Załącznik do
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2010 w Gminie Działdowo
Tabela finansowania
Lp.
1.

2.

Przedsięwzięcia

Zadania

Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem.
Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności przed przemocą
w rodzinie.

3.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć informacyjnoedukacyjnych oraz sportowych.

4.

Podejmowanie interwencji w związku
z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13’ i 15 ustawy.
Ograniczenie dostępności alkoholu.

5.
6.

Działalność Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

1.Rozpatrywanie wniosków osób uzależnionych i ustalanie sposobu dalszego leczenia.
2.Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii,
udzielanie informacji o grupach wsparcia.
3.Refundacja kosztów dojazdu na terapię do Ośrodka Terapii Uzależnienia i Wpółuzaleznienia
w Działdowie
4.Kierowanie osoby zgłaszanej do GKRPA na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu
5.Kierowanie do Sądu wniosków o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
6.Organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, osób pracujących
z dziećmi z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, członków GPRPA, nauczycieli i pedagogów.
1.Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym działalności świetlic:
-prowadzenie dodatkowych zajęć mających na celu rozwój dzieci i dających alternatywę spędzania
wolnego czasu
-prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka
-uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich takich jak Zachowaj Trzeźwy Umysł, Sprawdź czy Twoje picie
jest bezpieczne i innych.
-działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
2.Dofinansowanie kolonii i obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zaniedbanych wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych i z problemem alkoholowym
1.Przestrzeganie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia limitu punktów ze sprzedażą alkoholu pow. 4,5 %.
2.Przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania alkoholu
3.Organizacja i finansowanie szkoleń dla sprzedawców alkoholi.
4. Kontrola i przestrzeganie postanowień ustawy - kontrola sklepów i lokali gastronomicznych.
1.Wynagrodzenie członków GKRPA za pracę i udział w jednym posiedzeniu Komisji.

Wydatki

25 000 zł

51 800 zł

3 500 zł
1700 zł

RAZEM

82 000 zł

