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G M I N N Y    P R O G R A M

                                            PROFILAKTYKI I  ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH

DOBRODZIEŃ 2015 ROK

Lp Kierunki działania, zadania Zakres i forma realizacji
Jednostki organizacyjne

biorące udział w realizacji
zadań

Termi
n

realiza
cji

Koszt

1. 2. 3. 4. 5. 6.
    
1. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu.

Prowadzenie przy Urzędzie Miejskim 
w Dobrodzieniu Punktu Konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem, ich rodzin i ofiar przemocy w 
rodzinach / wyposażenie punktu w materiały,  
książki, czasopisma, broszury itp. /,
- wyposażenie punktu i lokalu,
- sfinansowanie kampanii informacyjno-

edukacyjnej nt. przeciwdziałania przemocy 
poprzez zakup broszur, plakatów itp.

- pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym
przez terapeutę uzależnień i osoby 
przeszkolone w zakresie rozwiązywania 
problemów            alkoholowych

/ 1  raz w miesiącu /

  Dofinansowanie do Przychodni                         
      Odwykowej w Oleśnie  

- współpraca z Poradnią Odwykową  w
Oleśnie w celu objęcia przez nią leczenia

Pełnomocnik Burmistrza
Przewodnicząca Komisji 
ds. Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych.

                                          

Burmistrz
Dobrodzienia
Pełnomocnik Burmistrza 
ds.  Rozwiązywania 

2015r.

2015r.

2015r

2.500,-

1.680,-

15.000,-
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      ludzi z problemem alkoholowym w 
programie ponadpodstawowym  z Gminy D-ń

- zlecanie wykonania opinii w zakresie
      uzależnienia od alkoholu.

- Dofinansowanie do programów 
terapeutyczno –rozwojowych dla 
trzeźwiejących alkoholików trwających w 
abstynencji np. PRO –Program Rozwoju 
Osobistego.   

problemów alkoholowych
  

Przewodnicząca Komisji,
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Rozwiązywania PA

Burmistrz Dobrodzienia
Pełnomocnik Burmistrza 
ds.  Rozwiązywania 
problemów alkoholowych
                                          

2015r.

2015r.

9.000,-

  500,-

2. Udzielenie rodzinom, w 
których występują 
problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w 
rodzinie.  

Rozszerzenie pracy w świetlicach szkolnych, 
dającą możliwość spędzenia czasu, pomoc w 
odrabianiu lekcji szczególnie dzieciom z rodzin 
patologicznych i biednych.

- udzielanie informacji i porad prawno-
administracyjnych osobom z problemami 
alkoholowymi i będących ofiarami przemocy 
w  rodzinie w ramach punktu 
konsultacyjnego,

- nawiązanie współpracy z Policją, Poradnią 
Odwykową w Oleśnie , MGOPS,  „Caritas”, 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci  w zakresie  
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
rozwiązywanie problemów alkoholowych

oraz pedagogami szkół na naszym terenie.

Pełnomocnik Burmistrza,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych i 
Gimnazjum

Pełnomocnik Burmistrza,
Przewodnicząca Gminnej 
Komisji                             

Pełnomocnik Burmistrza,
Przewodnicząca Komisji

Ciągły

Ciągły

Ciągły

 420,-
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3. Prowadzenie 
profilaktycznej działalności
informacyjnej i 
edukacyjnej, w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i 
przeciwdziałania 
narkomanii, w  
szczególności dla dzieci i 
młodzieży w tym 
prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych , a także działań
na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-
wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. 

- Organizowanie i  finansowanie szkolnych 
programów profilaktycznych dot. problemów 
alkoholowych, narkomanii, 
przemocy, programów profilaktyczno-
wychowawczych  /teatr profilaktyczny /, 
filmoteki szkolnej, dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
ponadgimnazjalnych,

- zorganizowanie m.in. wycieczek biwaków, 
rajdu rowerowego, pikników integracyjnych, 
zimowisk, obozów, kolonii edukacyjno-
rozwojowych, terapeutycznych,  dla dzieci z 
rodzin  dysfunkcyjnych  i biednych na m.in. 
posiłki, koszty transportu, noclegi, bilety 
wstępu dla uczestników  ze szkół 
podstawowych,          gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych,

promujące idee trzeźwości i aktywnego 
wypoczynku

                                                                              
- zorganizowanie w szkołach konkursów 

literackich ,  i  plastycznych na plakat  
„Dziękuję – Nie” dot.  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, narkomanii, przemocy.

       /Sfinansowanie nagród za najlepsze prace/.

Pełnomocnik Burmistrza, 
Dyrektorzy Szkół

Pełnomocnik Burmistrza,
Dyrektorzy  Szkół, 

Pełnomocnik Burmistrza,
Dyrektorzy Szkół

2015r

2015r

 

2015r.

9.000,-

30.000,-

  

 
 700,-
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  - dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  i   
        biednych

      - Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: 
Zorganizowanie turnieju gier 
zespołowych wśród uczniów szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych oraz 
turnieju ruchu drogowego / zakup, 
nagród, broszur/,

 Organizowanie imprez sportowych pod hasłem 
promującym trzeźwość „Trzeźwi  do sukcesów w
sporcie i w życiu” m.in.:

-/ bieg majowy /młodzież SZ/,
             - turniej tenisa stołowego,
           
           - /  Dzień Dziecka, Dzień bez przemocy – 
zorganizowanie  rajdów  rowerowych, biwaków,  
         wycieczek, pikników integracyjnych
         / m.in. zakup posiłków, biletów                  
         wstępu, koszty transportu, nagród/          
         promując idee trzeźwości, bez uzależnień  
         i  aktywnego wypoczynku /zakup suchego 
         prowiantu, napojów chłodzących

Pełnomocnik Burmistrza 
Dyrektorzy Szkół

Pełnomocnik Burmistrza,
Dyrektorzy Szkół,
Komendant Policji

Pełnomocnik Burmistrza
Dyrektorzy Szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych,  
ponadgimnazjalnych,

 

              

2015r.

2015r.

2015r

8.000,-

  1.000,-

5.200,
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        oraz  nagród/ ,-
          - Dzień Sportu- Sport to Zdrowie,               

          
    
  - Piknik integracyjny dzieci i młodzieży z  szkół
     podstawowych, gimnazjalnych,   
     ponadgimanzjalnych w Dobrodzieniu ; 
konkursy    plastyczne, sportowe /zakup nagród, 
    dyplomów, suchego prowiantu/

   - turniej piłki siatkowej dziewcząt  
    

 -  Turniej  w pływaniu

  -  Turniej piłki siatkowej i koszykówki     
oraz tenisa Ziemnego. o Puchar                  
Burmistrza /Zakup nagród  dla zwycięzców /   
suchego prowiantu, napojów chłodzących.

-  Dzień Dziecka i.  Św. Mikołaj                        
zorganizowany dla  dzieci z rodzin           
dysfunkcyjnych i    najmniej                 
uposażonych promując hasło „Baw się    
 na trzeźwo”. / zakup nagród, napojów            
 chłodzących, suchego prowiantu,               
dofinansowanie do  wycieczki                
krajoznawczej.  

          

            -„-
           

   
 Dyrektorzy szkół 
Burmistrz Dobrodzienia
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Rozwiązywania 
problemów alkoholowych

     -„-

     -„-

Burmistrz 
Dobrodzienia
Pełnomocnik Burmistrza,
Dyrektor DOK

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci

2015r

2015r

2015r

2015r

2015r.

2015r

700,00

1.000,00

  
 

700.00

800,00

2.000,-

2.000,-
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  Turniej wędkarski z okazji:
-  Dnia Dziecka, 
- Zawody o Puchar Burmistrza

      Zawody wędkarskie „Pożegnanie lata” 
pod   hasłem promującym trzeźwość i bez      
uzależnień /zakup nagród, pucharów, 
dyplomów napojów, suchego prowiantu/
                      

Realizacja szkoleń dla członków komisji,
  pełnomocnika, różnych grup zawodowych np.
  nauczycieli.

Artykuły w gazetce lokalnej „Echo   
Dobrodzienia”.

-
.       
   

Dyrektor DOKiS  
PZW Sekcja Wędkarska 

Komisja  RPA

Przewodnicząca Komisji
Pełnomocnik Burmistrza

-

2015r.

2015r

wg. 
potrze
b

-

   500.00
   500,00

 4.000,-

 

 - 

4. Wspomaganie działalności 
Instytucji, stowarzyszeń  i 

Systematyczne rozwijanie współpracy 
stowarzyszeń z lokalnymi społecznościami , 

Burmistrz Dobrodzienia
Pełnomocnik Burmistrza, 

2015r
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osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

aktywne włączenie ich w realizację określonych 
przedsięwzięć w ramach gminnego programu 
poprzez :
- organizowanie imprez kulturalnych dla 

młodzieży, dzieci, społeczeństwa z naszego 
terenu,  koncertu, rozgrywek 

            sportowych promując zdrowy styl        
            życia;
  -  maraton kolarski „Jednoślad” – Turystyka   
     rowerowa 
   -     Udział młodzieży i dzieci w biegu 
„Dobrodzieńska 10 –dycha” promując zdrowy 
styl życia, bez uzależnień i aktywny wypoczynek 

- wakacyjne Ligi „6” 
- Klub Morsów „Sopel” Dobrodzień

   
 - organizowanie festynów rodzinnych     
       - zawody sportowe, turnieje taneczne 
       - konkurs plastyczny dot. szkodliwości          

    picia alkoholu, narkomanii i przemocy
promując idee trzeźwości , bez uzależnień  
i aktywnego wypoczynku o Puchar Burmistrza
i Przewodniczącego Rady  / wystawa najlepszych
prac/.   Zakup nagród, napojów i suchego 
prowiantu/
     

Współpraca z Zarządem Klubu Sportowego:
            Zakup sprzętu sportowego dla Klubu   

Dyrektor MGOK

Burmistrz Dobrodzienia
Przewodniczący Rady
Pełnomocnik Burmistrza 

Pełnomocnik Burmistrza
Prezes Klubu Sportowego

2015r

2015r.

3.000,00

2.000,00

3.000,00

1.000,00
2.000,00

1.000,00

6.000,.
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      Sportowego „Start” dla drużyn juniorów 
      i   trampkarzy,

Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego 
na wyposażenia świetlic szkolnych, sal 
gimnastycznych. 

- Dofinansowania do zakupu wyposażenia  
świetlicy środowiskowej w Dobrodzieniu 
oraz dofinansowanie do wycieczki /m.in. 
opłata za przejazd, bilety wstępu dla 
uczestników, noclegi, zakup suchego 
prowiantu

Wspomaganie Rad Sołeckich, organizujących w 
świetlicach Wiejskich działalność profilaktyczną 
dla dzieci i młodzieży  promując zdrowy i 
aktywny styl życia poprzez organizowanie m.in. 
imprez sportowych.
Dofinansowanie do świetlic środowiskowych 
działających przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi 
m. in. na wyposażenie świetlicy /zakup gier 
dydaktycznych art. szkolnych i sportowych/ , 
opłacenie kosztów transportu wycieczki, 
noclegów, biletów wstępu oraz zakup nagród, 
suchego prowiantu ; 
   - w  Szemrowicach
  - w  Pludrach,
   - w Rzędowicach

Pełnomocnik Burmistrza 
Dyrektorzy Szkół, 

Burmistrz Dobrodzienia 
Pełnomocnik Burmistrza

Pełnomocnik Burmistrza
Komisja ds. R.PA

2015r.
 

2015r

2015r.

6.000,-       
   
   

1.300,-

1.000,-
1.000,-
1.000,-   
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   - w  Kocurach
   -  w Główczycach
 

Współpraca z Kościołem Katolickim poprzez  : 

-  Konkurs na sztukę dot. problemów   
   walki z alkoholem , przemocą w rodzinie,         
    narkomanią promując idee trzeźwości  i 
zdrowego stylu życia ;- zakup nagród a także  
dofinansowanie do wycieczki krajoznawczej   
m.in. opłacenie kosztów transportu , biletów 
wstępu, zakup napojów, suchego prowiantu itp. 

Dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych  na 
pokrycie dojazdów, zakup biletów wstępu,  zakup
suchego prowiantu,, zakup nagród, strojów 
sportowych , sprzętu sportowego itp.

    

Pełnomocnik Burmistrza
Komisja ds. 
Rozwiązywania P.A

Pełnomocnik Burmistrza 
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych,
Gimnazjum

2015r.

1.000,-
1.000,-

1.500,-

3.500,-

5. Podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem 
przepisów określonych 
w art.131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela 
publicznego

Dotyczy zakazu reklamy i promocji na obszarze 
kraju napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa ,
którego reklama i promocja jest dozwolona , pod 
warunkiem iż nie jest kierowana do małoletnich. 

Komisja ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

ciągły

6. Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie i 

Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej 
lub Klubów Integracji Społecznych

Pełnomocnik Burmistrza
Członkowie Komisji 

2015r.
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finansowanie Centrów 
Integracji Społecznej.

RPA.

7. Działalność Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
 i Pełnomocnika Burmistrza

Wydatki związane z działalnością Gminnej 
Komisji w tym:
- wydatki z tytułu wynagrodzeń za komisje,
- wynagrodzenia za prace zlecone, biegłych 

sądowych, psychiatry,
- wydatki związane z pracą Pełnomocnika 

Burmistrza

- koszty delegacji. 

 

Ciągły

Ciągły
W 
miarę 
potrze
b

  

18.700,-

    

800 ,-

8. Ogółe
m :

150.000,-

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok jest integralną częścią gminnej strategii społecznej.
W gminnym programie  zawarte są również  zadania dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  narkomanii  .  Na realizację  zadań dot. narkomanii
przeznacza się kwotę w wysokości 20.000 zł. 

Program  uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod  względem  prawnym,  administracyjnym  i  ekonomicznym,  a  także  wiedzę  na  temat
przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia rehabilitacji i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem 
i współuzależnieniem

„Członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje za  udział w posiedzeniach komisji wynagrodzenie w wysokości
100,00zł .  
Sporządziła :
 Bogusława Kryś
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