæ profilaktycznych i terapeutycznych
dla dzieci z grup ryzyka w klubach profilaktyczno 
wychowawczych przez kierowników, wychowawców
klubów profilaktyczno  wychowawczych oraz
psychologa i pedagoga Punktu Konsultacyjno 
Informacyjnego.
8. Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w
zakresie pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz rozwijanie
umiejêtnoci prowadzenia zajêæ profilaktycznych dla
osób pracuj¹cych, wspó³pracuj¹cych z klubami
profilaktyczno  wychowawczymi, szko³ami.
9. Zorganizowanie obozów, kolonii i wycieczek dla dzieci
z rodzin alkoholowych z programem zajêæ
terapeutyczno-profilaktycznym.
10. Zamówienie i przekazanie
szko³om materia³ów bêd¹cych pomoc¹ w
prowadzeniu dzia³alnoci profilaktycznej
wród m³odzie¿y tj. czasopisma, broszury,
ulotki, plakaty w zakresie uzale¿nieñ od
alkoholu, papierosów, narkotyków, przemocy.
11. Wspó³udzia³ w kampanii / ogólnopolskiej, regionalnej,
lokalnej/ w zakresie tematów zwi¹zanych z
uzale¿nieniami, przemoc¹.
12. Przygotowanie i przeprowadzenie programu
profilaktycznego w zakresie uzale¿nieñ dla
przedpoborowych w dniach rejestracji.
13. Zorganizowanie konkursu:
1) na u³o¿enie fraszki  wierszyka dla uczniów kl. VI
w zakresie uzale¿nienia Patrz trzewo  myl
trzewo.
2) Na wypracowanie dla klas gimnazjalnych
· Alkohol  nieszczêcie, ³zy, tragedie...
· Uzale¿nienie alkoholowe  choroba, czy
sposób na ¿ycie
· Wp³yw alkoholu na czucie cz³owieka
3) plastycznego w zakresie uzale¿nieñ.
14. Zorganizowanie a m. Lenice imprezy
profilaktycznej o charakterze masowym
wspieraj¹cej bezalkoholowe spêdzenie wolnego czasu
nt.  Zdrowie, to ¿ycie bez na³ogów.
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6.

VI

2.
1.
2.

Dofinansowanie dzia³alnoci organizacji
pozarz¹dowych realizuj¹cych zadania zwi¹zane z
profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów
alkoholowych okrelonych w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych.
Wspó³praca z Kocio³em w zakresie rozwi¹zywania
problemów alkoholowych i innych uzale¿nieñ.
Kontrola rynku w zakresie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi.
Wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela
publicznego.

Koordynator

na bie¿¹co

koordynator

na bie¿¹co

UG
GKRPA

Na bie¿¹co

GKRPA

II kwarta³

Insp. ds. dzia³alnoci
gosp.

W miarê
potrzeb

GKRPA

2002 rok

koordynator

na bie¿¹co

Zespó³ kontroluj¹cy UG
GKRPA

Na bie¿¹co
W miarê
potrzeb
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Podejmowanie
interwencji w zwi¹zku
z naruszeniem
przepisów
okrelonych w
1
Art. 13 i 15 ustawy
oraz wystêpowanie
przed s¹dem w
charakterze
oskar¿yciela
publicznego.

1.

2002 rok
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V

Przestrzeganie
ustalonych
szczegó³owych zasad
wydawania i cofania
zezwoleñ na
prowadzenie
sprzeda¿y napojów
alkoholowych
przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu
lub poza miejscem
sprzeda¿y oraz zasad i
form prowadzenia
kontroli sprzeda¿y
napojów
alkoholowych.
Wspomaganie
dzia³alnoci instytucji,
stowarzyszeñ i osób
fizycznych, s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu
problemów
alkoholowych.

KPP w Lêborku przy
wspó³udziale GKRPA

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

IV

15. Zorganizowanie na terenie szkó³ programu
profilaktycznego dla rodziców dot. rozwijania
umiejêtnoci rozmawiania z dzieæmi na tematy
alkoholu, narkotyków, przemocy i zwi¹zanych
z tymi problemami.
16. Przekazywanie informacji w zakresie
uzale¿nieñ do lokalnej prasy / Wieci
Nowowiejskie/.
17. Edukacja publiczna tj. sta³a ekspozycja w
Urzêdzie Gminy materia³ów profilaktycznych.
1. Realizacja Uchwa³y Nr XXXII/282/2001Rady Gminy
Nowa Wie Lêborska z dnia 29.XI.2001 r. w sprawie
szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na
prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenie kontroli w
zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
2. Zorganizowanie szklenia dla sprzedawców napojów
alkoholowych.
3. Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach
weryfikacji owiadczeñ sk³adanych do UG przez
podmioty prowadz¹ce sprzeda¿ napojów alkoholowych.

VIII

Okrelenie zasad
wynagradzania
cz³onków Gminnej
Komisji
Rozwi¹zywania
Problemów
Alkoholowych.
Dzia³alnoæ GKRPA

Za udzia³ w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych cz³onkowie komisji otrzymuj¹
wynagrodzenie w wysokoci 90 z³ brutto, które bêdzie
wyp³acane na podstawie listy obecnoci.

1.
2.
3.
4.
5.

Realizacja gminnego programu profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Opracowanie diagnozy problemów uzale¿nieñ na
terenie gminy.
Przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych.
Kierowanie wniosków do S¹du Rejonowego.
Przygotowanie projektu gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
na 2003 r.

Rada Gminy

2002 rok

GKRPA

2002 rok

GKRPA
GKRPA
GKRPA

III kwarta³
Na bie¿¹co
W miarê
potrzeb

GKRPA

IV kwarta³
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VII
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

