
UCHWALA Nr241/XXVI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjecia Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych w Gminie Chorzele na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z pozn. zm.) oraz w zwiazku z art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982
roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z pozn. zm.) Rada Miejska
w Chorzelach postanawia co nastepuje:

§1

Uchwala si? Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
w Gminie Chorzele na 2013 rok - stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwary.

§2

Traci moc uchwala nr 126/XV/ll Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia
29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjecia Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w miescie i gminie Chorzele na
2012 rok.

§3

Wykonanie uchwaty powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele raz w roku dokona oceny realizacji
programu i przedstawi Radzie Miejskiej.

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2013 roku .



Zalqcznik do Uchwary
Nr 241/XXVI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PROGRAM

profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych

na terenie miasta i gminy Chorzele na 2013 rok



tfa ^^

L.p Kategoria zadania Nazwa zadania Podmiot realizuj^cy
zadania

Miejsce i czas
realizacji

Koszt

realizacji

1. Zwi^kszenie dostejmosci 1. Informowanie spoleczeristwa oMiejsko-Gminna - szkoty na terenie Zadanie wlasne
pomocy terapeutycznej i mozliwosciach uzyskania pomocy wKomisja miasta i gminy,
rehabilitacyjnej dla osob zakresie terapii. Rozwiazywania - miejsca publiczne,
uzaleznionych od alkoholu. Problemow

Alkoholowych.
Nauczyciele

- natablicach

ogloszen

2. Grupa wsparcia. Trzezwi alkoholicy Urzad Miasta i Gminy w
- wspolorganizacja mitingu M-GKRPA Chorzelach 2.200,00 zl
przeciwalkoholowego.

M- G KRPA j.w.
3. Telefon zaufania dla osob z problemem

alkoholowym.
M -G KRPA - na tablicach

4. Informowanie o skutkach choroby
alkoholowej (rozprowadzanie ulotek,
ksiazek, broszurek itp.).

Nauczyciele
Soitysi wsi

ogloszen,
- instytucje,
- szkoly,
- miejscapubliczne

5. Rozpatrzenie wnioskow o zastosowanie
leczenia osob uzaleznionych od alkoholu:

opinia bieglych,
koszty przejazdu na leczenie
oplaty sadowe,
leczenie alkoholikow.

M-G KRPA Praca ciajla 7.000,00 zl



2. Udzielanie rodzinom, w 1.
ktorych wystejmja.
problemy alkoholowe,
pomocy psychospolecznej i2
prawnej, a w szczegolnosci
ochrony w rodzinie.

Podejmowanifizialan majacych na celuM-G KRPA
zwi^kszenie roli rodziny we wczesnej
interwencji.
Prowadzenie punktu informacyjnego w
dziedzinie uzaleznienia od alkoholu oraz

przemocy w rodzinie:
zakup materialow biurowych oraz
wyposazenia do punktu
konsultacyjnego,

- zakup i dystrybucja materialow
informacyjno edukacyjnych (broszury,
ulotki, kasety, ksiajzki, plakaty),

wynagrodzenie terapeuty w swietlicy
socjoterapeutycznej w Chorzelach
Zar^bach.

- wynagrodzenie psychoterapeuty:

- rozmowy interwencyjno motywujace z osobami
uzaleznionymi i wsp6hizaleznionymi - porady
dla osob zainteresowanych - konsultacje
problemow osob i rodzin na rzecz MGKRPA
pracownik6w socjalnych i szk61 - grupa
wsparcia dla osob uzaleznionych - szkolenia
cztonk6w MGKRPA, pedagog6w,
pracownik6w socjalnych -wizyty
srodowiskowe w celach diagnostycznych
interwencyjnych - badania diagnostyczne,

wynagrodzenie pelnomocnika ds
rozwiajzywania problemow alkoholowych
i narkomanii.

Praca ciajla

I - VI i IX -XII 2013 r.

I-XII2013r.

I-XII2013r.

Zadania wlasne

10.000,00 zl

12.000,00 zl

9.600,00 zl



3. Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin VII-VIII 2013 r. 35.000,00 zl
dysfunkcyjnych £ z zajeciami ^
socjoterapii(polkolonie,obozy).

3. Pomoc w organizowaniu na 1. Pomoc w prowadzeniu programu - terapeuci, Szkoly na terenie miasta 1.000,00 zl
terenie szkol programow profilaktyki w szkolach na terenie miasta i - psycholodzy, i gminy
profilaktycznych dla dzieci i gminy ( wynagrodzenie za prowadzenie - nauczyciele,
mlodziezy. programow profilaktycznych w

szkolach).
2. Organizowanie imprez o charakterze

trzezwosciowym w tym:

- Festyn profilaktyczny 2012
„Zyjemy zdrowo bez nalogow"
(impreza w formie festynu dla dzieci i
mlodziezy ze szkol podstawowych i
gimnazjalnych z terenu miasta i gminy
Chorzele),

- Ferie zimowe dla dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych organizowane w
szkolach i swietlicach z terenu miasta i

gminy Chorzele.

3. Konkursy literacko- plastyczne o

- M-GKRPA

M-GKRPA

V-VI 2013 r.

I-II 2013 r.

18.500,00 zl

tematyce antyalkoholowej.

M-GKRPA

V-VI 2013 r. 2.000,00 zl

4. Szkolenia i kursy czlonkow MGKRPA I-XII 2013 r. 1.400,00 zl
Pracownikow socjalnych OPS,pedagogow
szkolnych i nauczyciel.



4. Wspomaganie
stowarzyszeh
fizycznych,
rozwiazywaniu
alkoholowych.

mstytucji
i osob

sluzqcej
problemow

Wynagrodzenie czlonkowjl
Miejsko Gminnej Komisj
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych.

1. Prowadzenie swietlicy
socjoterapeutycznej dla rodzin w ktorych
wystej>uJ3_problemy alkoholowe, w tym:
- zakup pomocy i doposazenia do zaj?c

socjoterapeutycznych:
swietlica Chorzele
swietlica Zar^by,

- dozywianie dzieci w swietlicach
socjoterapeutycznych:
w Chorzelach

w Zarebach.

Prowadzenie dzialah zwiazanych
profilaktyki i rozwiazywaniem
problemow alkoholowych:
- prowadzenie czynnosci zmierzajacych

do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzaleznionej od alkoholu
poddania si? leczeniu w zakladzie
lecznictwa odwykowego,

- prowadzenie kontroli w punktach
sprzedazy napojow alkoholowych.

- M-G KRPA

-Psycholog
• Pedagog
-Terapeuci

M-G KRPA

Na terenie Miasta i

Gminy Chorzele

Gimnazjum Chorzele
Gimnazjum Zar^by

Gimnazjum Chorzele
Gimnazjum Zar^by

I-XII 2013 r.

7.000,00 zl

10.000,00 zl

wynagrodzenie dla
jednego czlonka
komisji 150 zl



6. Prowadzenie

profilaktycznej dzialalnosci
informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiazywania
problemow alkoholizmu i
aarkomanii w szczegolnosci
dla dzieci i mlodziezy.

.Wspieranie szkol w zakresie
realizacji Szko^~ ch Programow

Profilaktycznych .

2.Zakup do szkol profesjonalnych
programow profilaktycznych
realizowanych przez Osrodki
Profilaktyczne.

. Zakup materialow do zaj?c
edukacyjnych i wyposazenia

(ulotki ksiazki,broszury itp.)

4. Organizowanie imprez o
charakterze profilaktycznym.

M-GKRPA

M-GKRPA

M-GKRPA

M-GKRPA

Szkoly na terenie
miasta i gminy

Szkory na terenie
miasta i gminy

Szkoly na terenie

miasta i gminy

V-VI 2013 r

Zadanie wlasne

2.000.00 zl

1.500.00 zl

2.000,00 zl



5. Organizacja wypoczynku letniego

(obozy,ko*~iiie).

6. Organizacja wypoczynku zimowego.

7. Wspieranie zaj^c sportOWO -

rekreacyjnych dla dzieci i

mlodziezy szkolnej.

Ogolem koszty realizacji programu

SporzadzihTomasz Filipowicz

M-GKRPA

M-GKRPA

M-GKRPA

VII-VIII 2013 r.

I-II 2013 r.

Szkory na terenie
miasta i gminy

4.000,00 zl

1.000,00 zl

3.000,00 zl

129.200,00 zl


