PROGRAM DZIAŁAŃ NA 2019 ROK
ZADANIE I: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu .

CEL :
ZMNIEJSZENIE DEGRADACJI FIZJOLOGICZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ OSÓB UZALEZNIONYCH OD
ALKOHOLU.
Lp.
Treść zadania
1. Kontynuacja przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w

Koszt
3.000,-

Koszt korespondencji z sądem rodzinnym , policją,
kuratorami. Rozmowy telefoniczne.

6.000,-

Zgodnie z umową
i warunkami zamówienia (Psycholog- Terapeuta).

16.800,-

Wynagradzanie członków Komisji za udział w
pracach Gminnej Komisji ds. RPA:
• Przewodniczący Komisji – 400 zł brutto
miesięcznie,
• Członkowie Komisji – 200 zł brutto
miesięcznie.

Prabutach, pomocy edukacyjnej i terapeutycznej dla osób
uzależnionych, nadmiernie pijących i współuzależnionych.

2.

3.

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
w Prabutach, przy ul. Kwidzyńskiej 1, dla osób uzależnionych
i ich rodzin.
Działania Gminnej Komisji ds. RPA skierowane do osób
uzależnionych od alkoholu m.in. w celu :
- zmotywowania do podjęcia leczenia,
- podejmowania czynności zmierzających do wydania przez Sąd
postanowienia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

Uwagi

4.

Kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych
sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu alkoholowe

3.000,-

- psycholog
- psychiatra

Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznei prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

CEL :
1) ZMNIEJSZENIE LICZBY OSÓB, KTÓRE SĄ BEZRADNE WOBEC PRZEMOCY SPOWODOWANEJ
NADUŻYWANIEM ALKOHOLU W RODZINIE. NIWELOWANIE SKUTKÓW ZANIEDBAŃ WYCHOWAWCZYCH
I SPOŁECZNYCH W RODZINACH.

Lp.

Treść zadania

Koszt

Uwagi

1.

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 1 dla ofiar przemocy w
rodzinie, oraz „telefonu zaufania.”

6.000,-

Zgodnie z umową
i warunkami zamówienia.

2.

Prowadzenie pomocy prawnej dla osób dotkniętych przemocą.

15.600,-

Prawnik

Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i
socjoterapeutycznych.

CEL :
Profilaktyka ukierunkowana na jednostki (grupy) w celu zmniejszenia ryzyka związanych z używaniem alkoholu, środków
odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych.
Lp.

Treść zadania

Koszt

Finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych
o profilu opiekuńczo-wychowawczym w:
♦ Prabuty – ul. Kopernika,
♦ Trumiejki, Kleczewo,

91.600,-

2.

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
również przez szkoły na terenie Miasta i Gminy Prabut.

5.000,-

3.

Dofinansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z rodzin alkoholowych oraz dysfunkcyjnych.
MGOPS (Akcja letnia- forma terapii turnusowej), wycieczki
dydaktyczno-wychowawcze, ferie zimowe.
Szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pracowników świetlicy, pedagogów.

15.000,-

1.

4.

Uwagi
*psycholog na umowę zlecenie.
*etaty w świetlicach wg potrzeb,
*czynsz-media,
*zakup pomocy naukowo-dydaktycznych.

2.000,-

Spektakle, współpraca z PCKiS.

Obóz, kolona, wycieczka, socjoterapeutyczna.

Zadanie IV:
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

CEL :
Lp.

Treść zadania

Koszt

1.

Wspieranie abstynencji i trzeźwienia - Ruch Wspólnota AA
(Anonimowych Alkoholicy). Promowanie zdrowego i trzeźwego
stylu życia dla osób dorosłych i ich rodzin, odbudowa więzi.

1.000

Uwagi
Formy: sport, turystyka, wspólne wyjazdy.
Integracja działalności samych stowarzyszeń.

Zadanie V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

CEL : ZMNIEJSZANIE NARUSZANIA PRAWA NA RYNKU
ALKOHOLOWYM
Lp.

Treść zadania

Termin realizacji

Koszt

1.

Utrzymanie zasady, ze liczba punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem

Cały rok

-

Uwagi

2.

3.

4.

sprzedaży, nie może ulec zwiększeniu w stosunku do liczby
określonej w uchwale Rady Miejskiej w Prabutach.
Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych pozostają w brzmieniu określonym w
uchwałach Rady Miejskiej w Prabutach.
Prowadzenie - we współdziałaniu z Wydziałem Ewidencji
Gospodarczej Urzędu Miasta Prabuty i Państwowa Inspekcja
Handlowa - kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
szczególnie w zakresie przestrzegania zakazów i nakazów
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom, których
zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości
Współpraca z Policją, Sądem, Państwową Inspekcją Handlową
w zakresie przestrzegania prawa, zakazu reklamy napojów
alkoholowych oraz uchwał Rady Miejskiej w Prabutach.

31.12.2018r.
Opracowała: Wanda Angielska-Koniszewska

Razem :

Cały rok

-

Cały rok

-

Cały rok

-

165.000,-

