
Załącznik do Uchwały           
                                                                                             Nr XXII/312  /2004

                                                                                             z dnia 28  grudnia 2004 roku

                     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów            
                                            Alkoholowych na rok 2005
                                          Wstęp – ustalenia ogólne
        
Z  kilkuletnich  doświadczeń  płynących  z  działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  we  współpracy  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,
Komisariatem Policji  oraz dyrektorami  szkół  na terenie Gminy wynika, że problem nadużywania napojów
alkoholowych  ,  narkomanii  ,  przemocy w rodzinie  ,  agresji  istnieje  i  wszelkie  działania  zmierzające  do
zmniejszenia skali tych zjawisk oraz zapobiegania im są jak najbardziej zasadne.
Rada Gminy uznaje, że należy położyć duży nacisk na organizowanie różnych form zajęć popołudniowych i
wypoczynku dla dzieci i młodzieży , co pozwoli na przekazywanie prawidłowych wzorców spędzania czasu,
krzewienie trzeźwości i abstynencji. 

Rada Gminy określa cele , do których zalicza :

1. Kontrolę rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i jego 
    reklamy ;
2. Edukację    poszczególnych    grup    społecznych    w    zakresie  pomagania   młodzieży 
    w utrzymaniu abstynencji ;
3. Odpowiednią organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży .

oraz  przyjmuje   metody do  realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki  poprzez :
 
I.Zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:
1. Finansowanie zajęć terapeutycznych dla  członków rodzin  osób uzależnionych     8.000 zł
   ( dla kobiet oraz dzieci i młodzieży)
2. Kierowanie osób nadużywających alkohol do Sądu celem ich zobowiązania do 
    podjęcia leczenia -opłaty sądowe, opinie biegłego  ;                                                 2.000 zł
3. Dofinansowanie świadczeń usług dodatkowych w formie zajęć profilaktycznych
    i terapeutycznych wobec  pacjentów Izby Wytrzeźwień ;                                           4.100 zł   
4. Zakup biletów  MZK dla osób dojeżdżających na terapię.                                          1.500 zł
                                                                                                                            =          15.600     zł  

II.Udzielanie rodzinom,w których występują problemy alkoholowe,pomocy psychospołecznej
     i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  poprzez :  

1. Pomoc w organizowaniu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież            23.400 zł
    w świetlicach środowiskowych z elementami  socjoterapii ; 
2. Zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym                                   26.000 zł
    dla dzieci z rodzin  zagrożonych skutkami alkoholizmu 
3. Dofinansowanie innych wyjazdów z programem profilaktycznym dla dzieci
   z rodzin osób uzależnionych od alkoholu ( wycieczki, zielone szkoły )                      20.000 zł

4. Zorganizowanie szkoleń zwiększających kompetencje w zakresie pomocy
    ofiarom przemocy  domowej                                                                                         2.000 zł
                                                                                                                              =       71.400  zł

II.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej   
      w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

1. Prenumerata czasopism (Remedium, Świat Problemów, )
    na rok 2005 dla potrzeb Komisji  ;                                                                             1.500  zł
2. Zakup broszur, ulotek o tematyce profilaktycznej ;                                                    2.200  zł
3. Realizacja programów profilaktycznych 
- Spójrz inaczej
- Zanim spróbujesz                                                                                                    3.000 zł
4. Przeprowadzenie Konkursu rysunkowego wśród dzieci o tematyce
    profilaktycznej                                                                                                             2.000 zł

5. Wspieranie działań podejmowanych przez społeczności lokalne :
    - dofinansowanie bezalkoholowych imprez sportowych i rozrywkowych                    6.300 zł             
    - modernizacja i przebudowa terenów rekreacyjnych       100.000 zł



                                                                                                                                     ________
                                                                                                                                  = 115.000 zł
 

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych   

1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie  w wysokości  :
    - dla przewodniczącego Komisji       150 %      diety radnego                                 
    - dla pozostałych członków Komisji 100 %      diety  radnego         
                                                                                                                                        13.000  zł
    
                                                                             R a z e m.       :                                215.000  zł              


