
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/42/07
Rady Gminy Masłów 
z  dnia  27  lutego  2007  roku

Gminny Program ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Masłowie na rok 2007 

Lp. Nazwa zadania Metody i sposoby realizacji Termin Realizator
1. 2. 3. 4. 5.

I. Wydawanie 
zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych

1.Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży pod 
kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy

I – XII 
2007r.

GKRPA

2.Cykliczne  kontrole  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez  punkty 
sprzedaży napojów alkoholowych dot. przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

I – XII 
2007r.

GKRPA, Policja 

1



II. Zwiększenie 
dostępności 
pomocy 
terapeutycznej 
rehabilitacyjnej 
dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu i 
narkotyków  

1.Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcyjnychw celu 
wczesnego  rozpoznania  sygnałów  wskazujących  na  rozwijanie  się  choroby 
alkoholowej i narkomanii  

I – XII 
2007r

GOPS, Policja, 
Pedagog Szkolny 

2. Kontynuowanie pracy prowadzonej przez  „ Punkt Konsultacyjny dla osób z 
problemem alkoholowym i narkomanią” w Masłowie – dyżury 2 razy w tygodniu 
po 3 godziny

a) Informowanie o chorobie alkoholowej, przeciw działaniu narkomanii oraz 
możliwościach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,

b) Wstępne motywowanie do podjęcia terapii,  

I – XII 
2007r.

Pełnomocnik 
Wójta ds. 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

3. Wspieranie pracy prowadzonej na świetlicy socjoterapeutycznej zorganizowanej 
przez „CARITAS” na terenie stołówki w Wiśniówce

II – XII 
2007r.

GKRPA

4.Kierowanie na  leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii:
a) Udzielanie wsparcia osobom podejmującym leczenie dobrowolne, 
b) Kierowanie na badania do lekarzy – biegłych osób, które zaprzeczają 

występowanie u siebie objawów chorobowych,
c) Kierowanie do Sądu Rodzinnego wniosków o objęcie przymusowym 

leczeniem odwykowym osób uzależnionych     

I – XII 
2007

GKRPA
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III. Udzielenie 
pomocy 
psychospołecznej i 
prawnej rodzinom, 
w których 
występują 
problemy 
alkoholowe i 
narkomanii

1. Podejmowanie działań prawnych wobec przypadków przemocy i zaniedbywania 
rodziny przez osoby nadużywające alkohol i narkotyki   

I– XII 
2007r.

GOPS,Policja, 
GKRPA

2.Utwirzenie  zespołu interdyscyplinarnego  skierowanego  do  rodzin  w  kryzysie, 
niewydolnych  wychowawczo  oraz  rodzin,  w  których  zdarzają  się  przypadki 
stosowania przemocy domowej wobec dzieci lub współmałżonka. 

II – XII
2007r

GOPS, PCPR, 
Policja, 
Pełnomocnik 
Wójta ds. 
Profilaktyki, 
Pedagog szkolny, 

3. Prowadzenie szkoleń dotyczących mechanizmów uzależnienia i wpółuzależnienia 
dla członków rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii 

II – XII 
2007

GKRPA

4. Organizacja wypoczynku letniego połączonego z zajęciami terapeutycznymi dla 
jak największej grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

VII–VIII 
2007r.

GKRPA

5.  Organizacja  programów  profilaktycznych  podczas  wypoczynku  letniego 
młodzieży z terenu gminy Masłów 

VII – 
VIII 
2007r.

GKRPA

6.  Rozszerzenie oferty świetlic szkolnych i wiejskich o dodatkowe godziny pracy 
przeznaczone  na  zajęcia  o  charakterze  socjoterapeutycznym  (48  godzin 
tygodniowo)   oraz  zakup  pomocy  dydaktycznych  niezbędnych  do  prowadzenia 
zajęć.
 

II–XII 
2007r.

Przeszkoleni 
nauczyciele

7.  Prowadzenie  dodatkowych  działań  o  charakterze  profilaktycznym  i 
terapeutycznym przez Izbę Wytrzeźwień.

I– XII 
2007r.  
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IV Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej i 
edukacyjnej 

1.Organizacja spotkań szkoleniowych dla dorosłych mieszkańców Gminy Masłów 
(uczenie wczesnego rozpoznawania symptomów uzależnień oraz osobistych 
umiejętności kontrolowania rozmiarów picia). 
a) Spotkania w sołectwach  

II–XII 
2007r.

GKRPA

2.  Przeprowadzenie  badań  ankietowych  dotyczących  skali  zagrożenia  młodzieży 
niedostosowaniem społecznym

X 2007 Pedagog szkolny

3.Realizacja programów profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Masłów:
a)Zajęcia psychoedukacyjne „ Spójrz Inaczej” w klasach I – VI Szkół 
Podstawowych oraz „ Spójrz inaczej na agresję” w oddziałach gimnazjalnych,
B) Program „NEO” – klasy pierwsze Gimnazjum w Masłowie Pierwszym
C) Zajęcia profilaktyczne „ Drugi Elementarz; czyli Program Siedmiu Kroków” w 
klasach I Gimnazjum oraz spotkania z uczniami klas IV – VI dotyczące 
problematyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia, 
D)Organizacja zajęć o charakterze integracyjno – adaptacyjnym w klasach IV Szkół 
Podstawowych oraz w klasach I Gimnazjum,
E) Wspieranie inicjatywy środowisk lokalnych służących promocji zdrowego stylu 
życia 
F) Program „ Odnaleźć siebie” – przeznaczony dla młodzieży zamieszkałej na 
terenie Gminy, a uczęszczającej do OHP,
g) Konkurs plastyczny dla dzieci 

II– XII 
2007r.

Przeszkoleni 
nauczyciele, 
Pedagog szkolny, 
GKRPA 
Psycholog, 
Prawnicy 
Poradni 
Psychologiczno- 
Pedagogicznej
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V Współpraca z 
instytucjami i 
stowarzyszeniami 
w celu 
podniesienia 
jakości pracy 
profilaktycznej i 
terapeutycznej 
prowadzonej na 
terenie Gminy 

1. Wszechstronne wspieranie dokształcanie osób realizujących Gminny Program 
Profilaktyki w roku 2006.
A) Oddelegowanie do udziału w szkoleniach przygotowujących do pracy 
socjoterapeutycznej osób zatrudnionych w szkołach i świetlicach wiejskich,
b) Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych członków Komisji oraz przedstawicieli samorządów lokalnych
c) Zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców dot. zasad sprzedaży napojów 
alkoholowych, a w szczególności zakazu sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych osobom nieletnim.  

I– XII 
2007r.

W zależności  od 
rodzaju 
otrzymanych 
ofert  

2.  Konsultacje  z  p.  Pełnomocnik  Wojewody  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  w  przypadkach  wątpliwości  związanych  z  realizacją 
zadań Gminy Wynikających z przepisów „ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości”.   

I–  XII 
2007r.

Pełnomocnik  ds. 
Profilaktyki

3.Udział w konferencjach i naradach organizowanych przez Państwa Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 
Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za udział w posiedzeniu 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim dla potrzeb emerytury.  

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros
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