Załącznik
do Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Cisek
z dnia 21 lutego 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Sposób realizacji zadania:
Informowanie mieszkańców gminy o działalności:
1. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
3. Przychodni Odwykowej w Kędzierzynie-Koźlu.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Sposób realizacji zadania:
1. Prowadzenie w prasie lokalnej, na zebraniach, spotkaniach z rodzicami akcji
informacyjnej na tematy dotyczące przemocy psychofizycznej w rodzinie oraz możliwości
pomocy jaką mogą otrzymać członkowie tych rodzin.
2. Prowadzenie edukacji wśród mieszkańców /prasa, broszury, ulotki/ ukazujące problem
przemocy w rodzinie i sposób walki z tym zjawiskiem.
3. Doposażenie świetlic i hali sportowej w sprzęt sportowy.
4. Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej.
5. Organizowanie i dofinansowanie działalności świetlic wiejskich.
6. Zorganizowanie i dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z rodzin
patologicznych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
7. Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zagospodarowanie dla rodzin patologicznych
decydujących się na separację.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży.

Sposób realizacji zadania:
1. Prowadzenie w klasach VI szkół podstawowych programu profilaktycznego „ Trzeci
Elementarz, czyli program siedmiu kroków”, zakup pakietu podręczników do
realizacji zadania.
2. Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjum programu profilaktycznego
„ Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
3. Prowadzenie kampanii „ POSTAW NA RODZINĘ”
4. Rozwieszanie w szkołach, ośrodkach zdrowia, świetlicach wiejskich plakatów
i materiałów o tematyce antyalkoholowej, narkotykowej i przemocy w rodzinie.
5. Konkursy plastyczne, literackie o tematyce alkoholowej, narkotykowej dla dzieci
i młodzieży.
6. Pogadanki i apele o tematyce antyalkoholowej w szkołach z udziałem przedstawicieli
gminnej komisji antyalkoholowej, psychologa lub terapeuty , pedagoga szkolnego
i policji.
7. Sfinansowanie szkolenia rad pedagogicznych, których tematyką będzie:
- profilaktyka uzależnienia wśród dzieci i młodzieży,
- przemoc fizyczna, psychiczna i inne,
8. Dofinansowanie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej o tematyce:
- profilaktyka uzależnień,
- radzenie sobie ze stresem,
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Sposób realizacji zadania:
1. Dofinansowanie imprez organizowanych przez szkoły, oraz inne organizacje
pozarządowe, których ideą jest propagowanie zdrowego stylu życia:
- plebiscyty, turnieje, konkursy,
- zawody sportowe, wycieczki, rajdy rowerowe.
2. Współpraca w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z organizacjami
kościelnymi, charytatywnymi prowadzącymi działalność na terenie gminy, Gminnym
Ośrodkiem Kultury, biblioteką gminną, oraz komisją oświaty, zdrowia, kultury
i spraw socjalnych oraz policją.
V. W sprawie określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji d.s.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustala się wynagrodzenie w następującej
wysokości:
1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 114,00zł za
udział w jednym posiedzeniu komisji .
2. Pozostałym członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 91,20zł za
udział w jednym posiedzeniu komisji .
3. Podane wyżej wynagrodzenie przysługuje za pełny udział w posiedzeniu nie więcej
jak za 10 posiedzeń w roku kalendarzowym.

