         

Uchwała Nr XV/149/04
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29  grudnia  2004 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wręczyca Wielka na 2005r.


         Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm./ w związku z art. 4' ust.1 i 2  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ 

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala co następuje:


§ 1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na         2005 rok  stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr IX/94/03 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2003r.      w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.



  
                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                           
                                                                                                            mgr Andrzej Ryś



Załącznik do Uchwały Rady Gminy 
                                                                          
                                                                                                                Nr XV/ 149/04  z dnia 29 grudnia 2004 r.


Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wręczyca Wielka na 2005r.



              Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami.
              Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, których realizację prowadzi się w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. 
              Działania zaplanowane w ramach Programu na 2005r. stanowią w znacznej mierze kontynuację zadań i przedsięwzięć zapoczątkowanych w minionych latach, ale stanowią także odpowiedź na nowe sugestie i potrzeby środowisk realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 


Cele programu:

	Zwiększanie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki,

Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które występują,
Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Wspomaganie rodzin dotkniętych przemocą: udzielanie informacji, doradztwo, pomoc psychologiczna i pedagogiczna,
Zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej,
	Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych,
Wdrażanie różnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.


Strategia działania:

	Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu,
	Kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami,
	Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych i psychoedukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,

Zwiększenie dostępu i skuteczności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, członków ich rodzin i ofiar przemocy,
Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym, bezrobotnym uzależnionym od alkoholu oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
Współdziałanie z Policją, Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogami, kuratorami i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania szkodliwym skutkom nadużywania alkoholu. 


Metody rozwiązywania problemów alkoholowych:


I.   Zwiększenie  dostępności  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej              
      dla  osób  uzależnionych od  alkoholu:

Kontynuowanie działalności istniejących punktów konsultacyjno – informacyjnych:
a/ punkt konsultacyjny w GOK,
b/ punkt konsultacyjno – informacyjny w GOPS,
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej,
	Konsultacje i pomoc dla ofiar przemocy,
	Współpraca z Poradnią Odwykową w Kłobucku, ośrodkami zdrowia z terenu gminy, Ośrodkiem Terapii Uzależnień Alkoholowych w Parzymiechach i Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Lublińcu,

Prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii odwykowej,
	Kierowanie na badania do biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.


II.  Udzielanie   rodzinom,   w   których   występują   problemy                                                                                        
      uzależnień,  pomocy  psychospołecznej,  a  w  szczególności   
      ochrony  przed  przemocą w  rodzinie.

	Koordynacja działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z Policją, pedagogami, pracownikami socjalnymi, psychologiem i kuratorami,

Opracowanie i propagowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w sprawach uzależnień i przemocy domowej,
Zakup książek z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz pomocy psychologicznej i wychowawczej w rodzinie,
	Pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
Organizowanie imprez dla dzieci ze środowisk dotkniętych różnymi problemami życiowymi (imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, imprezy integracyjne).

III.  Prowadzenie   profilaktycznej   działalności   informacyjnej,   
       edukacyjnej   i   wychowawczej,  w  szczególności  dla  dzieci
       i  młodzieży.

	Organizowanie i prowadzenie  autorskich programów profilaktycznych na terenie szkół i innych instytucji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
	Propagowanie wszelkich działań mających na celu zmianę modelu spędzania czasu wolnego,

Kontynuowanie działalności i utrzymania świetlicy środowiskowej o charakterze profilaktycznym,
	Organizowanie i finansowanie spektakli i widowisk z elementami edukacji i profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji i przemocy,

Organizowanie i finansowanie gminnych kampanii profilaktycznych oraz udział w kampaniach ogólnopolskich,
Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
Działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych,
Organizowanie i finansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć profilaktycznych,
	Organizowanie konkursów o tematyce uzależnień (konkursy wiedzy dotyczące używek, plastyczne, inne),

Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez dzieci, młodzież i dorosłych (kluby dyskusyjne, gazetki, alternatywne formy spędzania czasu wolnego),
	Finansowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i innych osób w zakresie realizacji programów profilaktycznych i rozpoznawania uzależnień. Prowadzenie stałej informacji wraz z udostępnianiem książek, broszur, ulotek o tematyce uzależnień i przeciwdziałania przemocy.



IV. Wspomaganie   działalności   instytucji,  stowarzyszeń  i   osób               
      fizycznych   służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


	Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Finansowanie szkoleń i kursów dla członków GKRPA oraz innych osób odpowiedzialnych za realizacje zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
	Finansowanie psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym,
	Doposażenie placówek w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,

Dofinansowanie do utrzymania pomieszczeń, w których funkcjonuje świetlica środowiskowa, punkt konsultacyjny oraz prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Podejmowanie działań edukacyjnych dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi.


V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów                
     Ustawy    o    wychowaniu   w    trzeźwości   i   przeciwdziałaniu   
     alkoholizmowi.


	Podejmowanie działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów,

Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dot. reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu osobom do lat 18 i nietrzeźwym.


Realizatorzy programu:

	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Szkoły Podstawowe i Gimnazja oraz GZEAO,
	Instytucje Kultury,
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu.

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

	Źródłem finansowania zadań wynikających z programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
	Zasady finansowania zadań wynikających z Programu określa załącznik nr 2 do niniejszego Programu,

Upoważnia się Wójta Gminy Wręczyca Wielka do dokonywania zmian kwot zaplanowanych kosztów realizacji zadań ujętych w poszczególnych pozycjach i częściach „Harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.”, określonego w załączniku nr 2 do niniejszego programu w wysokości do 2.000,00zł w stosunku do każdego realizatora zadań bez zwiększania ogólnej zaplanowanej w „Harmonogramie” kwoty wydatków. 


Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji, 
	Wynagrodzenie ustala się w kwocie 80,00 zł brutto za pracę na jednym posiedzeniu, 
Sekretarz Komisji otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie w wysokości 350,00 zł brutto. Wynagrodzenie płatne jest na zasadach umowy – zlecenia.


Załącznikami do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:
Diagnoza
	Harmonogram realizacji zadań i wydatków na 2005r 

Załącznik Nr 1 do GPRPA na 2005r.
 

D I A G N O Z A


Charakterystyka  gminy.

            Gmina Wręczyca Wielka liczy 17.323 mieszkańców, w tym  8.784        kobiet i  8.539 mężczyzn.
Struktura wiekowa mieszkańców gminy przedstawia się następująco:
- od 0 do 6 lat – 1.215 osób
- od 7 do 18 lat – 2.975 osób
- od 19 do 60 lat kobiety – 4.961 osób
- od 19 do 65 lat mężczyźni – 5.517 osób
- powyżej 60 lat kobiety – 1.813 osób
- powyżej 65 lat mężczyźni – 842 osoby.

Na terenie gminy znajduje się:
	6 szkół podstawowych, w których uczy się 1261 uczniów; 

2 szkoły stowarzyszeniowe, do których uczęszcza 83 uczniów,
	3 gimnazja, w których uczy się 757 uczniów, 

4 przedszkola z 17 oddziałami, w których opieką objętych jest 341 dzieci,
4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których uczęszcza 64 dzieci. 
W trzech szkołach tj. Wręczycy Wielkiej, Węglowicach i Truskolasach zatrudnieni są pedagodzy szkolni.
We wszystkich szkołach funkcjonujących na terenie gminy realizowane są programy profilaktyczne. Programy te realizują przede wszystkim  nauczyciele i pedagodzy. Do szkół zapraszani są  również przedstawiciele innych zawodów np. policjanci, psycholodzy.
Kumulowanie się zachowań ryzykownych (tj.  picie napojów alkoholowych, palenie tytoniu, agresja, stosowanie diet odchudzających) wśród młodzieży w okresie dojrzewania wymaga kontynuowania działań profilaktycznych i interwencyjnych uwzględniających substancje psychoaktywne i inne zachowania problemowe. 

           Stopień natężenia bezrobocia według stanu na dzień 31października 2004r. wynosił 11%.
I tak:
        -  liczba osób bezrobotnych               -    1090 osób
           w tym:                     kobiet   -      517
        -  liczba osób z prawem do zasiłku   -   ogółem:   112
           w tym                      kobiet    -       34

Osoby bezrobotne według wieku:
-  18-24 lata  -   285
-  25-34         -   303
-  35-44         -   261
-  45-54         -   236
-  55-59         -     33
-  60-64         -      8

Osoby bezrobotne według wykształcenia:
	wyższe – 32

policealne i średnie zawodowe – 268
średnie ogólnokształcące -  34
	zasadnicze zawodowe – 522
	gimnazjum i poniżej – 270


        Wśród rodzin objętych różnego rodzaju pomocą w GOPS obserwuje się stopniowy wzrost udziału procentowego osób nadmiernie pijących w gronie bezrobotnych. Trudności związane z aktywizacją zawodową tych osób obciążają zarówno urząd pracy jak i pomoc społeczną. 


Analiza zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej.

Na terenie gminy nie funkcjonują placówki lecznictwa odwykowego. 
Osoby i rodziny mające problemy alkoholowe mogą uzyskać pomoc w:
	Poradni Odwykowej w Kłobucku,

Ośrodku Terapii Uzależnień Alkoholowych w Parzymiechach,
Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu,
Ośrodkach Zdrowia funkcjonujących na terenie gminy,
	Punkcie Konsultacyjnym,
	Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 


Dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie od stycznia do października 2004r. w GOPS objęto pomocą 440  rodzin, w tym w 50 rodzinach  istnieją problemy związane z nadużywaniem alkoholu. 

W 2004r. z powodu problemów związanych z alkoholem i niewydolnością wychowawczą z 1 rodziny 3 dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 
Nadużywanie alkoholu jest poważnym problemem społecznym, mającym zdecydowany wpływ na zaburzone  funkcjonowania rodziny. Jest to zjawisko powodujące szereg napięć w rodzinie i zwykle pogarszające sytuację ekonomiczną rodziny. Nadmierne spożywanie napojów alkoholowych, oprócz tego, że powoduje samozniszczenie osób uzależnionych, jest często przyczyną dezintegracji i rozpadu rodziny. 
W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby osób korzystających z pomocy (szczególnie samotnych mężczyzn),  u których szkody zdrowotne spowodowane nadmiernym piciem alkoholu są bezpośrednią przyczyną powstania niepełnosprawności. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego.

             Psycholog zatrudniony w  Punkcie Konsultacyjnym usytuowanym w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej oferuje pomoc dla mieszkańców gminy we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Punkt Konsultacyjny jest czynny 2 razy w tygodniu tj.:
w środy i piątki w godzinach od 14³° do 18°°.
Ponadto osoby i rodziny mające problemy alkoholowe mogą korzystać codziennie z porad i informacji udzielanych przez członków GKRPA oraz pracowników socjalnych.
Działalność Punktu Konsultacyjnego polega między innymi na:
	udzielaniu porad i informacji osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom z zakresu problemów alkoholowych, wychowawczych i psychologicznych,
	motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego,

udzielaniu wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz osobom doznającym przemocy domowej,
udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży z problemami szkolnymi (negatywizm szkolny, nadpobudliwość psychoruchowa, zahamowanie i inne),
udzielanie pomocy i wsparcia osobom współuzależnionym.


Rynek napojów alkoholowych:

 Na terenie gminy znajduje się 101 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:
	82 punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych,
	19 punktów gastronomicznych. 


Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%  przypada 248 dorosłych mieszkańców gminy.

Sieć punktów sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych przedstawia załączony wykaz. ( Załącznik nr 3 do niniejszego programu).

Ograniczenie dostępności do alkoholu.

Celem ograniczenia dostępności do alkoholu Rada Gminy ustala następujące zasady usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży Rada Gminy obwarowuje następującymi zasadami: 
	Punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. obiektów chronionych (placówek oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, obiektów kultu religijnego, obiektów sportowych, placówek służby zdrowia),

Nie wydaje się zezwolenia na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w obiektach tymczasowych (nie związanych trwale z gruntem),
Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych powinno mieć odpowiedni wystrój, posiadać odpowiednią powierzchnię użytkową i zaplecze magazynowe. W lokalu winien być wywieszony odpis aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyciąg najważniejszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
Właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych winni przestrzegać ładu i porządku zarówno w punkcie sprzedaży jak i przed lokalem, w którym sprzedawane są bądź podawane napoje alkoholowe,
Zabrania się prowadzenia reklamy napojów alkoholowych,
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i jego obejściu, jeżeli zezwolenie wydano tylko na sprzedaż napojów alkoholowych,
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wymaga uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



                          

Załącznik Nr 2 do GPPiRPA  
 na rok 2005

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ I  WYDATKÓW 
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK.



Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i wychowawcza. 


l.p 
Nazwa zadania 
Szczegółowe działania w ramach zadania 
Odpowiedzialni 
Termin 
Kwota 
1. 
Programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach 
1. Projekt „Harcerz kontra nałóg”
ZS Węglowice 
ZHP 
I – VI 
  500,00 


2. Projekt profilaktyczno – wychowawczy „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”
ZS Węglowice SP
I – III 
1.000,00 


3. Projekt profilaktyczno -  wychowawczy „Promocja zdrowego stylu życia, tolerancja, opieka nad uczniami z rodzin niewydolnych wychowawczo”
 ZS Truskolasy  Gimnazjum 
I - III
1.200,00 


4. Projekt edukacji czytelniczej i medialnej „Przeczytałem, zobaczyłem, oceniłem i napisałem recenzję – wytwory sztuki lepsze od używek”
ZS Truskolasy G 
 V 
1.500,00


5. „Wychowanie do trzeźwości poprzez taniec i śpiew”- przegląd powiatowy
ZS Truskolasy Gimnazjum 
III
1.500,00


6. „Nie pal, nie pij – wygraj zdrowie” Projekt kampanii przeciwko używkom dla uczniów i rodziców 

SP Borowe 
V 
   500,00 


7. Międzyszkolny konkurs „ Nasze bractwo w Unii” 
SP Bieżeń 
III 
   500,00 


8. Spotkanie integracyjne dla dzieci specjalnej troski i z rodzin problemowych
GZEAO i GOPS
Wręczyca Wielka
IV i XII 
3.000,00 


9. Konkurs plastyczny „O uśmiech dziecka” dla dzieci z rodzin problemowych
GZEAO i GOPS Wręczyca Wielka
III
 1.000,00


10. „W sidłach nałogu” – Konkurs plastyczny 
ZS Węglowice 
IV 
 1.000,00


11. „Węglowicka Szkoła Filmowa”
ZS Węglowice G
I-V
 1.200,00


12. „Mam trze4źwy umysł – więc jestem świetnym matematykiem” konkurs międzyszkolny
SP Kuleje
III
    500,00


13.Autorskie  programy profilaktyczne oraz programy profilaktyczne w formie spektakli teatralnych dla szkół podstawowych i gimnazjów
Przewodniczący komisji
W ciągu roku szkolnego
 7.500,00  


14. Kontynuacja udziału młodzieży szkolnej z 
terenu gminy w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych – zakup pakietu materiałów 

Przewodniczący Komisji 
W ciągu roku 
 1.300,00   







15.projekt profilaktyczny „Wybór zależy do Ciebie”
ZS Wręczyca Wielka, ZHP
II-VI
     500,00
2. 
Promowanie i wspieranie działalności dot. organizowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych 
1. Zajęcia  sportowe dla dzieci z rodzin problemowych /188 godzin miesięcznie po 10 zł brutto/ w tym miesięcznie: Wręczyca, Węglowice, Truskolasy po 40h; Kalej – 24h; Kuleje 16h; Borowe, Bieżeń –po 12h; Grodzisko – 4h.
 ZS, ZSP, SP
II – VI 
IX – XII 
18.800,00


2. Ferie zimowe 2005 na sportowo - zimowisko dla dzieci 
ZS Wręczyca Wielka – Gimnazjum 
I
    500,00


3 „Przed używkami uciekaj na własnych nogach”  - XI masowy bieg przełajowy 

SP i G Truskolasy 
V i  X 
 4.000,00


4. Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka /klasy I-IV; Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny
ZSP Kalej 
V 
 2.500,00


5. Piknik integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin problemowych 
ZS Wręczyca Wielka Gimnazjum 
VI 
 1.000,00 


6.Szkolny tydzień europejski – życie bez nałogów. Promowanie zdrowego trybu życia.
ZSP Kalej 
IX – XI 
 1.300,00


7. Wigilia dla ludzi starszych, samotnych i dzieci z rodzin problemowych 
SP Truskolasy 
XII 
   500,00 


8. Dofinansowanie śniadań dla dzieci z rodzin problemowych 
ZS Wręczyca Wielka 
I – VI
IX – XII  
3.000,00


9. Dofinansowanie śniadań dla dzieci z rodzin problemowych
ZS Węglowice 
I – VI
IX – XII 
2.500,00


10. Gminny konkurs pod hasłem „Nie zabijaj samego siebie” 
GOK Wręczyca 
IX 
1.000,00   


11. XIII Gminny konkurs plastyczny „ Młodość – Trzeźwość” , Plakat i Literacki pt. „Sprzedawco powiedz Nie” 
GOK Wręczyca 
III
2.000,00   


12. VIII Gminny konkurs plastyki obrzędowej „Wiosna 2005” 
GOK Wręczyca Wielka 
IV 
3.000,00     


13. IV Gminne konfrontacje teatralne – Teatr jako forma terapii we współczesnym świecie pełnym przemocy i używek 
GOK Wręczyca Wielka 

X 

2.500,00   



14. XIV Gminny Konkurs Kolęd i Obrzędów Bożonarodzeniowych. Konkurs na Szopkę, Gwiazdę i Ozdobę Choinkową  
GOK Wręczyca 
XII 
3.000,00 


15. Gminna impreza dla dzieci z rodzin problemowych z okazji Mikołaja 
GOK Wręczyca
XII 
6.000,00   


16. Dofinansowanie instruktora tańca break dance prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych  
GOK Wręczyca Wielka 
Cały rok 
4.000,00   


17. Dofinansowanie do dowozu uczniów na część imprez organizowanych w ramach Programu
GZEAO 
Cały rok 
2.500,00


18. Dofinansowanie grupy koła plastycznego utworzonej z inicjatywy psychologa dla dzieci i dorosłych z problemami 
GOK Wręczyca Wielka 
Cały rok 
 1.000,00  


19. Dofinansowanie do Programu „W trzeźwości i ruchu szukaj zdrowia” dla grupy emerytów i rencistów propagujących zdrowy styl życia oraz dofinansowanie do spotkania wigilijnego 
Koło Emerytów i Rencistów Truskolasy
I – XII 
  1.500,00  


20. Dofinansowanie do Programu „W trzeźwości i ruchu szukaj zdrowia” dla grupy emerytów i rencistów propagujących zdrowy styl życia oraz dofinansowanie do spotkania wigilijnego
Koło Emerytów i Rencistów 
Wręczyca Wielka 
I – XII
  1.500,00  




RAZEM
84.800,00




II. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu 


Lp. 
Nazwa zadania 
Szczegółowe działania w ramach zadania
Odpowiedzialni 
Termin 
Kwota 
1. 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutyczne i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
1. Pomoc oraz udzielanie wsparcia i informacji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzinom oraz pomoc dla rodzin z innymi problemami (dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjny) 
Przewodniczący Komisji 
Cały rok 
   8.400,00  


2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb Komisji – penetracja terenów zagrożonych alkoholizmem i innymi używkami 
Przewodniczący Komisji 
Wg potrzeb 
   2.000,00  


3. Sporządzanie opinii przez biegłych lekarzy 
Przewodniczący Komisji 
Wg potrzeb 
   3.000,00  




Razem:
13.400,00

Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym oraz ochrona przed przemocą 



Lp.
Nazwa zadania 
Szczegółowe działania w ramach zadania
Odpowiedzialni 
Termin
Kwota 
1. 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
1.Zorganizowanie kolonii dla dzieci z programem profilaktycznym
Przewodniczący komisji, GOPS
VI-VIII
10.000,00


2. Dożywianie dzieci z rodzin problemowych 
Przewodniczący Komisji, GOPS 
I – VI 
IX – XII 
20.000,00


3. Opracowanie materiałów informacyjnych i ich udostępnianie – o możliwości uzyskania pomocy w sprawach uzależnień i przemocy domowej
Przewodniczący Komisji 
Wg potrzeb 
     300,00    


4. Kontynuowanie działalności świetlicy środowiskowej 
- wynagrodzenie opiekuna - 9.504,00
- dożywianie dzieci - 4.224,00
- wycieczki, biwaki, dojazdy na basen – 1.000,00

GOK Wręczyca Wielka 
I - XII 
14.728,00  

RAZEM
45.028,00



IV. Inne zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 					
		
L p.
Nazwa zadania 
Szczegółowe działania w ramach zadania 
Odpowiedzialni 
Termin 
Kwota 
1. 
Organizacja pracy Pełnomocnika Wójta Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
1. Działalność GKRPA
- ryczałt dla członków Komisji za pracę w Komisji
   6.240,00 (ryczałt w wys. 80,00 zł dla 1 członka za pracę na 1 posiedzeniu)
- wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy 
   7.200,00 (600 zł x 12 m-cy)
- wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji 
   4.200,00 (350 zł x 12 m-cy) 
	składka ZUS  - 750,00; FP – 110.00

Wójt Gminy 
I – XII 
18.500,00 
2. 
Szkolenia grup zawodowych w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień oraz przemocy 
1. Szkolenia w celu poszerzania wiedzy i kompetencji w pracy z rodzinami potrzebującymi pomocy (członkowie Komisji, pracownicy socjalni, inne osoby realizujące program) 
Przewodniczący Komisji 
Wg potrzeb 
  3.000,00  


2. Delegacje w związku z udziałem w szkoleniach 
Przewodniczący Komisji 
Wg potrzeb 
     500,00  
3. 
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
1. Dofinansowanie do utrzymania pomieszczeń w których funkcjonuje świetlica środowiskowa, Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (ogrzewanie, energia, środki czystości, pomoce naukowe, programy edukacyjne) 
GOK Wręczyca Wielka 
W ciągu roku 
12.772,00  
4. 
Udostępnianie materiałów informacyjnych i literatury 
1.Prenumerata czasopism, zakup książek, ulotek, plakatów
2.Zakup materiałów biurowych
Sekretarz Komisji 
Wg potrzeb 
  1.400,00   

     600,00    




Razem:
36.772,00


Łączne wydatki na powyższe zadania wynoszą 180.000,00 zł

