U C H W A Ł A Nr XXX/310/2017
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi. zmianami) art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 783/ oraz art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu
publicznym /t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2237/
RADA GMINY Czarny Dunajec uchwala co następuje :
§1
Uchwala się dla Gminy Czarny Dunajec Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała dotyczy roku budżetowego 2018.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/310/2017
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Gminie Czarny Dunajec
Na Rok 2018
I. Cele programu:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii.
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Ulepszenie sposobów niezbędnych do radzenia sobie już z istniejącymi problemami.
4. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych i ich rodzin.
II. Główne kierunki działań:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem,
2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć.
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii,
5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez przedsiębiorców
sprzedających napoje alkoholowe zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i uchwałą Rady Gminy.
III. Zasady i metody działań:
A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
1. Informowanie społeczności o możliwości uzyskania pomocy w zakresie leczenia choroby alkoholowej
i uzależnienia od narkotyków- wykonanie wizytówek i ogłoszeń.
2. Opłacenie kosztów biegłych sądowych /psychiatra i terapeuta/ orzekających w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu (na badania do biegłych sądowych kieruje Gminna Komisja Profilaktyki,
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu zwana w dalszej części
Komisją), finansowanie miejsc leczenia leczenia odwykowego w Podhalańskim Specjalistycznym
Szpitalu w Nowym Targu
3. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy dla różnych grup zawodowych na temat choroby alkoholowej,
sposobów jej leczenia i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - (pokrycie
kosztów szkoleń i kursów dla: członków Komisji, nauczycieli, pedagogów szkolnych, opiekunów świetlic
przyszkolnych i środowiskowych, radnych i rodziców).
5. Pokrycie kosztów szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu wczesnego rozpoznawania choroby
alkoholowej.
6. Pokrycie kosztów wyposażenia pomieszczenia, w którym znajduje się Gminny Punkt Konsultacyjny
ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zwanym w dalszej części
Punktem Konsultacyjnym mającym siedzibę w Czarnym Dunajcu przy ul. Piłsudskiego 4.
7. Pokrycie pozostałych kosztów dotyczących funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego.
B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w sytuacji nadużywania
alkoholu, narkotyków, czy stosowania przemocy przez członka rodziny.
2. Możliwość korzystania z działań interwencyjno-wspierających psychologa pełniącego dyżur w Punkcie
Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków rodzin, w których występują problemy alkoholowepokrycie kosztów zatrudnienia.
3. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej i alkoholizmu na
bazie istniejących przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
4. Udzielanie pomocy prawnej rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków.
5. Koordynacja działań Policji, służb administracyjnych i wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców
przemocy w rodzinie.
 Szkolenie dla opiekunów prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze, członków Komisji,
policjantów, pracowników socjalnych organizowane w gminie. Zajęcia będą prowadzone

metodą

warsztatowo- wykładową. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia dla nauczycieli honorowane przy awansie zawodowym. Których celem jest dostarczenie
opiekunom zarówno wiedzy teoretycznej z danego zakresu, jak i nabycie umiejętności praktycznych,
pomocnych w codziennej pracy w tych świetlicach. Tematem szkolenia będą: fundamenty profilaktyki
integralnej, działania profilaktyczne bezpośrednio wzmacniające postawę ucznia, i narzędzia przydatne,
wykorzystane w pracy profilaktycznej w świetlicy, wymiana doświadczeń z zakresu problemów dzieci
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przychodzących do świetlicy, działań profilaktycznych jakie można podejmować w ramach prowadzenia
tych zajęć i tematy dotyczące aktualnych tematów potrzebnych do realizacji tych zajęć.
C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów, programach opiekuńczo-wychowawczych.
1. Priorytetowym zadaniem jest dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu na bazie
świetlic opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie gminy przy szkołach podstawowych
(pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów) i częściowe doposażenie działających już świetlic w art.
szkolne, gry planszowe, sprzęt sportowy materiałów potrzebnych do pracy wychowankom). W ramach
prowadzonych zajęć świetlicowych priorytetem jest realizacja programów profilaktycznych na bazie
programów edukacyjnych, zajęć sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, teatralnych, plastycznych,
muzycznych, grach, zabawach rozwojowych, konkursach, wycieczkach, obozach itp. Osoba prowadząca
zajęcia powinna stosować te formy pracy, w których czuje się najbardziej kompetentna. Ilość godzin
pracy w świetlicach przyznawana jest wg wyznaczonych kryteriów, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
2. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i funkcjonowania dzieci
w rodzinie alkoholowej.
3. Wdrażanie programów profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum,
młodzieży ponadpodstawowej ich rodziców.
Programem, który ma pomóc dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka są program profilaktyczny
„Archipelag Skarbów” , którego celem jest kształtowanie samoświadomości:
- uświadomienie przez uczestników swoich słabych i mocnych stron
- rozpoznanie oraz budowanie hierarchii wartości
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności
W zakresie budowania umiejętności społecznych:
- zapoznanie się ze sztuką rozmawiania
- rozwijanie własnej indywidualności poprzez rozumienie siebie, ludzi i sytuacji społecznych
- zachęcanie do samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Program wykorzystuje
skuteczną strategię profilaktyczną, jaką jest motywowanie młodzieży do podjęcia prozdrowotnych mini
decyzji. Kierowanie do młodzieży zachęty do całkowitej abstynencji od narkotyków oraz do całkowitego
unikania alkoholu w okresie dojrzewania, by umożliwić sobie naukę radzenia sobie ze stresem,
kontaktami międzyludzkimi i wieloma innymi umiejętności, których rozwój zatrzymuje się u osób
korzystających z substancji psychoaktywnych. W ramach programu realizowane będą zebrania dla
rodziców uczniów biorących udział w programie oraz szkolenia dla Rad Pedagogicznych wszystkich
szkół
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3. Organizacja przedsięwzięć (masowych ) dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki w formie
festynów, koncertów, dyskotek i zawodów sportowych, programów profilaktycznych, (finansowanie
nagród rzeczowych).
4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego (kolonie, półkolonie, obozy) dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym. Przedsięwzięcia te powinny mieć scenariusz zajęć zawierające treści
profilaktyki uzależnień, a przede wszystkim zajęcia terapeutyczne. W ramach tego zorganizowany
zostanie:
Program działań profilaktyczno – terapeutycznych
Problemy występujące w szkole są zarówno natury edukacyjnej jak i wychowawczej. W szkole SPSK w
Czerwiennem, w której realizowany jest program uczęszczają uczniowie pochodzący w większości ze
wszystkich szkół z terenu Gminy Czarny Dunajec i z ościennych gmin z rodzin patologicznych związanych z
nadużywaniem przez rodziców alkoholu, nikotyny, a nawet narkotyków. Są to uczniowie wydaleni ze szkół
macierzystych z powodów wychowawczych, zagrożeni wypadnięciem z systemu oświaty. Uczniowie Ci to
dzieci z niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowań, mają także trudności w nauce, w podjęciu
decyzji o dalszej edukacji. Istnieją obawy, że nie skończą szkoły podstawowej lub zakończą naukę na tym
etapie, dlatego wymagają szczególnych metod pracy. Istnieje zagrożenie, że uczniowie Ci zrezygnują z szansy
kontynuowania kariery szkolnej powodów ekonomicznych, uzależnień, zaniedbań wychowawczych. Bez
wsparcia w szkole, dodatkowej pomocy w nauce, uczniowie nie radzą sobie z nauką, a braki pogłębiają się i
powodują zniechęcenie, brak wiary we własne siły i poczucie niższości, to wpływa na ich postawę i
zachowanie, a także jakość kontaktów interpersonalnych. Głównym celem programu jest:
- poprawa dostępu do pomocy psychologicznej, pedagogicznej, ale przede wszystkim terapeutycznej dla
uczniów wykazujących problemy edukacyjne, wychowawcze, uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli i
rodziców.
- ratowanie uczniów uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz odzyskiwanie ich i przygotowywanie
do życia w społeczeństwie.
- zmniejszenie ryzyka niedostosowania społecznego uczniów.
5. Pokrycie kosztów dowozu dzieci na basen i biletów wstępu - ( usługa transportowa i karnety) – dzieci
zagrożone uzależnieniami i wychowujące

się w rodzinach z problemem alkoholowym. Wykaz dzieci

potwierdzony przez pedagoga szkolnego i GOPS. Zachęcanie do tworzenia i wykorzystywania istniejącej
bazy sportowo-rekreacyjnej, w której dzieci i młodzież aktywnie i zdrowo mogą spędzać czas wolny.
Udostępnienie możliwości do prowadzenia zdrowego trybu życia, tworzenie i doposażenie miejsc do zabawy ,
rekreacji i wypoczynku bez alkoholu –miejsc do uprawiania sportu – częściowy zakup niezbędnego sprzętu
sportowego do programów profilaktycznych.
6. Wspomaganie organizacyjno - finansowe działalności szkół, uczniowskich klubów sportowych
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klubów i stowarzyszeń sportowych , imprez kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży z Gminy
Czarny Dunajec mających charakter profilaktyczny, promujący tryb życia bez używek. Celem programu jest
pokazanie prac dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
”Śpiewajmy Panu„ i „ Radość Tworzenia”. Organizator zaprasza głównie dzieci uczestniczące w
świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i młodzież z całego powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.
Forma ma charakter:
 koncertu pieśni religijnej dla wszystkich szkół z terenu gminy Czarny Dunajec
 konkursu plastycznego, którego hasłem przewodnim będzie „Nie biorę, nie palę, nie piję więc
zdrowo żyję.”. Prace mają uświadomić, iż uzależnienie od nałogów niszczy zdrowie i życie.
7. Wsparcie finansowe imprez profilaktycznych, które przyczyniają się do kultywowania gwary, gawędy
góralskiej, tańca i kultury podhalańskiej. W ramach tego zorganizowany będzie program
 „Szept Modlitwy na nasyj dziedzinie” oraz malowanie na szkle. W programie mogą uczestniczyć
dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec, głównie uczęszczające do świetlic
opiekuńczo-wychowawczych jak, ze szkół powiatu nowotarskiego i szkół im. „Ks. J. Tischnera”.
Propagowanie właściwych postaw i relacji w rodzinie, które realizowane będą w ramach:


konkurs plastyczny - malarstwa na szkle,



konkurs recytatorski poezji religijnej (literacki i gwarowy),



konkurs literacki.

8. Zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki w tym: książek,
czasopism, ulotek, broszur, plakatów, oraz wykorzystywanie gotowych opracowań.
Roczna prenumerata miesięczników dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla
Punktu konsultacyjnego i dla wszystkich szkół z terenu gminy.
9. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych, związanych z promowaniem
trzeźwości kierowców.
10. Współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia do programów
szkoleń kierowców problematyki alkoholowej.
D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych , służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1. Organizacyjne i finansowe wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń , osób fizycznych
działających w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka przemocy w rodzinie, rehabilitacji osób
uzależnionych i współuzależnionych.
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IV. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez przedsiębiorców
sprzedających napoje alkoholowe zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i uchwałą Rady Gminy.
1. Kontrola punktów handlowych i gastronomicznych sprzedających i podających napoje alkoholowe, w
szczególności kontrola zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz reklamy
alkoholu - wszystkie placówki handlowe i gastronomiczne,
2. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych w przypadku łamania przez
nich ustawowego zakazu reklamy alkoholu.
3. Prowadzenie stałej działalności informacyjno-edukacyjnej skierowanej do sprzedawców w zakresie zasad
i warunków obrotu napojami alkoholowymi - organizowanie i finansowanie szkoleń. W ramach tego
zadania zostanie zorganizowane szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z terenu Gminy Czarny Dunajec.
 Szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych organizowane
na terenie gminy.

Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów

alkoholowych mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. W szkoleniu uwzględnia się zgodnie z rekomendacją
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie tylko aspekty prawne, lecz również
obszar osobistych motywacji (np. podstawy rodzicielskie, mity na temat alkoholu) oraz umiejętności
praktyczne (ćwiczenia scen asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu). Program zajęć został oparty na
doświadczeniach zdobytych przy realizacji tego typu spotkań na terenie całego kraju przez kilka ostatnich
lat. Prowadzenie zajęć ma charakter interaktywny, dzięki czemu w spotkaniu aktywnie udział biorą sami
sprzedawcy. Program wpisuje się działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych
mający na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia.
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów związanych z tematem spotkania.
Proponowane tematyka szkolenia:
 Prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (system zezwoleń, wymagane
informacje do zamieszczenia w miejscu prowadzenia sprzedaży, wnoszenia opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych klientom, zakazy sprzedaży pod zastaw i na kredyt)
 Podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem
kryterium kontaktowania się człowieka z alkoholem,
 Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu – omówienie problemowych i kłopotliwych
sytuacji związanych z nietrzeźwymi klientami,
 Zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży,
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 Zwrócenie szczególnej uwagi na szkody spowodowane przez spożywanie napojów alkoholowych
przez osoby małoletnie oraz przez kobiety w ciąży,
 Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych – reguły ułatwiające pracę sprzedawcom.
4. Analiza wyników kontroli oraz kierowanie wniosków o cofnięcie zezwoleń do Wójta Gminy.
V. Zasady finansowania zadań gminnego programu oraz sposobów pozyskiwania realizatorów
programu
1.Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego Programu ujmuje się corocznie w
planie budżetowym Gminy w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie
alkoholizmowi i rozdziale 85153 - przeciwdziałanie narkomanii.
2. Ujęcie w planie budżetowym na dany rok nie stanowi o przyznaniu dotacji lub innej formy
finansowania.
3.Uruchomienie środków następuje na podstawie umowy, porozumienia lub zlecenia podpisanego przez
Wójta Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzone kontrole w oparciu o
Zarządzenie Wójta nr 105/2006 r. z dnia 21.11.2006 r. o powołaniu Gminnej Komisji Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu i listę obecności na
posiedzeniu, a w przypadku przeprowadzonej kontroli po wystawieniu rachunku przez członka komisji
przeprowadzającego kontrolę.
5. Pozyskiwanie realizatorów Programu odbywa się poprzez :
-

zlecenie instytucjom wykonania określonych zadań Programu na podstawie

umów cywilno –

prawnych,
- wyszukiwanie osób przygotowanych profesjonalnie/ posiadających certyfikaty lub referencje/ do
działań i pracy w zakresie realizacji programu i zawieranie z nimi przez Wójta umów cywilno- prawnych
na realizację określonych zadań programu.
VI. Postanowienia końcowe
1. Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą zapewnione w planach budżetowych gminy z wpłat za
wydawane zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/310/2017
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Preliminarz
wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Czarnym Dunajcu na rok 2018
(w złotych brutto)

1.Finansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych -

84.866,00

2. Roczna prenumerata miesięczników
dotyczącego profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego -

5.300,00

3. Kontrole placówek handlowych, gastronomicznych i inne kontrole (tj. świetlic, realizowanych programów)

3.600,00

4. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Psycholog

16.640,00

5. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego i biura (w tym roczna płaca dla koordynatora)

83.000,00

6. Koszty funkcjonowania Komisji (szkolenia, delegacje, wynagrodzenie za posiedzenia)

20.000,00

7. Koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie -

13.000,00

8.Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -

15.000,00

9.Dofinansowanie programu zajęć w miejscach leczenia uzależnień od alkoholu
w Szpitalu w Nowym Targu

4.000,00

11.Szkolenie dla opiekunów prowadzących świetlice -

2.500,00

12. Szkolenie dla punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych -

1.500,00

13. Obóz socjoterapeutyczny -

26.000,00

14. „Śpiewajmy Panu” (Jak godnie żyć bez uzależnień w ramach konkursów)

4.000,00

15. „Szept modlitwy na nasyj dziedzinie” (propagowanie właściwych postaw i relacji w rodzinie realizowanych poprzez konkursy)

3.000,00

16. Program działań profilaktyczno- terapeutycznych –
7.000,00
(dla uczących się w Katolickich Szkołach SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem)
17. Archipelag Skarbów program profilaktyczny -

12.400,00
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(dla uczniów Szkół Postawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec)
18. Diagnoza społeczna 3.000,00
(przeprowadzenie na terenie gminy badań mających na celu ustalenie stopnia występowania
zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu, stosowania narkotyków i innych uzależnień)
19. Szeroko rozumiane programy profilaktyczne, terapeutyczne
5.194,00
rekomendowane przez PARPA i Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii:
- edukacja publiczna w zakresie profilaktyki alkoholowej,
- tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie Gminy Czarny
Dunajec i Powiatu Nowotarskiego oraz rozpowszechnienie informacji w miejscach pomocy w lokalnych
mediach,
- monitorowanie skali problemów alkoholowych i narkomanii w lokalnym środowisku,
- tworzenie podręcznej biblioteczki dotyczącej wiedzy o problemach alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
na terenie gminy Czarny Dunajec.
RAZEM: 310.000,00

Stawki wynagrodzenia / brutto/
za pracę członków Gminnej Komisji Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
oraz osób realizujących zadania gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na rok 2018
(w złotych brutto)

1. Udział w posiedzeniu Komisji -

Przewodniczący Komisji Sekretarz Komisji Członek Komisji -

150,00 zł
130,00 zł
110,00 zł

2. Kontrola w punktach sprzedaży napojów alkoholowych i inne kontrole (wraz z dojazdem)

75,00 zł

3. Praca w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej -

20,00 zł

(jeden punkt)

(1 godzina zegarowa)

5. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym (psycholog)

80,00 zł
(1 godzina zegarowa)
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