Uchwała

Nr XXXVIII/276/2017.
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
. Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
ustawy
pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769) art. 4 1 ust. 2 i 5
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016r., poz. 487), oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r., poz. 224, z późn. zm.) Rada Grniny Jadów
uchwala, co następuje:
§1
Uchwalić

Gminny Program Profilaktyki i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2
Uchwalić

Gminny Program

Przeciwdziałaniu

Narkomanii

na

rok

2018

zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy

§4
Uchwała

wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Społecznej.

Załącznik Nr ł
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 20 l 7r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018
Rozdział

I

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
został opracowany z myślą o osobach uzależnionych od alkoholu i nadużywających
alkoholu oraz członkach ich rodzin, którzy są bezpośrednio narażeni na przeróżne
szkody i zagrożenia wynikające z obecności alkoholu i narkotyków w życiu
codziennym. Program obejmuje również działania profilaktyczne skierowane
do dzieci, młodzieży uczącej się i zamieszkującej na terenie gminy.
Problem nadużywania alkoholu jest niewątpliwie wynikiem zubożenia społeczeństwa,
frustracji, bezrobocia, a także choroby, przyzwolenia społecznego i obyczajów.
Inicjację alkoholową przechodzą ludzie bardzo młodzi, którzy często popadają
w konflikty z prawem. Nadużywanie alkoholu oprócz szkód zdrowotnych,
materialnych i moralnych powoduje często zagrożenia dla osób trzecich, w tym w
szczególności dla członków ich rodzin. Osoby nietrzeźwe są często sprawcami aktów
przemocy, wypadków drogowych jak również naruszają prawo i porządek publiczny.
Zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia GPPRPA zawiera
zdrowotną związaną z problematyką alkoholową i przemocową.
Uwzględniając

również edukację

złożoność

i zakres wymienionych problemów, a także uznając
trzeźwość społeczeństwa za podstawowy warunek moralnego i materialnego rozwoju
mieszkańców. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu
realizacji programu, będzie współpracować z instytucjami i organizacjami takimi jak:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoły, Policja,
Służba Zdrowia, Sąd, Prokuratura, Parafie, Stowarzyszenia, kluby sportowe,
organizacje pozarządowe szerzące trzeźwość .
Rozdział

II

PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi obejmuje:

a) ograniczenie dostępności alkoholu osobom nieletnim,
psychologiczną
i terapeutyczną dla osób
b) pomoc
i współuzależnionych między innymi w Punkcie Konsultacyjnym,

c)

działalność

odpowiedniej

wychowawczą,

świadomości

informacyjną

społecznej,

i
a w

uzależnionych

edukacyjną,

kształtowanie

szczególności

świadomości

zagrożeń

i skutków nadużywania alkoholu ( w tym kobiety w ciąży ) oraz
tworzenie wamnków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie
motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu .,
d) - udział w programach i spektaklach profilaktycznych dzieci i młodzieży,
e) zakup

sprzętu

sp01towego do prowadzenia zajęć profilaktycznych,

f) . zakup lite1:atury związanej z profilaktyką uzależnień,
g)

udział

dzieci i młodzieży w imprezach i wycieczkach krajoznawczych,

h) realizację pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, związanych
z profilaktyką uzależnień i przemocą,
i)

współpracę z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie zwiększenia
· .dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych,

j) współpracę z psychologiem, terapeutą ds. uzależnień, lekarzem rodzinnym
. dotyczącą wczesnej diagnozy oraz przemocą w rodzinie,
k) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego,

1) współpracę z Komisariatem Policji (dodatkowe patrole policji związane
z kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych), z GOPS, z kuratorami
sądowymi, lekarzami rodzinnymi w zakresie wymiany informacji na temat osób
nadużywających alkoholu, narkotyków oraz osób stosujących przemoc
w rodzinie,
m) kontrole punktów

sprzedaży

napojów alkoholowych,

n) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13.1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego
2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu , oraz członkom ich rodzin
wykonuje się poprzez kierowanie do Sądu o leczenie osób uzależnionych na
badania psychologiczne, rozmowy motywacyjno - interwencyjne · z osobami
uzależnionymi oraz ich rodzinami, udzielanie doraźnej pomocy dla rodzin
z problemem alkoholowym. Program przewiduje również bieżącą działalność
punktu konsultacyjnego, w którym proponuje się dyżur psychologa lub specjalisty
ds. uzależnień wykonujących usługi w zakresie: porady, konsultacje, sesje terapii
indywidualnej, prowadzenie grupy motywacyjno-edukacyjnej dla osób
z problemem alkoholowym i członków rodzin, rozpoznawanie zjawiska przemocy
domowej. Prowadzenie „Niebieskich kart" przez policję 1 Zespół
Interdyscyplinarny.
3. Ochrona rodziny przed przemocą, udzielanie wsparcia, gromadzenie informacji
na temat miejsc, osób i możliwości
udzielania pomocy, podejmowanie
interwencji.

Dofinansowanie szkoleń i kursów dla różnych grup. zawodowych
w rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie
. przemocy ( . OPS, Policja; ochrona zdrowia, gminna ·. komisja, zespoły
.interdyscyplinarne, grupy robocze, nauczyciele ), oraz profesjonalistów na, temat
FAS ( położne, lekarze ginekolotL7Y). Celem szkoleń tej grupy jest zwiększenie
wiedzy specjalistów w zakresie szkód wywołanych piciem alkoholu przez kobiety
w ciąży.
4.

zaangażowanych

5. Prowadzenie profilaktycznej
poprzez:
a) .realizację

działalności

informacyjnej i edukacyjnej wykonuje

programów rekomendowanych
Problemów Alkoholowych,

przez

Państwową

się

Agencję

Rozwiązywania

b) organizowanie w szkołach pogadanek
konkursów,
imprez
profilaktyczno
wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych,

1

prelekcji na temat uzależnień,
edukacyjnych,
sportowych,

c) udzielanie pomocy edukacyjnej i terapeutycznej dzieciom i
z problemem alkoholowym i przemocą,

młodzieży

z rodzin

d) organizacje imprez profilaktyczno - edukacyjnych i sportowych połączonych
z programami profilaktycznymi,
e) dofinansowanie do wycieczek krajoznawczych dla dzieci z rodzin
problemem alkoholowym,

dotkniętych

f) dofinansowanie kolonii i obozów sportowych dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym połączonych z programami profilaktycznymi,
g) zakup pomocy dydaktycznych do realizacji
i młodzieży,
h)

zajęć

profilaktycznych dla dzieci

organizację czasu wolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
i innych imprez okolicznościowych połączonych z profilaktyką,

i) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych ( organizowanie szkoleń ).
Rozdział

III

EDUKACJA ZDROWOTNA

Prowadzona będzie poprzez:
1. działania informacyjno - edukacyjne, w tym kampanie edukacyjne, dotyczące
ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich
otoczenia,
. 2. informowanie społeczeństwa o szkodliwym wpływie alkoholu na rozwijający
się płód ( szkody wynikające z picia alkoholu przez kobiety w ciąży )

Rozdział

IV

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Prowadzona będzie poprzez:
1)

dostępność

specjalistycznych pism, ulotek oraz organizację prelekcji i imprez
kulturalnych lokalnych o charakterze rekreacyjno - sportowym preferującym
trzeźwość, przeciwdziałanie przemocy,

2) porady psychologiczne i prawne dla osób z rodzin
uzależnień i przemocą,

dotkniętych

problemem

3) wspomaganie działalności organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych
rozwiązaniu problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie
wspierającymi

słUżącej

4)

współpracę z placówkami prowadzącymi i
profilaktyczną na terenie powiatu wołomińskiego,

działalność

5)

działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa
w miejscach publicznych,

6) prowadzenie lokalnych diagnoz o stanie problemów alkoholowych ,
7) edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i
przemocy na łamach prasy lokalnej.

przeciwdziałania

Pomocnym w realizacji przyjętego programu okażą się szkolenia i kursy, konferencje
na które kierowane będą różne grupy zawodowe zaangażowane w rozwiązywanie
problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy. Będą prowadzone również
kontrole zasad obrotu napojami alkoholowymi.
Szczegółowy rozkład kosztów
przedstawiony w rozdziale VI.

związanych

z

realizacją

programu

został

Rozdział

V
ZASADY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W ZWIĄZKU
Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13.1 i 15
USTAWY
prowadzących
sprzedaż
napoJOW
alkoholowych
przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pracownik Urzędu Gminy, funkcjonariusz Policji.

1. Kontrole

·

placówek

2. Termin kontroli oraz skład Komisji określa Wójt Gminy wspólnie
z Przewodniczącym Gminnej Kornisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w porozurnieniu z Komendantem Kornisariatu Policji w Jadowie.

3. :Z. każdej kontroli Komisja
nieprawidłowości

'- .

sporządza protokół,

w przypadku

zaś

mających

skutkować cofnięciem zezwolenia
•napojów
alkoholowych
występuje
ze
stosownym
•· do
Przewodniczącego
Gmiilllej
Komisji
Rozwiązywania
Alkoholowych, ktÓly podejmuje dalsze czynności.

Rozdział

stwierdzenia
na sprzedaż
wnioskiem
Problemów

VI

ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Ustala

się

wynagrodzenie dla:

. I. Przewodniczącego komisji w wysokości - 200, - zł brntto za posiedzenie
2.

. 3,.

Zastępcy Przewodniczącego
Pozostałych członków

komisji-

150,-zł

brntto za posiedzenie

komisji w wysokości - 120,- zł brntto za posiedzenie

Ustalone wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z listą
komisji w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe. , ..

obecności

z posiedzenia

\ I .'"-\/
t
\I r, \(C Ir / '~ (()
•
~~,- ;1 ~\ l. J\
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l

<\

,\

Rozdział

VII

PLAN WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU .PROFILAKTYKI
f ROZW[ĄZYW ANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2018
.

Lp Rodzaj ponoszonych kosztów
1
I

2
Wynagrodzenia plus narzuty na wynagrodzenia członków Komisji

2

Zakup wyposażenia na potrzeby Komisji związanego z jej
funkcjonowaniem - artykuły biurowe, papiernicze, itp.
Podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, kursami i
dzia!alnościa orofilaktvczna , orzemoca w rodzinie
Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pracowników świetlic
terapeutycznych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Dofinansowanie do wycieczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Szkoła Podstawowa Nr I Jadów - I 500
Szkoła Podstawowa Nr 2 Jadów I 500
Zespól Szkolno-Przedszkolny Urle - I 500
Szkoła Podstawowa Myszad!a - I OOO
Szkoła Podstawowa Szewnica - 700
Szkoła Podst. Nowinki- 400
Udzielanie rodzinom pomocy prawnej, psychospołecznej ookrvcie kosztów biegłego sadowego
Organizacja imprez sportowo - rekreacY.inych o charakterze
profilaktycznym
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Urlach:
Familijna Sobota - 1 500, Ferie Zimowe - I 500
Szkoła Podstawowa Nr I w Jadowie Igrzyska Gminne - 2 OOO
Szkoła Podstawowa Myszad!a - I OOO ,
Szkoła Podstawowa Szewnica - I OOO
Gminne Przedszkole w Jadowie - I OOO
Organizacja czasu wolnego i imprez sportowo - rekreacyjnych o
charakterze profilaktycznym.
- Dożynki z programem profilaktycznym 6 500
- Plenery plastyczne (rzeźbiarski i malarski) - 4 OOO
- Ferie w GOK - 1 500
- Mistrzostwa Gminy Jadów w Tenisie Stołowym - I 500
- Warsztaty w ramach Jadowskiej Akademii Sztuki - I OOO
- Spotkania integracyjne o charakterze profilaktycznym w
świetlicach wieczornego pobytu ( w tym ferie zimowe)
Myszad!a - I OOO
Starowola - I OOO
Wujówka - I OOO

3

4

5·

6
7

8

9

Pomoc terapeutyczna w punkcie konsultacyjnym:
wynagrodzenia plus narzuty dla psychologa, terapeuty lub
dyżumjących w punkcie konsultacyjnym, ewentualnie dyżury
członków Komisji.
Prowadzenie i wsparcie dla grup samopomocowych t.j. zakup
i materiałów .

usług

Koszty

Realizlltof zadania

'(PLN).
4

3

7 ooo

500
1 ooo

1500

GKRPA

GKRPA
GKRPA
GKRPA
Dyrektorzy
placówek
oświatowych

6 600

1600

GOPS
w Jadowie
Dyrektorzy
placówek
oświatowych

8 ooo

Dyrektor GOK

17 500

7800

2000

GKRPA

.rn.

Realizacja programów profilaktycznych, zakup niezbędnych
pomocy dydaktycznych, literatury oraz wyposażenia związanego z
·, realizacją programów profilaktycznych w Szkołach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie - 3 OOO
Szkoły Podstawowa Nr 2 w Jadowie - 2 OOO, Zespół Szkolno Przedszkolny Urle - l 900, Szkoła Podstawowa w Myszadlach I 900, Szkoła Podstawowa w Szewnicy - 1 900
Szkoła Podstawowa w Nowinkach - 500
Liceum Ogólnokształcące w Urlach - I 300

Il Lokalny Fundusz Młodych - zakup materiałów i wyposażenia dla
dzieci i młodzieżv, wycieczki edukacyjne
12 Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych
(działąnia profilaktyczne w tym profilaktyka zdrowotna) - dotacje
przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji

12 500

Dyrektorzy
placówek
oświatowych

4000

Dyrektor BPGJ
Urząd

Gminy

10000

pozarządowych

13 Realizacja pozalekcyjnych programów opiekuńczo wychowawczych, prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów,
edukacyjne wyjazdy sportowe ( nauka pływania )

Razem

Dyrektorzy
placówek
2 ooo

82000

oświatowych

. Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/276/2017
Raąy Gminy Jadów
z dnia 28 grudnia 20 l 7r.
· GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII NA ROK 2018

WSTĘP

Narkomania jest jednym z najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Niesie za sobą
poważne ryzyko dla zdrowia publicznego szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych
(HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica), Powszechnie znana jest skala trudności w
leczeniu, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego
życia. Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację zarówno
działań profilaktycznych jak i zaradczych na szczeblu gminnym.
Ustawodawca wskazał zarówno zadania jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, jak i środki na realizację tych zadań.
ROZDZIAŁ

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
narkomanii i związanych z nią problemów.

I
określa

lokalną

strategię

w zakresie

Przeciwdziałanie

narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki
gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
leczenie, rehabilitacją i reintegrację osób uzależnionych;
ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych;
nadzór nad substancjami których używanie może prowadzić do narkomanii;
zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.;
nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić
do narkomanii.

społecznej,

ROZDZIAŁ

II

Podstawowym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych
. z tym problemów, podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy Jadów.
Cel ten będzie realizowany poprzez profilaktykę I - rzędową, II - rzędową, III - rzędową.
Profilaktykę I-rzędowa dotyczący całej

populacji dzieci i młodzieży i ma na celu:

opóźnienie inicjacji narkotykowej;
promocja zdrowego trybu życia;
zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów z używaniem środków odurzających;
diagnoza środowiska związana z problemem używania środków odurzających,
dostosowanie programów profilaktycznych do potrzeb środowiska,

Profilaktyka II-rzędowa - jej celem jest zapobieganie powstawaniu uzależnienia poprzez:
kształtowanie postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży;

wycofanie dzieci i młodzieży z zachowań ryzykownych;
diagnoza środowiska związana z problemem narkomanii.
Profilaktyka.III-rzędowa

ma na celu zmniejszenie skutków zdrowotnych

społecznych

narkomanii poprzez:
utrwaleni_e postaw abstynenckich u osób z problemem narkotykowym;
zmotywowanie do leczenia osób mających problemy narkotykowe;
organizowanie wsparcia po terapii

ROZDZIAŁ

lli

Zadania własne.gminy wynikające z art. 10 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii obejmują
następujące działania:

I. zwiększenie .dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i osób zagrożonych uzależnieniem;
2. udzielanie • rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5. wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców ( edukacja dorosłych);
6. wspomaganie działalności szkół w dziedzinie profilaktyki narkomanii;
7. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych
ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

Zadania te będą realizowane poprzez:
zwiększenie

-

zaangażowania społeczności

lokalnych w zapobieganiu

używania środków

psychoaktywnych;
i ponadpodstawowych w rozwijaniu działań
wspieranie szkół podstawowych,
profilaktycznych w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania
narkotyków i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego;
dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków;
dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców;
dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki
używania substancji psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów, nauczycieli,
wychowawców świetlic środowiskowych;
dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element
programów
profilaktycznych;
prowadzenie .programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, wystaw związanych
z problematyką narkomanii;

- . propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzi ezy;··
- · podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat , JJrob1erhów związanych
· z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku;
.. rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki uzależnień;
·
- prowadzenie · kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii,
adresowanych do określonych grup docelowych;
. informowąnie o placówkach prowadzących działalność profilaktyczną, leczniczą
i rehabilitacyjną;
- współpraca z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii.
ROZDZIAŁ IV
Programjest adresowany do ogółu społeczeństwa Gminy Jadów przede wszystkim dla dzieci
i młodzieży, w tym młodzieży z grup ryzyka.
Program będzie realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy współpracy pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców
świetlic środowiskowych, Policję, OPS, służbę zdrowia i innych placówek. działających
w zakresie profilaktyki.
Finansowanie programu odbywać się będzie ze środków pochodzących z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
ROZDZIAŁ V

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2018
Lp
a
I

Rodza.i ponoszonych kosztów

Koszty (PLN)

B
Zakup materiałów profilaktycznych w tym
literatury profilaktycznej

C

Realizator zadania
D

5000

Dyrektor BPGJ

ooo

Dyrektor BPGJ

Organizowanie spotkań integracyjnych dla
mieszkańców o charakterze profilaktycznym w
świetlicach wieczornego pobytu( ferie zimowe)

2

ZaWiszyn - l OOO
Sitne
- l OOO
Sulejów
- I OOO
Biblioteka Jadów - l OOO
Biblioteka Urle - l OOO

5

.

3

4
5

Turniej sportowy szkól podstawowych o
puchar Wójta propagujący zdrowy styl życia
3 ooo

3000

Spektakl profilaktyczny ukaznjący problem
narkomanii - aktorzy Teatru Kamienica
Zakup narkotestów
RAZĘJ\-

-

Dyrektor GOK

6000

Dyrektor GOK

1 ooo

GKRPA

20000

