Uchv'ała Nr VIIV11/2011
Rady Gminy w BirczY
z dnia Ż6 lutego 2011 roku'
przyjęcia Gminnego Programu ProfilakĄ'ki i Ronł'ią4łł'ania
Problemó$' Alkolrolouych na rok 2011.

rł, sprav'ie

Na podstawie ań' 18 ust' 2 pkt'1 5 ustaw)' Z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie
oraz ut. 41 ust.1 i2ustavyz
gmirirr1,m (Dz.\J.'z2001r. Nr t+z'por. tś9t'zpdz.zmianami),
a1kolrolizmowi
przeciv'działarriu
lr:ia Ż6 paŻdzienlika 1982r. o rłJ'clrorł'aniu v' trzeżwościi
(Dz' \J. z2007r.Nr 70, poz. 473 z póz' m iarrami)

Rada Gminy v' Birczy uch*'aia co następuje:
s1

Alkoholorłyclr dla
Uchwalić Gmimy Plogram ProfiiakĘ'ki i Rozwiązywarria Problemów
uchwaĘ'
ó-in), Bir."u nulok 201 1.stanowiący załącznik Nr i do rriniejsze'j
s2
W),konanie uchwały porvielza się Wójtou'i Grrriny'
s3

Gminrej Korrrisji Rozv'iąz1łr''arria
Nadzór'nad vJ'konaniem uchwały powierza się
Prob1enrólł' Alkoholorłyc1r.

s4.
podjęcia
1'Uchwała lł,clro dzi w Życie z dniern
rł'iadomościw sposób zw1'czajowo prz,'jęty'
publńznej
;. i';i;"-ł. ńi.-q; poauniu do
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I

RoZ\Ą/iĄZYWANIA
PRoBLEN,fo\Ą/ ALKOFIOLOWYCH GN{INY BIRCZA NA RoK 2011
1. Preanllruła do Grninnego Programu ProfilaliĘ,ki i Rozrł'iąz.r'rr'ania

Problemórl' AllrohoIorł'l'ch

Zgodrrie

z z

.oŻe:nianli rrorł'oczesnych teor'ii rozu'ia-z'r,rł'allia problerr-rórv
batdz-o sliuteczne urvaŻa się ta1rie działania pro1ilaktyczne' które

a1kohońrł1,clr. za
sliierou,atle są rrie t;,lko na osob1' podlegaj ące t1'm działatlionr. ale takze sliierorł'atle sa. na
konlcetne śr.odorł.iskosilołeczne. rł'litót'i'm dana osoba rł1'cirorł'rrje się i nieszka'
Śr.odorł'isliiem taiiirn jest przede rł,szr'stkitl donr rodzim1'. sz]ioła. najbliŻsze otoczerrie: rł'
rł'zajetnnie na
t..n-r sąsiedzliie. u'ioslra, rr-riej sce plac_\j cZ\'kościół.\Ąisz;'stliie te śIodo\Ą'is]la
slebie o ddziałr'rl,irj ą lrształtując człorł'ielia' co porł'oduje. Że iioniecztla iest ich ścisła
u,spółplaca' rvzajenrtre u'spieratrie, korelorł'anie i uzupełrriarrle. Ponadto zapobiegarrie
p1ob|o1o''1 ailroho1ouryrl \^J'rrlaga trvorzenia lolialrryclr inic_]at1'rv. z podziałem zadań
rnięcz'r, insą'Luc.je i osob,r' reaiizujące zadania pr'ofilakt1'3'']". a rł'ówczas będą one
najbardziej sliuteczne j dostosorł'ane do u'aruŃórł' 1oka1n1''c1r.
Cele diia]ari ił zalcesie loztviap1.rł'ania problenrórł' allio1rolorł'yclr okleślorre zostałl' rł'
jlo1iznov'i- stanorłiąc ''ie
ustarr'ie o rłr,c]-toil'a.l u $ tizeŹv,ościt przecirł'działarriu allio
organ1' cdnini'stracji rządołłeji jednostek słntor:ąd.tt ten:torialneoa są obołuią:ane do
tl:iałrui :ntierzrł4cJ:ch do ograniczenia sptłi1lgią napojóu, rłlko]tolot+3:ch
pideiirorrnrio
'ora|,':ntinĄ,Strul;tury.
ich spoż.1:cia, itticjoluania i wspierania priedsięu,zięć mĘa1lch na
rIecz
celtł zlttiullę 0b1lgią.jjw v zakresie sposobu spożJĄranio 4,ch na]lojólu, d:iałalia lrc
następsty)
usul'anitt
powstaniu
i
trzeźl+,ościtł nieiscu pło.c1'' płzecilłdziałania
,r luż1,u,n,ri0 a!ltolto!u, a tahże h,spierallic ,ł 4, 1 zukresie ołganizacji społeczĄ:ch
co ozrtacz tŻ zadania rł' za1ir'esie proflrlalit,r'ki i t'ozlł'iązJłł'anie
i zaki nrlóu, ;sraa,,,- -1'ch
stają się l'óułrieŻ zadanialni sanrorządórł, grnirrl1'clr'
p.obl"'-'-'ó*, ai1iohó1ol
\ł, zrł'iązllu z t1rrr o1ireś1ió moŻna, Że ceienr strategiczn1''n gmintre'9o proglanu
profilalit){ri i rozil'iązirvania prograt-tlórł' al1ioi-rolorł1'cl1 jest szerolio tozulrriane
:al'ohiegalli. po\\sla\\3l]iu lrorłrch p.'ob1enlórr aIl'o]lnlort1cll ił :tlliilie. a tokze
są: działalria na tZeCZ zmrriejszenia indr'rł'idualr-r)'clr zagrożeń rł1'irikajapych
'z.regołoro.n-'i
z picla allroholrr. oclrona stabilności ZJ'cia l'odzilxlego' a takze działania na Tzecz
,*ięLrr.,'ju bezpieczeńsnva rł'środorvisku1oka1n1'nr. Ce1e szczegółorł'e staj a_ się zadar1ianli
Profilalit]'lti
r"a1izo*'un1,r]'i rł, 201 1 roiiu. zalł'afi_rmi \\' Grrrinr'r]rrr Pr'ogranie
i Rozu'iąz)rł'ania Pr'ob1enóv' Alkohoiorn'qi1'
otot.gó teŻ Rada Gmir-r'r, rł, Bircz1'podejrr-rujap te działania. dąŻ.r'ć będzie do
og*ni.rini. spoŹr,cia rrapoj óu, aliioholov1'clr a taliŹe działari na rzęcz trzeŹlvości
vi środoił,isku1oka1n,r,6, poprzez v'spieranie osób' orgar-rizacji i inst1'tucji działającr'ch
w t,\'n zalcesie.

2. Krótka informacja o gminie Bircza:
Gmina Bircza jest gminą wiej ską skupiającą 24 sołectw. Wszystkie wsie sołeclrie posiadają
PrzemyśIem obsługiwane przez autobusy PKS oraz
połączenie kornunikac1,jne
prywatnyclr przewoŹrrików.

z

Na terenie gminy znajduj e się:
Urząd Gminy,
Posterunek Policji,
ośrodek Zdrowia
Apteka .
Szkoła Srednia
Gimnazjum,
Szkoły Podstawowe'

KościoĘ,

Gminrry ośrodekKultury
ochotnicza StraŻ P ożarna,
Przedszkole

Powierzchda gminY wYnosi
Liczba iudności ta dziei 31'12.20l0t
Dzieci uczące się w szkołach:
596
SzkoĘ Podstawowe
109
Szkoła Średnia
Gimnazjum

- 25.445 ha
6.941

-

3. Główne dysfunkcje występujące $I rodzinach naszej gminy'
korzystających ze świadczeń pieniężnych tut. GOPS na dzień
3l.1Ż'2al0r:

ubóstwo
2. bezrobocie
w}'chowawczyclr
3 ' bezradrrośó w sprawach opiekuńczo_
4. długotrwała clroroba
5. niepełnosprarłłrośó
6. wie1odzietrrość
7. rodziny niepełne
8. alkoholizrn
9. bezdomnY
10. po opuszczeniu zakładu kamego
1 1. sieroctwo
72. zdarzenta losowę
13 . narkomania
1.

-

502

- 327

-84

-

-

168

174

-93
-42
-37
-1
.)

-1
-4
-0

4. Stan zasobórł' pozrł'alającyclr na prov'adzenie dzialań profiIaktyczn5'ch
gminie.
1rlacórł'elr lecznictrła odrł'v1iorł'ego. 1ecz dostęp do
isnriejag)'ch na ter'enie rliasta Przern1'ś1ajest zadarvalaiąc.l .

1) Na ter.errie gnin1' Bir'cza llie nra

Alkoholorrl'ch v' Bircz;' reaiizuja! zadania z
za1iresu profi1alit1'ki i r'ozu'ia.zvrł,alria problemóu' a1lioirolorłyclr lł'spółpracuje z inrl1rrri
inst\.tucjalr]i. organizacjami oiaz Sto[:arz)'szeniatli specj a1izuj api'ch się rł' zaiil'esie

Gnirua

lion-Lisj a Rozrł,iazr'q'atrja Probienrórł'

ioził,iąz-rrł'ania prob1etlóu' alJioho1orł1'c1r

:

_
_
_
_
-

Glnirul5' oślodeli Porloc1' Społecznej rv Bircz1',
Poradnia d]a osób L'zaleŻrrioll]'cir i \\i spółuzaie znion1'ch od A1lio1iolu v,Plzenr}'śiu'
Poradrria Ps1'chologiczno- Pedagogiczna rl' Plzen-t_r'ś1u.
poslerglel. Poli..ii rr 3irczr.
\4iej s1ii ośrodek Zapobiegania Uzaleztlielriom rł Plzer-rr1'ś1uSziio],r, Podstarł'olł'e na 1e1'enie Gnirr}' Bircza'
Szkoła Średnia lł Bircz'.'.
Ginrrrazjurr rł' Bir'cz1'.
Storł'arz1'szenie Aninratotóu'TrzeźrvoŚci rł'Przerrr1'ślu'
Pov,iatolł]' Zespół ds. Rozrł'iąz1rł'ania Problemów UzaleŻtień i Plofi1alit1'1ri.
Archrdiecezj aln), Duszpasterz TrzeŹrł'ościi Dekarralni Referenci TrzeŹr'r,ości.
Gninl1' ośrodeltKuitur1' rł' Bir'cz1'.
Podobnie u 'r'g1a!a s1tuacja z dostęprrością do grup Sa1]]opon]oco\\\'ch taliicit .ja1::AA. ĄLANoN, cz1' 1ilubrr Abst1rler-rcliiego u' Plzen,r'ślri'

5. Ustalenie zadań

L

profilak$'czn5'ch na rok 2011'

Zwięksłenie clostępnościpomocJ| terłpeuficłlej i

reh abilitacj'i

nej

dta

osób uł.ależniotrych od alkoholLr

zrł'jeliszenia ponoc'1' telapeut;_czrrej i lehabilitac1'jrrej dla osób
ponogą
uzaleznion1,ch od allroho1u na telenie Gnrirr1'Bircza realizuje się działarria, które

\\l cehi

jak rórł'niez całym 1'odZinorr.i'
C"ien1 t"go zadarrra iest znrniejszetrie śmiertehrościi degradacji ps1'clrofizycznei
dostępności
osób uzaleŻr]ior]1ch. a takŻe z problernem. alkoholoił 'r'n. poprzez zrł'ięiiszerrie
profesjorralnej
terapii
popla\\'ę
sliuteczności
niezbęcln'r,ch odłzial1rł'all terapeutyczn1,'cir.
rł'zaj
errure.j
uzaleznieri i iitlycil usług Jecznicz1'cir oraz rł'spieranie działainościŚrodorł'isli
poll1ocy' Poza q:m ce]en] tego zadania jest znrrriej szenie 1iczbr' przr'padliólł' uzaleŹnienir
ęrgllalóir zrriazal'rcll '/ l']]'oc'5en' uzalezniellip
noor'zez uczellie \\cZeSlle!o tozpoznarratlia
się' a tailŻe zrrięllszeilie sliutecznosci interr,l'errcji u'obec zabutzeli zaclrorł'arria.
.łitilraj ącl'ch z nadtliert-iego picia. Do działari taliich zaliczanr1' międz'' inn1'nri:
osobot-lr z plob1enrenr a1lioho1orł1rrr

1' organizorł,anie za:ęć terapeuĘ'czn}'ch

i

rł'spół uzależnionych.

dla osób

uzależnionych

osób 1eczących
Dzia1antaie skielov,ane są óo osób uzależnion)'clr. Ma na celu zwiększenie
się i kor'z1,stającyclr z terapii'

Ż.

Utrł'orzenie Gminnego Punktu Konstrltac1j nego

dla osób

z

problemem alkoholorvl'6.

b"len] t"go działania jes1
\Ąlczes1]ego lozpoznawalria

3.

szenie 1iczbr, pr'z]'padlióiv uza\eŻnienia poprzez uczenie
sr,sna]ó\Ą' zu'iązan)'ch Z p]'oceSen] uzaleznierria,
zrrrrriej

Funlicjorrov'anie telefonu Zaufania dla osób uzaIeżnion1'ch i ich
rodzin.

jak
Celem tego działarria jest pomoc rodzinon lł' litó;:1'cl-r r'i1'srępują problern1' allioholowe
jrrfonracj
e mozna uz-r,sliaó arronit-t-tolł'o
r.órł,nieŻ |izernoc domorva. Ponroc iub r-riezbędne
n;e podajac illlielria i lla'ztri.l a

4.

\\,spółpraca Z poradniami odv'1'ko'wt'mi n, zakresie orzekania
stopniu uzależnienia orlł7 11' zaliresie leczenia.

o

Dziaiańe to jest podstarva' do sliielorł,anja osob1' 112u1"2''i"nej r-ra leczenie. \4a to rra celu
rozpoznanie stopnia uzaleznienia i skierorł'ania na odpou'iedrrie leczetrie rł' s)'stemie
ot\łiafiJ!]-i lub zanrknięt,rłrr'

5.

Zakup r'r'ydarr'nich't' o temaĘ'ce alkoholo'rł'e.i i przemocy na potrzeb"v
Konrisji oraz osób zajmując;'ch się terapią'
placorł'ni1ióv'
Działar-rie ń skier'owane jest przede rł'szr'stkinr do człoŃólł' GKRPA.

v' lł}'Że]
Por.adni odrł1,llov'."-c1r. poiicji' GoPS. lcórz1' r-ra bieŻapo porł'iruri być szkolerri
*''rrrienion),rrl zailesią CeIerrr tego zadania jest róułliez zlvięliszenie s1iuteczności
p.roiesjoLralnej terapii uzalezr.rieti i i111,vch usiug 1eczniczl ch.

6.

\\Ispieranie działainościGrupr' Arronilnov'5'ch Alkolrolikórr"

Głórł'n],nr ce1em tego działania jest }]on]oc pl'z]' or'garrizacj i spotkań
iizia}alności r'r' środov'isliu 1olialni'nr.
\\i/u' dzjałania skierorł,atre

jak
r'órł niez ich rodzin.
_Podmiotanri

-

realizuj

ap-vrrri

sa.

Grup1'ĄĄ i rłspierania

przede rł'sz]'stliin do osób uzaleŹrrionr'clr z tetenu całej gnrin1'

po\ĄTŻsze zadatlia są:

Gnrima l(ornisja Rozrł'iąz1'rł'ar-ria Probierrrórł' 'rrlkohololł1'clr rł' Bir'czy'
Psl'cholog
Vrójta Grnin;' Bircza
osobą odporł,iediialną za rea1izację rł'/lr, zagadnień i est Pełnonocrrik

II

Lidzietenie rodzit\om, v: którlch l4,J'stępujq pr1bienq' alkoholov'e, ponloc}'
''|' szczególttości ochrolzy prxed przemocą u'
psJ,chospoł.ec7nej i p|gv'nejI d
rodzinie.
ilościi doleglirvości a1koholorł1'ch
skuteczilości
,uburr"ł, z;,cia lodziruregó furzenoó1' i zarriedbari) po.p.rzez: zlvięliszenie
i't"''."'..il p*",no_ udn1ńistń"'.' jn'vclr wobec -przenoc)' i inr]1_'ch zaburzeri fltŃcjolrowania
p""'oaorł,an-vch przez"picie alkoholu,. zrvięlrszenie dostępności i skuteczności
Głórł.n1,rn celet-n tego zadarria jest zrrrnieiszenie

'oJriny'
.oiguni'*'')'"h

i spo1ecznej dla człorrkólł' r.odzin.
w
w/rł'zakresie'
Dlaiego tez r'ealizujen-ry następujące działania
for.m pomocy ps"vclro1ogicznej

tI
I

1. KonĄ,nuon,anie dziaialności informac1jnej przez Grninnl' ośrodek
Pomoc1' Społecznej v' Bircą' dla ofiar przenoc}' i rl'spółpraca z

GminnąKonisjąRonł'iąąw'arriaProblemórv.Ąlkolrolorrych
rr, Birc)1' na bazie Punktu Konsultac5'j nego prZ-Y Urzędzie Gminy
ll Bircą'.
dotknięt;'cli p1'ZernocaJ
Działanie to jes1 sliierorł,ane pr'zede rł,sz1'stkirrr do osób
,"go działa_rria jest zwiększerrie dostępności irrfornracji na temat oc1ron'r'
ó|o.".'.,".'
".1"''.
i intenvencj i.

2. \Ąispćlłpraca z Posterunkiem Policji v' Bircą'
tego działarria jest
ńri"łu,łi" s'i.i..o*,a'-'" j"rt róułrieŻ do osób dótknięt1'ch plzenlocą. Celeirr
:.ter'\\e.cji *ob:c przenrncr i irurrch zaburze'i rxlJ'6islrqrrallia
),riql.rra,.,ia :l.rrecz.ro.ci
rodzinl'.

terapię do Poradni dla osób
3. Zll'rot kosztórr' przejazdu na
f,zależnionyclri\Ą/spóluzależnion}'chodAlkoiroluv.Przenr)'śIu.
do
kosztórł'dojazdrr na terapię
Ceielrr tego działania jest ponoc finalrsov,a lTa polir)'cie
p"r"a.i jr" osób Uza1eznion,,cil i \\lspó) uzalezniol-L,'cir v' Przer'ł}'ś1una podstav'ie
icrclzcnir ubec''o"ci '" telaoii
l.oLrr

plze]nocą cholobą allrobolorł'ą
Poszczególrre działania sliierorvane są do osób dotk-nięt.vch
ot:z 'c]l n.'hIiŻ.zr cll.
Podt-niotanri r'ealizuj ac'r'nrj po\\]'ŻSZe zadanta są:
- Glninn1' ośr'ode]i Ponroc"r'Spo1eczr-rej lv Bir'cz1"
_ losr:ru el: pclicii u Bil.cz-r.

-

Pslcholog.

rv Bircz1,,
Gmitlrra iion-risja Roził'iąz1,rł'ania Problemórł' Allioirolorł1'clr
zadań jest Pełnonoctrili V/ójta Grnirr}'
orouą ooń*]i.a zialni'zz realizac\ę poszczegó1n1'cb

III.

Prov, ttdzenie profiIa ktj' cznej dzi ilłal lt o ścii nlbrnnc.1;j

y, I,alłresie l"azl|)iąz|1l4)&I\ia problemów glkrlhclov)lch

nui1onttttlii łt, szizegóInosri

an

clzieci

i

i

nej

i

ed wkocjlj

nej

przeciv'działania
nłodzież1:14' ł't.1 prowctdęn'ie

pozgl ekcJ'jnJ'ch złj ęc sPortoy'.vch'
Ce1entegozadarriajestznrniejszenieilościspoĄ'rł'anegoalko1roluprzezntlodztez
allioho1u plzez nie1etnich rvdrozenie
_i
pop1-".", og.uni.irerrie nroŻńu,cścizaliupu i spoz}'cia
metod uczenia postarł' oraz uniejętności
i-'o*]o"'.rń.n plogranóu, pr'ofiIakt,r,czn.r'c1r
picie alkoholu
;;;.''.1' ;J;";.ń i t.r"''n'"*u ,1oi*' oglat-Liczenie działań prorrrując1'ch
rvobec grup podrł],zszonego r1'z1''ka' edullacja
absĄ'nenqji'
Zaclrolvaj
Kanrpar-riaclr
u'-ogólnopolskich
''
;;;;iil ".1"'o t.go zadania jest rrczestnict.ł'o
jak
rórł,nieŻ ana1iza
_ Nielernim Wstęp Wzbr.orrion-v''
i,"]-"ł,|,'orur' .. Alkohol
gnlitl;'
oroblelllórł rIlioIrolouVClr rr;ste;'uiąclch tla Lctellic
''r1,]i'l.u
następu1ąoe
""'""'\ł]
,.pot'i.gu'rJa rł'czesnego konla]itu z aikolro1enr realizujem1'

iił;;"i".Łil"". interwencje proiilaic1'czne
'.oJri.o*' i rłJ'chorł,au,córł,v' ,a]<resie pomagarria niłodzieżi'lł'utr'z)'lnaniu

i;il

..tu

zadant'a.

1.\\,spomaganierozrł'ojuSzliolnegoKolaAnimatorórł'Trzeź*'ości.
spoŻ.r'rł'arria

na ceiu zapoznanie dziJi or'az rrrłodziez ze szliodliv'ośoią
r:.r1r6i6q all."lrolort r cll.
r^-.^.,
domowej
;;;;;'-',.;. rlie d*1'cza. t,i,1ko uzaieŻrrienia od alkoho]u ale lóuniez plzenocY
i 1'-.rnie tlr- iol.ill'.ie'l llatl olrlallia

Dziairuje to

n-}a

z Poradnią Ps1'ctrologiczno - Pedagog iczną zrnierzaj ącą do
otliecia Donrocą dzieci z rodzit zzgYażon\'ch patologią'
patoiogią i clrot'obą
c.i.;" i.!" J'i.iiuiu l.,t pomoc dzieclol-n z rorjzt. zagrozonr'clr

2. \\/spółpraca

Zadalrie to s]iierorr,ane jest przede v'sz-l'stkim do dzieci
jo ,'or'rra1,'"go ful iciotlorł,ania
'i,"r.'.r"'ią
uJzieLailia itl ponroc1. potrzebnej
t

i

i

młodzieŻ_, rł' ce1u

radzenia sobie rł

ózlrr'ch rrudn1'cli s,rtuacj aclr'

3.

KonĘ'nuorlanie

profesj

onain)'ch programó\\' profilak{'czno

-

cdukacljnvch

spoz}'wanra
działania jes1 zapozllanie c1zjeci i rrrłodziez-' ze szliodlirł'ością
ć.r.ń -',ir."r'"lov-rcii
rie t)'llio pr'zez m]odzieŻ 'a1e .róvrrieŻ i osob]'' dorosłe' Przez
i"o":i*'.s".
ólł' aliioholorł1'clr'

;;";",,,' rr].ofi ]a1it\,cz1le rrtłoclźiezuiz,.się oclnar'"iać picia llapoj
ź"i;""''=rii..,' il" j.,t ao dzieci i młojzieŻ}' rł' celu zapobiegat-iia

\Ąlczesnego korrtaktu

z aliiohoLem.

,{. Uczestnictn'o \Ą' Po$'iatolYej Kampanii Profi lakĘ'cznej'
ą'cia bez uza\eŻnten pr'.zez
c.l"' Lgo zadania jest róvlriez prónou.anie zdr.owego sĄ'lu i]oścj
spoą'u'ania napojórv
.i.J.; -ńari"z oraź spolecznośćloirulna. oraz znmiejszenie
:Jiloho1 orł'1'cil pt zez

nl o dzieŻ olaz

o

sob]' cioro

sł e'

5'organizolr'aniezaięćpozalekc.\'jn}'chdladzieciilrrłodzieży\Ą'okresie
ferii zirnorł'1'ch'

st_r'lu Żr'c'a or'az zorganizorł'anie czasu
Cciem tego zadairia iest ptoniowanie zdlorvego
j1a dzieci i młodzieŻ'r' poplzez zajęcia Spo o\\'e i.plast1'czne'
*otn.no
i gitrrtlazjrrnl'
ż.J"ni" ,r'i.'"'"arre j est do clzieci szkół podsta\Ąjo\\'\'ci-'

6.s.spółudziałprą'organizacjicofoczn}'chh{iędn'Gminn1'chSpotkań
Profiiakq'czrrr'ch dla dzieci i młodzieĄ"

prob1enlu or'az zapobiegurie wczeslrego liontaktu
Ce]en 1e.-g.o zadania jest lepsza zrrajomość
st1'iu Żr'ci: bez uzaieżnień'
z alirolrońm a taliŻe plonorł'anie zdrorł'ego
i. r.i".ujeńi' do dzie ci szkół podstav'orł1'cl-i oraz gimnaz_junr'

r'i.i""i.

i

rr'spieranie działań podejmo$'an}'Ch pYzez organrzacJe
do organizacji
trzc"Źrtościorve' Ęolecznośćiol<alną zrnierzających
.J"n.,.t' imprez eduiłac1jn1.ch i trzeźrł'ościov'1,clrdla nrłodzieĄ'

7' Inicjov'anie
i dorosĘ'ch.

Celer-ntegozadaniajestwdroŻenienorvoczesnvchpt.ograt-nórł.profi1aktyczn1'c1rimetod
zdtorł'emu i trzeŹrł'enru z)'ciu'
u.r"niu portu* a tŃze unriejętności służąc1'ch
.ti..rt arre jest dt społeczrrościlokalnej rr' t1'nr nłodzieŻy '

ż.1.'.i.i.

Podrr'riotanrr realizując'r'rrri poszczególtre zadanta są
Gnrinna Korrrisja Rózrł'iąz,r' *-ania Problemórv

-

Alkoholov1'clr lv Bircz1"

Dyrektorz'v Szkół,
orgalrizacjetrzeŹwościolł'e.
Społeczr-rośólokalnaNauczYciele'
Szliolne Iioło Anirrratorórł' Tr'zeŹwości'
jest Pehronrocrrili V/óita Grnin]'
zialna-za realizację poszczególrr.vci-i zadari
or"tą
"ap",^'i.J

IV l|sponnganie dziclalności_

ins$tucji., stowarxysz,eń i' osób 'fizj'cztt:1l11,
służącijt'o zli,iązl,u' łn i u pt'obl entółl al ko hol ovrl clt'
Celerrrtegozadaniajeststrvarzarrierł,spar.ciadlaorganizacjiiStowafz}'Szeńorazinst).tucjj
od a1koho1u i ich
;;;;"''-*;ł.il zajrr-lującycl-r się poirraganierrr osobom uzależnionyrn
;;;ń"".. Do zadari iea1izo*,any.1-' v, Gńimym Progr'amie Plofilakyki i i Rozrł'iąą'rł'ania
i'';bilJ. Alko1rololł1'ch doi. *'spornuga''ia działalrrościinsĘ'tucj i stov'arz}'szeri
zaltczamy:

1.Ustaleniezasad\Ą,spółprac\,$.zakresiereaiizacjiifinansorł'aniazadań
je realizujące'
profilakĘczn1'ch na .z""" gminy przez ins{'tucje i osoby

2'\\/spółdziałaniezestov.arz}.szeniamitrzeźv,ościov'ymisłużąc5'mi
rł,rpomuguniu roz1A'iąz\1{'ania problemóv' alkohoIorł1'głt'

3. \ń7spółpraca
organizacii:

-

\.'

ze

stot'arĄ'szenia

mi

trzeźwościo*'ymi$' zakresie

z rodzin alkohololłrych'
obozórv, liolonii terapeuĘ'czrryci-r dla dziecL
in-tpl ez o cl-iarakterze trzeŹrłościorł1'nr'

4' Współpraca

z Forviatoł1'p Zespolem

ds'

no^'ii"r*'ur'ia Problenrów Alkoholov'ych oraz
przy

S

Liostn'i

i

Zapobiegania
'Innych
Uzaleznień

e Pov'ia tolł1' nr w P rzem-vślu'

5. \Ąrspółuczestnict$,o v,organizacji ci'kliczn}'ch Konferencji
roz\Ą,iąZ)r$,aniaproblemóv,uzależnieńiprzeciwdziałaniu\Ą'\.kluczeniu

doĄ'czących

społecłnenrudla społecznościlokalnej

'

Ceienrt),ch\Ą,sz}'.St1iic1,}działańjestuporządiiolvaniezasadv'spółprac}'orazzrł'iększenie
;;i"';" ro"i'ią')'"'a''ia problemóv' alkoirolorłycli iak róqłrież
alrt1rvrrości
'poł"""'"j
lr-iłodziez1 '
,apobieguni" i.ontaktu z alkoholem dzieci.i
Podlllioterl l'ealizującvrn po\\ J ŻsZe zadanla;est:
jest Pehromocrrik Wóita Gminy '
osobą oc1porvied zialnąza realiziĄę zadań

opracov'ała:
D.Fornal

PLAN DoCHoDÓ\\l I \\YDATKoW Z\ĄT_ĄZ'Ą\\'CH Z RE_ĄLIZACJ_Ą G}{INNEGO
PROGRĄ\{L; PIIoFILAI{TYKI I R0Z\Ą'IĄZ1'\\'ANIA I'RoBLEN'IÓ\\'
ALKOHOI-O\\TYCH NA ROK 2011
Dochod'r':
rl pł..u1, z opłat za

1ior'z1'stanie z zezrł'oleti na sprzedaŻ napojóv, allroirolori1'clr - 58.000'00

zł

\Ąrvdatki:
Pr'zerł,id)'ił'ane
lioszrr, zł

ZADANIA

Lp.

oPNtl \\ Z'ĄKRES!t SloP\lĄ

t'Z'Ą

LLZ\I L\I

Ą

A.LKOI]OLO\\/[GO
l

.iest to o]]łaia za ptzeplorr'adzenie badania przez psy'chologa i ps)'chiatrę
C1oq'czącego slopnia uza1eżtrienla od al]ioholLl . iitóIe jest \\1rrragane do

s]<ielov'anja na ieczelrie odrł'_r'korr'e

'

olaz oełlliellie dr'żurórl'y purrkcie liolr

su

]tacr'jnrln Laz

SZI(OLENII CZI-ONKO\\' KO\{ISJI

l

nriesia.cu.

ie Gnrinne-j Komisji

Ronł'iąz}'rvatlia Prob]enró*'
z u'rłloganri Llsta\\\; o
zgodlrie
szliolenia
odbędą
Ąl1ioholorł1'ch
Cz]onliorł

rrł'chov'ailiu

l' tzeŹrvościi plzecirl'dziaianiu alI'oilo1iznolr'i

PROPAGO\\]ANIE TTTZEZWOSCI I ABST${ENCJT

.

pl'opagandorr'r'ch rl' zailresie lozr'''iązrrianii'
pl'oblenlórł allicho]oil'r'ch ( broszuq'. l1akaq'. u1ot1li. Lsia!ki- rł'r'danie

rl.

l: n r:tt

'

1.000.00

.

Zaliup nlateriałótl'
'' i'.:

i.500,00

1.200,00

.

REALIZACJA PRoGRĄ}{o\\l PROFILĄKTYCZNYCH Z
I)ZTECI'II \\l GODZINACH POZĄLEKCYIN1'CĘ - SPORT
ZĄJĘCIA PLASTYCZNE

'

olgatrizorł,allie czasu rvoitlego dla dzieci i nrłodzieą u' godz1nach
zinrovłch '
'.^'rlpkcvjnr'ch olaz rł'czasie |erii
Pełnorrroci-rilła i członliórł'
P|LĄCĘ:
ZA
lłrx'łcnoozgNIp
Gninnejl(onisji
P. inonlocl riL u raz .: pocllodn) llli
V/),Iraglodzenie /ullolł'a - zlec',/ czł lion'risji za posiedzellie
- .:zl..x r.l oo.icdzeti x -0.00 zl.= I ol0 zl

i.300.00

i 5.5t 7.00

:

6

DOFI},łNANSO\ł'AIiIE DLA n{EJSId]]Go oSRODLĄ
Z'ĄPol'Bl tG'Ą\IA |. Z'ĄLLZNI t\lo\l \Ęr PRZEh{\'ŚLU.
f)l]s]ll qa miesz1ialicórl' Grrritrr'

5. 000.00

Bircza

KóśZT\' PóDRóŹa SLUZBo\\IYCH
/delegac.jei

uzaleŻniotl1'cil lla ps1'choterapięlnie
rrnqia11a iacvclr Żadllvclr Ź-ódeł dochodu/
Źo WA1._-IE \^'\:P o C ZYNKU DLA DZIE C I olŁĄZ
ZAwoDÓW SPORToR'YCH I INNYCI{ n{PREZ

' l'oszt)'

8.

dojazdóu' osób

1.800,00

irRćffi

KULTIiRĄLNYCH CELEM EFEKTYYNEGO
W\aKoRZYSTANIA CZ.ĄSU woLNEGo DLA DZIECI I
l/rŁ}DZII!Ży ( kolonie, konkursy, zarr'od1' sportolr'e, konferencje'
kampanie profilak$'czne, mikołajki dla dzieci itp')

i

młodziezy pomoże
Zorganizor.vanie wolnego czasu dla dzieci
.ozp".opugo*'aó lvśród lrajmłodszych zdrorr1' sĘl życia rvohry od
lza\eżniei

'

20.758,00

9.
10.

11.

DZIAŁALNOŚC SZKOLNEGo KoŁA ANIMAToRóW

TRZEZ\ĄioŚCI.
DOZY$/IANIE DZIE,CI Z RODZIN PATOLOGTCZNYCH W

ŚvryrtlIcłclł opmrtŃczycrł

PoZoSTAŁE W1TATKI ZWLĄZANE

PEŁNOMOCNIKA/ prrnoN, zrŚs,

Z

ZATRLIDNIENmM

oGoŁEM SRODKI

2.000,00
5.000,00
915.00
58. 000,00

KoNTROLA REALIZACJI GMINNEGo PRoGRĄMU.
1. wójt Gnirry

składa sprav,ozdanie z wykonania ustavy o uryclrovlaniu w trzeźwościi
przeciwdzia}aniu alkoholiznrorł,i Radzie Grrriny raz w roku v' sposób usta1ony przezkadę
Gminy.

u-

