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IV. Zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

  Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                             

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Sposób realizacji 

 

Koszty realizacji 

 

Termin realizacji 

 

Odpowiedz. za 

realizację 
1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, osób 

uzależnionych od narkotyków i 

osób zagrożonych uzależnieniem 

oraz ofiarom przemocy w 

rodzinie. 
 

 

 1. Kontynuowanie działalności konsultacyjno-informacyjnej w 

Punkcie Konsultacyjnym i Klubie Abstynenta w Białej oraz 

opiekuńczo-wychowawczej w  świetlicach środowiskowych w  

Białej, Prężynie,Laskowcu, Śmiczu, Chrzelicach, Nowej Wsi, 

Grabinie,  Kolnowicach, Ligocie Bialskiej, Radostyni, Solcu i 

Olbrachcicac:h:  

 a) zatrudnienie opiekunów dzieci w świetlicach 

środowiskowych; 

 b) zatrudnienie gospodarza budynku w Białej 

 ul. Czarna 2 

 c) koszty eksploatacji i utrzymanie rzeczowe świetlic, 

punktu klubu oraz ich remonty. 

 2. Współpraca z Poradnią Odwykową oraz Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej w Prudniku w zakresie udzielania pomocy osobom 

z problemem alkoholowym, osobom zagrożonym 

uzależnieniem narkotykowym oraz ofiarom przemocy 

domowej. 

 3. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i 

rehabilitacji osób uzależnionych, dzieci z rodzin alkoholowych 

oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców 

przemocy 

 

116.000,- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bieżąco  

w ciągu roku 

 

 

 

 

 

 

 
MGOK 

Pełnomocnik 

Burmistrza 

 

  2 

 

 

 

 

 

Udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy  alkoholowe 

i narkomanii pomocy 

psychologicznej, prawnej, a w 

szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

 

 1. Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji w sprawie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie- współpraca z Policją 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną komisją, szkołami, 

wymiarem sprawiedliwości. 

 2. Konsultacje z zakresu terapii odwykowej oraz poradnictwo z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone  w 

Punkcie Konsultacyjnym; 

 

10.000,- 
 

 

 

 

 

 

 
bieżąco  

w ciągu roku 

 

 

 
 

Gminna Komisja 

Rozw.Probl.Alk. 

Pełnomocnik  

Burmistrza 

OPS, Policja, 
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 3. Finansowanie pracy konsultantki zatrudnionej w Punkcie 

Konsultacyjnym w Białej. 

 4. Działalność Gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych w zakresie: 

 

 a) Przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi 

od alkoholu i ich rodzinami; 

 b) Kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu do lekarza biegłego; Pokrywanie kosztów 

lekarza biegłego za wydanie opinii; 

 c) Sporządzanie wniosków do Sądu o objęcie leczeniem; 

 5. Kontynuowanie zajęć i warsztatów dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych w grupach samopomocowych. 

 6. Współpraca ze szkołami w zakresie zapewnienia opieki i 

pomocy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z 

problemem alkoholowym. 

 7. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie udzielania 

pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach 

patologicznych. 

 8. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu 

pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz ofiarom 

przemocy w rodzinie organizowanych dla terapeutów, 

nauczycieli, członków Gminnej komisji. 

 9. Kontynuowanie współpracy z OPS, Policją, Gminną Komisją w 

zakresie realizacji procedury „Niebieska karta” 

 10. Systematyczne informowanie mieszkańców o występujących 

problemach alkoholowych i zagrożeniach narkomanią w 

danym środowisku i możliwościach uzyskania pomocy. 

 11. Rozpowszechnianie materiałów      informacyjnych o 

możliwościach uzyskania pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły 
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Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i 

narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży; w tym 

 

 1. Wspieranie szkolnych programów profilaktyki (zajęcia      

informacyjno-edukacyjne dla całej społeczności szkolnej  

 2. Realizowanie działań profilaktycznych na temat uzależnień w 

szkołach i świetlicach środowiskowych  w formie pogadanek, 

prelekcji, spektakli teatralnych. 

 3. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla młodzieży na temat: 

alkohol, narkotyki, papierosy, przemoc 

 4. Współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny 

 

 

14.600,- 

 
 

 

 

 

 
 

bieżąco  

w ciągu roku 

 

 

 

 

 
 

Pełnomocnik  

Burmistrza 

Burmistrz 

Gminna Komisja 

Rozw.Probl.Alk. 
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prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla młodzieży.  
 

sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież. 

Finansowanie konkretnych projektów i działań 

profilaktycznych. 

 5. Współorganizowanie i finansowanie aktywnych form 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie  

wycieczek, rajdów, festynów połączonych z tematyką 

uzależnień. 

 6. Edukacja młodzieży i dorosłych poprzez zakup wydawnictw, 

ulotek, plakatów i rozprowadzenie ich w szkołach, świetlicach, 

w punkcie konsultacyjnym i klubie. 

 7. Współudział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach 

edukacyjnych związanych z uzależnieniami. 

 8. Współpraca z „Panoramą Bialską” i innymi mediami w 

zakresie informacji o realizowanych zadaniach w  ramach 

programu. 
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Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

 

 

 

 1. Wspomaganie działalności Klubu Abstynenta: 

 a) zatrudnienie opiekuna Klubu. 

 b) współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych 

działających w klubie – dofinansowanie kosztów 

wyjazdów na zajęcia terapeutyczne . 

 2. Wspieranie organizacji pozarządowych zaangażowanych w 

działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

 3. Finansowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania     

Problemów Alkoholowych: 

 a) utrzymanie rzeczowe komisji. 

 b) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji za 

pracę w Komisji. 

 

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 

Członkom Gminnej Komisji przysługuje za każdorazowy udział w 

posiedzeniu komisji wynagrodzenie w niżej określonej wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę : 

1. przewodniczący komisji i jego zastępca   - 15% 

2. sekretarz komisji                                       - 14% 

3. członkowie komisji                                   - 12% 

 

 

17.900,- 

 

 

 

 

 

 
bieżąco  

w ciągu roku 

 

 
 

Pełnomocnik  

Burmistrza 

Gminna Komisja 

Rozw.Probl.Alk. 

 

           


