
Zał�cznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Cisek

Nr XVI/60/2004 z 23 lutego 2004r.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych

Prowadzenie działa� zwi�zanych z profilaktyk� i rozwi�zywaniem problemów alkoholowych
nale�y do zada� własnych gminy. Art. 4 ust. 1 znowelizowanej Ustawy o wychowaniu w
trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi okre�la 5 podstawowych zada� dla samorz�dów
gminnych.

I. Zwi�kszenie dost�pno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale�nionych od alkoholu.

Sposób realizacji zadania:
1. Informowanie mieszka�ców gminy o działalno�ci:
- Gminnej Komisji ds. Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w K�dzierzynie-Ko�lu
- Przychodni Odwykowej w K�dzierzynie-Ko�lu.

II. Udzielanie rodzinom, w których wyst�puj� problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrony przed przemoc� w rodzinie.

1. Prowadzenie w prasie lokalnej, na zebraniach, spotkaniach z rodzicami akcji
informacyjnej na tematy dotycz�ce przemocy psychofizycznej w rodzinie oraz mo�liwo�ci
pomocy jak� mog� otrzyma� członkowie tych rodzin.

2. Prowadzenie czynno�ci zwi�zanych z tworzeniem zespołu na bazie komisji ds.
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych poszerzonego o wybranych przedstawicieli
szkół, rodziców, o�rodka pomocy społecznej, policji, ko�cioła, lekarza lub piel�gniarki.
Zadaniem zespołu b�dzie opracowanie i realizacja planu pomocy dzieciom dotkni�tym
przemoc�.

3. Prowadzenie edukacji w�ród mieszka�ców /prasa, broszury, ulotki/ ukazuj�ce problem
przemocy w rodzinie i sposób walki z tym zjawiskiem.

4. Organizowanie �wietlic �rodowiskowych, w których realizowany b�dzie program
socjoterapeutyczny.
Głównym zadaniem dla tworzonych �wietlic b�dzie zagospodarowanie czasu wolnego
młodzie�y szkolnej i pozaszkolnej.
a) doposa�enie �wietlic w sprz�t do zaj�� �wietlicowych (stoły do tenisa, gra „Piłkarzyki”
i „Dart”)
b) ustalenie regulaminu działania,
c) zatrudnienie na cz��ci etatu opiekunów tych �wietlic.

5.   Rozpatrzy� mo�liwo�ci utworzenia w przyszło�ci dwóch �wietlic socjoterapeutycznych .
      Przygotowanie odpowiedniej kadry dla obydwu rodzajów �wietlic.
6.   Czyni� przygotowania do zorganizowania wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
      z problemem alkoholowym i przemoc� w rodzinie.
7. Tworzenie przy istniej�cych �wietlicach kół zainteresowa�.



III. Prowadzenie profilaktycznej działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej w szczególno�ci
dla dzieci i młodzie�y.

1. Prowadzenie w wybranych klasach programu profilaktycznego – Elementarz II – 7
kroków

2. Rozwieszanie w szkołach, o�rodkach zdrowia, �wietlicach, wiejskich tablicach
informacyjnych plakatów i materiałów o tematyce antyalkoholowej, u�ywaniu
narkotyków i przemocy w rodzinie.

3. Konkursy plastyczne, literackie o tematyce alkoholowej, narkotykowej dla dzieci i
młodzie�y.

4. Doposa�enie bibliotek szkolnych i wiejskich w materiały dotycz�ce tych problemów.
5. Pogadanki i apele o tematyce antyalkoholowej w szkołach z udziałem przedstawicieli

gminnej komisji antyalkoholowej, psychologa, pedagoga szkolnego i policji.
6. Sfinansowanie szkolenia rad pedagogicznych, których tematyk� b�dzie:

- profilaktyka uzale�nienia w�ród dzieci i młodzie�y
            - przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i zaniedbanie.

7. Organizowanie specjalnych zaj�� dla młodzie�y gimnazjum na tematy:
- profilaktyka uzale�nie�
- radzenie sobie ze stresem

            - rozwi�zywanie konfliktów szkolnych
8. Teatrzyki profilaktyczne.

IV. Wspomaganie działalno�ci instytucji, stowarzysze� i osób fizycznych słu��cej
rozwi�zywaniu problemów alkoholowych.

1. Dofinansowanie imprez organizowanych przez szkoły, szkolny zwi�zek sportowy i
LZS w czasie ferii zimowych lub wakacji.
- plebiscyty, turnieje, konkursy,

            - zawody sportowe, wycieczki,
            - dofinansowania tzw. „zielonych szkół”.

2. Współpraca w zakresie rozwi�zywania problemów alkoholowych z organizacjami
ko�cielnymi, charytatywnymi prowadz�cymi działalno�� na terenie gminy.

V.     W sprawie okre�lenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji d.s.
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, ustala si� wynagrodzenie w nastepuj�cej
wysoko�ci:

1. Przewodnicz�cemu Komisji w wysoko�ci 15% najni�szego wynagrodzenia za prac�,
nale�nego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

2. Pozostałym członkom Komisji w wysoko�ci 12% najni�szego wynagrodzenia za
prac�, nale�nego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy,
ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

3. Podane wy�ej wynagrodzenie przysługuje za pełny udział w posiedzeniu nie wi�cej
jak za 14 posiedze� w roku kalendarzowym.



Zadania wynikaj�ce z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi�zywania  Problemów Alkoholowych na 2004r.

Lp.                       Zadania Termin realizacji Podmiot
realizuj�cy

Uwagi

1. Informowanie mieszka�ców gminy o
działalno�ci Gminnej Komisji ds.
rozwi�zywania problemów
alkoholowych, jej zadaniach,
mo�liwo�ci korzystania z usług tej
komisji oraz przychodni odwykowej,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w sytuacjach tzw.
„kryzysowych”.

na bie��co pełnomocnik,
media, „Echo
Gmin”, „Trybuna
Opolska”,
przewodnicz�cy i
członkowie
komisji.

2. Informowanie mieszka�ców gminy o
mo�liwo�ci doradztwa i pomocy dla
członków rodzin, w których panuje
przemoc psychofizyczna.

maj pełnomocnik,
przewodnicz�cy
komisji, prasa
lokalna

3. Stworzenie na bazie komisji ds.
rozwi�zywania problemów
alkoholowych zespołu ds.
przeciwdziałania przemocy
psychofizycznej w rodzinie.

czerwiec szkoły, policja,
słu�ba zdrowia,
ko�ciół

4. Organizowanie i dofinansowanie
�wietlic �rodowiskowych:
-doposa�enie w niezb�dny sprz�t z
funduszu alkoholowego,
-zatrudnienie opiekunów w
uzgodnieniu z Urz�dem Gminy.

od  stycznia pełnomocnik,
GOPS, UG

5. Działanie przygotowawcze do
zorganizowania �wietlic
psychoterapeutycznych na bazie
Publicznego Gimnazjum

do ko�ca roku GOPS, inspektor
ds. o�wiaty i
sportu,
pełnomocnik i
dyrektor
gimnazjum.

6. Zorganizowanie kolonii
terapeutycznych dla dzieci z rodzin
patologicznych.

lipiec, sierpie� dyrektorzy szkół,
pełnomocnik,
inspektor o�wiaty i
sportu

7. Kontynuacja programu
profilaktycznego Elementarz II w
klasach VI PSP i PG, zakup pakietu
podr�czników.

marzec - kwiecie� pełnomocnik,
koordynator,
wychowawcy klas
VI i  gimnazjum



Lp.                     Zadnia Termin realizacji Podmiot
realizuj�cy

Uwagi

8. Spektakle teatrów profilaktycznych.

Koncert „Zamiast”- cykl koncertów
umuzykalniaj�cych

2 razy w roku
X-XI
co miesi�c

GOK Cisek

9. Organizowanie cyklicznych imprez
kulturalno-o�wiatowych, sportowych
dla młodzie�y PSP i PG, których ide�
jest promowanie „Zdrowego stylu
�ycia”.

na bie��co GZ, LZS, ZG,
SZS, PSP i PG,
pełnomocnik

10. Prowadzenie przy GOK koła
plastycznego lub muzyczno-
ruchowego.

wg zainteresowa�
mieszka�ców

GOK Cisek,
biblioteki wiejskie

11. Organizowanie konkursów
plastycznych, rozprawek na temat
szkodliwo�ci alkoholu.

maj-czerwiec biblioteki, szkoły,
GOK

12. Dofinansowanie wypoczynku
wakacyjnego i wycieczek dla dzieci z
rodzin patologicznych.

wg potrzeb PSP, PG

13. Wdra�anie w �ycie „Niebieskiej karty” na bie��co komisja, GOPS,
policja, słu�ba
zdrowia

14.  Wycieczki integracyjne z programem
 profilaktycznym dla uczniów
 gimnazjum.

wrzesie�,
pa�dziernik

PG Cisek,
pedagog

15. Dofinansowanie imprez sportowo-
rekreacyjnych podczas ferii zimowych
i wakacji letnich

stycze� – luty
lipiec-sierpie�

PSP, PG, GOK
i inne organizacje

16. Współpraca z komisj� O�wiaty,
Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

wg potrzeb Komisja KRPA,
O�wiaty

17. Dofinansowanie do�ywiania dzieci z
rodzin patologicznych

stycze�-czerwiec GOPS, PSP, PG

18. Organizowanie spotka� szkoleniowych
dla rodziców, warsztatów dla
nauczycieli i uczniów na tematy
zwi�zane z profilaktyk� dotycz�ce
narkotyków, alkoholu oraz przemocy i
agresji.

marzec-listopad PSP,PG


