
IV. Zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2013

 

Lp. Nazwa Zadania Metody i sposoby realizacji Termin Nakłady na 
realizację 
zadania 
w złotych

Realizator

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
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 2013r.    0,00 GKRPAGG



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

1. Działalność „Punktu Konsultacyjnego dla osób z 
problemem alkoholowym i narkomanią w Masłowie” 
prowadzonego przez Pełnomocnika Wójta ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zatrudnionego na umowy o pracę wraz z obsługą 
materiałowo biurową „Punktu Konsultacyjnego”.
2. Działalność GKRPA – członkom Komisji przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 5% przeciętnego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszonego 
komunikatem przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Monitorze Polskim na potrzeby 
emerytury.
3. Realizacja dyżurów psychoterapeuty 2 godz. 
tygodniowo.
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 
 5. Udział w konferencjach grupy AA osób 
uzależnionych i ich rodzin ( wyjazd zorganizowany 
Częstochowa, Licheń)   

I-XII 2013r. 33.320,00 zł77

Pełnomocnik Wójta 
ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

Psychoterapeuta

GKRPA



III Udzielanie rodzinom, 
w których występują 
problemy alkoholowe, 
narkomania pomocy 
psychospołecznej 
i prawnej, 
a w szczególności 
ochrony przed 
przemocą w rodzinie.

1.Podejmowanie działań prawnych wobec przypadków 
przemocy i zaniedbywania rodziny przez osoby 
nadużywające alkohol i narkotyki.
2.Spotkania dotyczące mechanizmów uzależnienia i 
współuzależnienia dla członków rodzin z problemem 
alkoholowym i narkomanii.
3.Wybór oferty dotyczącej wypoczynku letniego 
połączonego z zajęciami terapeutycznymi dla jak 
największej grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

I-XII 2013r. 52.000,00 zł

GOPS,  Policja 
GKRPA

GOPS, PCPR 
Policja, 
Pełnomocnik Wójta, 
Pedagog szkolny.

Pełnomocnik Wójta



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 
w tym spotkania w sołectwach

2.Realizacja programów profilaktycznych 
przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych Gminy Masłów:
a) zajęcia psychoedukacyjne „ Spójrz Inaczej” w 
klasach I – III Szkół Podstawowych oraz „ Spójrz 
inaczej na agresję” w oddziałach gimnazjalnych;
b) spotkania z uczniami klas IV – VI dotyczące 
problematyki uzależnień i promocji zdrowego stylu 
życia;
c)organizacja zajęć o charakterze integracyjno – 
adaptacyjnym w klasach IV Szkół Podstawowych oraz 
w klasach I Gimnazjum;
d) promowanie na terenie szkół i innych placówek 
oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
e)  wspieranie inicjatywy środowisk lokalnych po przez 
organizację imprezy ogólnodostępnej służącej 
promocji zdrowego stylu życia;
f) zajęcia  w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
g) konkursy np. plastyczny dla dzieci. 

3. Rozszerzenie oferty świetlic szkolnych i wiejskich o 
dodatkowe godziny pracy przeznaczone na zajęcia o 
charakterze  profilaktycznym  oraz  zakup  pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

I-XII 2013r. 63.680,00 

GK 
GKRPA

Przeszkoleni 
nauczyciele, 
Pedagog szkolny, 
GKRPA, 
Pracownicy 
Poradni 
Psychologiczno 
Pedagogicznej.
Zespół 
Interdyscyplinarny

GKRPA



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 
2013 w tym uczestnictwo w szkoleniach z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowej 
członków Komisji oraz przedstawicieli samorządów 
lokalnych.

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”.   
3.Udział w konferencjach i naradach w zakresie 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w 
rodzinie.

I-XII2013r. 1.000,00

 W zależności od 
rodzaju 
otrzymanych ofert .

Pełnomocnik Wójta 

Pełnomocnik Wójta, 
GKRPA

Razem:         150.000,00zł


