Uchwala nr IV/23/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz.984 i Nr 153 poz. 1271) oraz artAI ust.2 i 5 ustawy z dnia 26
pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r Nr 147 poz.1231 i Nr 167 poz. 1372) Rada Gminy
Regnów uchwala, co nastepuje:

§1.
Uchwala sie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych na 2003 rok, stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zalacznik do Uchwaly Nr IV/23/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 30 grudnia 2002r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE REGNÓW W 2003 ROKU

L

Lp.
l

Podejmowanie dzialan zmierzajacych do podjecia leczenia odwykowego przez
osoby uzaleznione
Zadanie

Realizator

Utrzymywanie i finansowanie dzialalnosci Wójt Gminy
Gminnej Komisji Rozwiazywania
Regnów
Problemów Alkoholowych oraz Punktu
Konsultacyjnego.

Termin
realizac.ii
caly rok

8.580,00

2.

Przeprowadzanie rozmów motywujacych
osoby naduzywajace alkoholu do leczenia
odwykowego.
3. Wystepowanie do Poradni Odwykowej w
sprawie wydania opinii o stopniu
uzaleznienia od alkoholu osób
kierowanych na badanie przez komisje

Gminna Komisja
Rozw. Problemów
Alkoholowych
Przewodniczaca
Gminnej Komisji
Rozwiazywania
Problemów
Alkoholowych
4. Wystepowanie do Komendy Powiatowej Przewodniczaca
Policji z wnioskiem o udzielenie
Gminnej Komisji
informacji na temat dokonanych
Rozwiazywania
Problemów
przestepstw lub wykroczen przez osoby
zgloszone do komisii
Alkoholowvch
5. Skladanie wniosków do Sadu Rejonowego Przewodniczaca
w sprawie orzeczenia obowiazku poddania Gminnej Komisji
sie leczeniu osób uzaleznionych w
Rozwiazywania
Problemów
zakladzie lecznictwa odwykowego.
Alkoholowych

- ---

-- ---

Koszt

caly rok

caly rok

caly rok

caly rok

II.

l.

2.

3.

4.

Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleznionych od alkoholu.

Utrzymywanie stalej wspólpracy z
Poradnia odwykowa. Dofinansowanie
pracowników poradni prowadzacych
zajecia terapii odwykowej
Wspólpraca ze Stowarzyszeniem
Abstynenckim "Szansa" w Rawie Maz. w
celu umozliwienia korzystania z
programów terapeutycznych przez osoby z
terenu gminy Regnów. Dofinansowanie
psychologa-terapeuty prowadzacego
zaJecIa.
Przeprowadzanie rozmów
socjoterapeutycznych z osobami
uzaleznionymi i czlonkami ich rodzin.
Dofinansowanie pracy psychologa.
Dofinansowanie kolonii z programem
terapeutycznym dla dzieci i mlodziezy z
rodzin z problemem alkoholowym

Zespól terapeutów
poradni
caly rok

Psychologterapeuta

caly rok

500,00

500,00

Czlonkowie
1.500,00
Gminnej Komisji caly rok
Rozw.Probl.Alkoh.
i psycholo
Instytucje
..
.
zajmujace SIe
Okres ferii 13.320,00
profesjonalnie
i wakacji
organizacia kolonii

ID. Udzielanie rodzinom w których wystepuja problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej a w szczególnosci ochrony przed przemoca w rodzinie
l. Udzielanie porad prawnych osobom
uzaleznionym oraz ich czlonkom rodzin w
Punktach Konsultacyjnych.
Dofinansowanie pracownika Pogotowia
Rodzinnego bioracego udzial w interwencji i
udzielajacego porad prawnych.
2. Dofinansowanie szkolen i kursów dla
czlonków Gminnej Komisji i dla nauczycieli
dotyczacych przeciwdzialania agresji w
rodzinie i w szkole
IV.
l.

2.

3.

Czlonkowie
Gminnej Komisji
Rozw. Probl. Alkoh. caly rok
Pracownik Pogot.
Rodzinnego w
Rawie Maz.
Wyspecjalizowane
caly rok
jednostki
szkoleniowe

500,00

2000,00

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej a w
szczególnosci dla dzieci i mlodziezy.
Realizacja programów profilaktycznych
przez przeszkolonych terapeutów przy
udziale dzieci, mlodziezy i rodziców
Organizowanie spektakli teatralnych
zawierajacych tresci z zakresu profilaktyki
uzaleznien
Zorganizowanie szkolenia dla wlascicieli
sklepów prowadzacych sprzedaz napojów
alkoholowych

Psycholog lub osoba
z odpowiednim
caly rok
przygotowaniem
Artysci
wyspecjalizowanych caly rok
teatrów
Prawnik

marzec
2003 r.

1.500,00

600,00
400,00

v.

Prowadzenie wspólpracy z instytucjami i stowarzyszeniamisluzacymi rozw.
problemów alkoholowych.

1. Wspólpraca z Gminnym Osrodkiem Pomocy
Spolecznej w zakresie pracy socjalnej i
udzielania pomocy prawnej i finansowej dla
rodzin z problemem alkoholowym
2. Wspóldzialanie ze stowarzyszeniem
abstynenckim w zakresie prowadzenia zajec
terapeutycznych dla osób uzaleznionych od
alkoholu
3. Wspólpraca z Pogotowiem Rodzinnym

VI

Stowarzyszenie
Abstynenckie
"Szansa" w Rawie
Mazowieckiei
Pogotowie
Rodzinne w Rawie
Mazowieckiej

caly rok

caly rok

Prowadzenie przez Gminna Komisje Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
kontroli przestrzegania warunków sprzedazy ,podawania i spozywania napojów
alkoholowych.

1. Wnioskowanie o cofniecie zezwolenia na
sprzedaz napojów alkoholowych w
przypadku naruszenia przepisów ustawy

VII

Pracownicy socjalni caly rok
GOPS

Gminna Komisja
Rozw. Problemów
Alkoholowych.

caly rok

Zasady wynagradzania czlonków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych
Czlonkom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za udzial w
posiedzeniu komisji i pelnienie dyzuru w Punkcie Konsultacyjnym, przysluguje dieta w
wysokosci:
1/ dla Przewodniczacego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
120,00 zlotych
2/ dla pozostalych czlonków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych 70,00 zlotych.

-

