
Załącznik Nr 2 do Uchwaly Nr X11.76.2016
Rady Gminy \\1 (mielnie

z dnia 29 stycznia 2016 roku

Harmonogram działalI i podział hud7:ctu Gminnego Programu ProfilaktYki i H.ozwiazvwania Problemów Alkoholowvch
0'-:17. PI-zcciwdzialania Narkomanii na 201Grok

Zadanie

I. Zwiększellie dostęp"m,'ci
pomocy terapelltycZllej
i rehabilitacyjllej dla osób
IIzaleŻlliollych od alkollOllI.

Koszt realizacii zadania - 13 260 zł

II. Udzielallie rodzili om,
w których występ"jq problemy
alkollOlowe pomocy
psychospolecZllej i prawI/ej, a W

szczególl/O!>'ciochrollY przed
przemocq W rodzil/ie.

Koszt realizacii zadania - 12 550 zl

S(losób realizacii
a) prowadzenie i lltrz)'m:lnk RodzilllH:gO Punktu Informacyjno • KOllsultnc)jncgo dla osób IIzakl.nionych.

WSPÓlul"kżniollych oraz z•.lgrożonych uzależnieniem omz dla osób i rodzin doznajqcych lub zagrożonych
orzemoca ~ 11 760 zl

b) linansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wniosek GKPiRPA- l 500 zl

c) udzielenie informacji dOl)'czqcych możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym
od alkoholu. od narkotykó\'.' oraz ich rodzin. prowadzenie dzialali motywujqcych do podjęcia leczenia

d) wspólpraca z placówkami \ceznictwa odwykowego w zakresie pozyskiwania infonnucji dotyczących
możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

e) wspieranie dzialalności placówek 7.ajmujących się rozwiązywaniem problemów lIz,1.leżnicn

a) udzielanie infonnacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy h:rapeutycznej. psychologicznej i prawnej
dla ofiar i sprawców przemocy domowej

b) dofinansowanie szko\cil kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje osób pomagaj<Jcych oliarom
i sprawcul11 przemocy w rodzinie (GKPiRPA. Zespół IntenJyscyplinarny do Spraw Przeciwdzialania
Przemocy' •...Rodzinie) - 400 z1.

c) zwiększenie skuteczności interwencji wobec przemocy i innych zaburzcli funkcjonowania rodziny - poprzez
ściślejszą wspólpraci; i realizację gminnego programu przcch\"dzialania przemocy w rodzinie
z uwzględnieniem procedury "Niebieska Karta" oraz monitorowanie wszystkich działali już podjętych - 400 zł

d) prowadzenie poradnictwa, wspieranie, tworzenie grup terapeutycznych. grup samopomocowych dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób dotkni((tych przcmocą w rodzinie, dofinansowanie klubu AA - I 5001.1

c) udzial w n<lrad,lch. scminariach i konferencjach dotyczących problemów związanych z alkoholem. problemów
z przemoC<!.zakup materialów biurowych na potrzeby działalności Zespołll Interdyscyplinarnego - -l00 zl

I) dolinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemcm alkoholowym. problemem przemocy
w rodzinie - 9 000 1.1

g) organizowanie i finansowanie zajęć dla rod"jców. mających na celu podniesienie kompetencji \\)'chowawczych
- 850 zl



/lI. Prowadzenie profilaktycznej
dzialaln/J.\:ciinformacyjnej i
edukacyjnej II' zakresie
rozwiqzywania problemów
alkollOlouTc!l i przeciwdzialania
narkO/l/llllii, II' szczególności dlo
dzieci i mlodzieży

Koszt realizacji zadania - 29190 zł

RAZEM PROGRAM 55 000 zł

a) prowadzenie i finansowanie ilU terenie szkól programów profilaktycznych dla dzieci i mlodzieży. w tym
\vdrażanic programów interwencyjnych w obS1.,"lrZCuzalc7.nicń i prufilaktyki przemocy - 8000 zł

h) n::ali7.acja zajęć psychoedukacyjnych adresowanych dla dzieci. mlodzieży i osób dorosłych z z.,"lkrcsu
profilaktyki uzależnień, podnoszenia umiejętności społecznych i wychowawczych, nicagresywnego
rozwiązywania konlliktów. rndl.c:nia sobie ze slrcsclll- I 500 zł.

c) udział w ogólnopolskich kampaniach społeczno - edukacyjnych o tematyce antyalkoholowej oraz
antynarkotykowej oraz \\' kampaniach o h:matyce przt:ciwuzialania przemocy domowej i promujących rodzinę,
Ill. in... Zachowaj Trzeźwy Umysl", ,.Posta\v na Rodzinę" ... Reaguj na Przemoc" itp. - 3690 zl

d) dofinansowanie rozgrywek sportowo - rekreacyjnych. zajęć pOl.alckcyjnych dla dzieci i młodzieży
z elementami wczesnej profilnktyki llzalcżniell organizowanych przez szkol Y i kluby sportowe na terenie calej
gminy, majqcych na celu promowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego propagującego profilaktykę
przeciwalkoholową - 3 500 zl

e) dofinansowanie imprez kulturalnych dla micszkatków gminy z uwzględnieniem promowania zdro\\ego
i kulturalnego sposobu spędzunia czasu wolnego propagujqcego profilaktykę przeci\\.nlkoholową. m.in.
dolinansowanie różnego rodzaju spotkaJ'! z mieszkańcami gminy. np. spotkania opłatkowo - wigilijne - 9 000 zl

n wspieranie i dofinansowanie działalności świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania ezasu wolnego
dzieci i mlodzidy, finansowanie zatrudnienia osoby prowadzącej świetlicę oraz zakup niezbędnego sprzętu do
jej funkcjonmvania. dolinansO\vanie remontów strażnic. w których będq się odbywać w/w z.ajęcia - 3000 zl

g) podejmowanie dzialań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych mąi,!cych na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie ]~lsad sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia - 500 zl

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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