
UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) Rada Gminy
w Rudniki uchwala:

§ 1. 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii stanowią część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rudniki

Jarosław Marchewka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2018

Rady Gminy Rudniki

z dnia 28 grudnia 2018 r.
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Rozdział I 

 

1. Postanowienia ogólne 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

która zobowiązuje gminy do tworzenia planu działań w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Podstawy opracowania programu: 

1) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, 

2) Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, 

3) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2020, 

4) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudniki, 

5) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2016-2020, 

6) diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Rudniki. 

 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rudniki 

realizuje Wójt Gminy Rudniki przy współudziale Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. 

 Na poziomie lokalnym pomoc dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z powodu nadużywania alkoholu 

prowadzona jest w Punkcie Konsultacyjnym w Rudnikach, Poradni Leczenia Uzależnień 

w Oleśnie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rudnikach i Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnie. 

 W szkołach prowadzona jest profilaktyka uniwersalna ukierunkowana na działania 

profilaktyczne adresowana do całych grup bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania 

problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychoaktywnych. 

Przy prowadzeniu działań profilaktycznych szkoły współpracują z Publiczną Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Oleśnie. 

 Policja, prokuratura, sąd realizują zadania z zakresu rozwiązywania problemów akoholowych 

w ramach swoich kompetencji. 

 Instytucje kultury i organizacje pozarządowe współpracują w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Działania zaplanowane na 2019 rok są kontynuacją zadań zaplanowanych w ubiegłych latach. 

Stanowią także odzwierciedlenie sugestii i potrzeb środowisk realizujących zadania w powyższym 

zakresie. 

4. Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych Gminy Rudniki i uwzględnia 

lokalne możliwości realizacji. 

 

CELE STRATEGICZNE 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 

3. Zwiększenie zasobów umożliwiających radzenie sobie z już istniejącymi problemami. 

 

CELE OPERACYJNE 

1. Ograniczanie i zmiana struktury spożywania napojów alkoholowych. 

2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. 
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Rozdział II 

 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 Celem  głównym jest ograniczanie występowania skutków będących wynikiem nadużywania 

alkoholu przez mieszkańców Gminy Rudniki. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy teraputycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin. 

 

Sposoby realizacji: 

1) informowanie mieszkańców Gminy Rudniki o możliwości skorzystania z pomocy poprzez 

rozpropagowanie ulotek w instytucjach działających na terenie gminy oraz zamieszczenie na 

stronie internetowej gminy, 

2) finansowanie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego, w którym wszelkich informacji, 

wsparcia będzie udzielał psycholog ( nawiązanie kontaktu, udzielanie wsparcia, motywowanie, 

poradnictwo). Zadaniem Punktu Konsultacyjnego w szczególności będzie: 

- motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w 

placówkach leczenia uzaleznienia, 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego, 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, 

3) współdziałanie pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach 

w udzielaniu wszelkich informacji osobom dotkniętym uzależnieniami i przemocą, współpraca z 

psychologiem zatrudnionym na umowę zlecenie w ramach Punktu Konsultacyjnego, 

4) współfinansowanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

w Oleśnie, w której prowadzone będą dodatkowe zajęcia teraputyczne i rehabilitacyjne dla osób 

z terenu Gminy Rudniki, 

5) finansowanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydawanych przez biegłych 

sądowych (psychologa i psychiatrę), 

6) ponoszenie kosztów postępowań sądowych. 

 

  Wskaźniki: 

- liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- liczba rozpropagowanych ulotek, 

- liczba osób korzystającyc z pomocy Punktu Konsultacyjnego, 

- liczba osób korzystających z zajęć teraputycznych i rehabilitacyjnych, 

- liczba osób przebadanych przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu. 

 

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

i problemy przemocy w rodzinie. 

 

Sposby realizacji: 

1) koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym 

poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, policją, sądem, 

kuratorami sądowymi, szkołami, służbą zdrowia, powiatowym centrum pomocy rodzinie, grupą 

Anonimowych Alkoholików (AA) i osobami fizycznymi, 

2) finansowanie zajęć socjoterputycznych dla dzieci (poprzez różnorodne zajęcia rozwojowe, 

możliwe jest zatrudnienie  osoby prowadzącej zajęcia, a także zakup materiałów dydaktycznych), 
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3) dofinansowanie obozów socjoteraputycznych dla dzieci, 

4) dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi  dotyczących 

prowadzenia zajęć socjoteraputycznych (w szczególności: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele), 

5) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym - edukacja 

publiczna prowadzona poprzez lokalne działania informacyjno-edukacyjne na temat zjawiska 

przemocy i uzależnień, w szczególności poprzez finansowanie zakupu ulotek, broszur, plakatów, 

6) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez finansowanie  szkolenia dotyczącego przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

7) podnoszenie kwalifikacji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz pełnomocnika poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach poprzez 

finansowanie kosztów udziału i dojazdu, 

8) kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w oddziaływaniach 

korekcyjno-edukacyjnych. 

 

Wskaźniki: 

- liczba dzieci korzystających z obozów socjoteraputycznych, 

- liczba dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych, 

- liczba osób zgłoszonych do programu korekcyjno-edukacyjnego. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wtym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

 

Sposoby realizacji: 

1) finansowanie różnych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (na terenie szkół), 

działalności profilaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym programów profilaktycznych, 

zajęć edukacyjno-rozwojowych oraz specjalistycznych form pomocy psychologicznej, 

2) dofinansowywanie różnych form artystycznych, propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia, 

3) finansowanie profilaktycznych i terpeutycznych form wypoczynku letniego i zimowego dla 

dzieci z rodzin wymagających wsparcia, 

4) finansowanie działań sportowych, rajdów, olimpiad i konkursów promujących zdrowy styl życia, 

łączących psychprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczno- rekreacyjną, 

5) dofinansowywanie lokalnych kampanii edukacyjnych poprzez organizację imprez, akcji oraz 

działań profilaktycznych, 

6) finansowanie zakupów w szczególności: materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. 

7) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów akoholowych, 

mających na celu ograniczanie sprzedaży alkoholu osbom poniżej 18. roku życia, 

8) tworzenie sieci punktów informacyjnych o dostępności pomocy na terenie gminy 

z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach, 

Ośrodku Zdrowia w Rudnikach, szkołach, Urzędzie Gminy w Rudnikach, Gminnym Ośrodku 

Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych będzie odbywało się także poprzez zamieszczanie informacji 

w Biuletynie Informacyjnym Gminy Rudniki. 

 

 

Wskaźniki: 

- liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych, 
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- liczba i rodzaj przeprowadzonych programów profilaktycznych, 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

 

Sposoby realizacji: 

1) dofinansowanie zadań wynikających z Programu, realizowanych przez instytucje, 

stowarzyszenia i osoby fizyczne w szczególności w: organizacji różnych form spędzania czasu 

wolnego (dzieci, dorośli). 

 

Wskaźniki: 

- liczba osób korzystających 

 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 

ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

 W przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych oraz zakazu 

sprzedaży alkoholu niepełnoletnim lub nietrzeźwym, sprzedaży pod zastaw i na kredyt, gmina może 

podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli występować z 

aktem oskarżenia bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. 

 

Sposoby realizacji: 

1) kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, sprawdzające przestrzeganie 

w/w przwepisów ustawy przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rudnikach, 

2) podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, dotyczących 

zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej na terenie Gminy Rudniki oraz 

zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym 

i nieletnim, 

3) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa , o których mowa w art. 43 w/w ustawy. 

 

Wskaźniki: 

- liczba  przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

- liczba cofniętych zezwoleń w związku z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim, 

- liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tj. naruszenia przepisów dotyczących 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego  poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

 

 Finansowanie Centrów Integracji Społecznej jedynie w sposób proporcjonalny do liczby osób  

uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez  nie zajęciach integracyjnych. 

 

Sposoby realizacji: 

1) działania na rzecz powrotu osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

2) podtrzymanie motywacji do podjęcia leczenia odwykowego oraz elimininacji problemów 

socjalno-bytowych, 
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3) koordynacja działań dotyczących pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez 

współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, policją, szkołami, służbą 

zdrowia. 

 

Wskaźniki: 

- liczba osób, którym została udzielona pomoc w formie pracy socjalnej 

 

 

Rozdział III 

 

Żródło finansowania Programu 

 

 Źródłem finansowania Programu na rok 2019 są środki finansowe pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. ,,korkowego” zgodnie z art. 18² pkt 1 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki te mogą być 

wykorzystane jedynie na realizację działań zawartych w poszczególnych zadaniach programu. 

Dodatkowym źródłem finansowania mogą być inne środki pozyskiwane przez gminę. 

 

Rozdział IV 

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 Komisja zbiera się na posiedzeniach ogólnych, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących 

realizacji programu, w tym opiniowaniu postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji. 

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 

2) dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do 

leczenia, 

3) kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, 

4) przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, 

5) wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie, 

6) współprca z innymi placówkami, organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GKRPA) 

 

Członkom GKRPA  przysługuje wynagrodzenie, w wysokości: 

1) przewodniczącemu komisji za udział w posiedzeniu potwierdzony podpisem na liście obecności 

160, 00 zł brutto miesięcznie, 

2) pozostałym członkom komisji za udział na posiedzeniu komisji, potwierdzony podpisem na liście 

obecności 110,00 zł brutto miesięcznie, 

- jeżeli w tym samym miesiącu uczestniczy się w więcej niż jednym posiedzeniu otrzymuje się 

wynagrodzenie z jednego tytułu, 

3) pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkotykowych przysługuje wynagodzenie w ramach umowy – zlecenia. 
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Rozdział V 

 

Ewaluacja 

 

Sporządzenie sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji zadnia na podstawie zebranych danych. 
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GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W GMINIE RUDNIKI

 NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2018

Rady Gminy Rudniki

z dnia 28 grudnia 2018 r.
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Rozdział I

1. Postanowienia ogólne
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o przeciwdziałaniu narkomanii, która zobowiązuje gminy do tworzenia planu działań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnienia.

Podstawy opracowania programu:
1) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
2) Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020,
3) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2020,
4) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudniki,
5) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie na lata 2016-2020,
6) diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Rudniki.

2.  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rudniki realizuje Wójt Gminy Rudniki
przy współudziale  Komisji  ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rudnikach.

Na  poziomie  lokalnym  pomoc  dla  osób  i  rodzin  dysfunkcyjnych  z  powodu   uzależnienia
prowadzona  jest  w  Punkcie  Konsultacyjnym  w  Rudnikach,  Poradni  Leczenia  Uzależnień
w Oleśnie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rudnikach i Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Oleśnie.

W  szkołach  prowadzona  jest  profilaktyka  uniwersalna  ukierunkowana  na  działania
profilaktyczne  adresowana  do  całych  grup  bez  względu  na  stopień  indywidualnego  ryzyka
występowania  problemów  związanych  z  używaniem  środków  odurzających,  substancji
psychoaktywnych.  Przy  prowadzeniu  działań  profilaktycznych  szkoły  współpracują  z  Publiczną
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie.

Policja,  prokuratura,  sąd  realizują  zadania  z  zakresu  rozwiązywania  problemów
przeciwdziałania narkomanii w ramach swoich  kompetencji.

Instytucje  kultury  i  organizacje  pozarządowe  współpracują  w  obszarze  profilaktyki
i rozwiązywania problemów narkomanii.
3. Działania  zaplanowane  na  2019  rok  są  kontynuacją  zadań  zaplanowanych  w ubiegłych  latach.
Stanowią  także odzwierciedlenie sugestii  i  potrzeb  środowisk realizujących zadania w powyższym
zakresie.
4. Program dostosowany jest do specyfiki problemów Gminy Rudniki i uwzględnia lokalne możliwości
realizacji.

CELE STRATEGICZNE
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień.
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Zwiększenie zasobów umożliwiających radzenie sobie z już istniejącymi problemami.

CELE OPERACYJNE
1. Zmiana  zachowań  i  postaw  mieszkańców  Gminy  Rudniki  w  sytuacjach  związanych

z narkotykami.
2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
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Rozdział II

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Celem  głównym jest ograniczanie występowania skutków będących wynikiem nadużywania 
substancji psychoaktywnych  przez mieszkańców Gminy Rudniki.

1.  Zwiększenie  dostępności  pomocy  teraputycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem.

Sposoby realizacji:
1) informowanie  mieszkańców  Gminy  Rudniki  o  możliwości  skorzystania  z  pomocy  poprzez

rozpropagowanie ulotek w instytucjach działających na terenie gminy oraz zamieszczenie na
stronie internetowej gminy,

2) informowanie  o  funkcjonowaniu  Punktu  Konsultacyjnego,  w  którym  wszelkich  informacji,
wsparcia będzie udzielał psycholog (nawiązanie kontaktu, udzielanie wsparcia, motywowanie,
poradnictwo). Zadaniem Punktu Konsultacyjnego w szczególności będzie: 
-  motywowanie  zarówno  osób  uzależnionych  jak  i  członków  ich  rodzin  do  podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia,

3) współdziałanie pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach
w  udzielaniu  wszelkich  informacji  osobom  dotkniętym  uzależnieniami,  współpraca
z psychologiem zatrudnionym na umowę zlecenie w ramach Punktu Konsultacyjnego,

4) współfinansowanie  Przychodni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  i  Współuzależnienia
w Oleśnie, w której prowadzone będą dodatkowe zajęcia teraputyczne i rehabilitacyjne dla osób
z terenu Gminy Rudniki,

Wskaźniki:
- liczba rozpropagowanych ulotek,
- liczba osób korzystającyc z pomocy Punktu Konsultacyjnego,
- liczba osób korzystających z zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

2.  Udzielanie  pomocy  psychospołecznej  rodzinom,  w  których  występują  problemy  związane
z używaniem środków psychoaktywnych.

Sposby realizacji:
1) koordynowanie  działań  dotyczących  pomocy  osobom  uzależnionym  i  współuzależnionym

poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, policją, sądem,
kuratorami  sądowymi,  szkołami,  służbą  zdrowia,  powiatowym  centrum  pomocy  rodzinie,
i osobami fizycznymi,

2) finansowanie  zajęć  socjoterputycznych  dla  dzieci  (poprzez  różnorodne  zajęcia  rozwojowe,
możliwe  jest  zatrudnienie   osoby  prowadzącej  zajęcia,  a  także  zakup  materiałów
dydaktycznych),

3) dofinansowanie obozów socjoteraputycznych dla dzieci,
4) dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi  dotyczących

prowadzenia  zajęć  socjoteraputycznych  (w  szczególności:  pedagodzy,  psycholodzy,
nauczyciele),

5) upowszechnianie  informacji  dotyczących  zjawiska  uzależnień,  w  szczególności  poprzez
finansowanie zakupu ulotek, broszur, plakatów,
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Wskaźniki:
- liczba dzieci korzystających z obozów socjoteraputycznych,
- liczba dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania  problemów  narkomanii,  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  wtym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów.

Sposoby realizacji:
1) finansowanie różnych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (na terenie szkół),

działalności profilaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym programów profilaktycznych,
zajęć edukacyjno-rozwojowych oraz specjalistycznych form pomocy psychologicznej,

2) dofinansowywanie różnych form artystycznych, propagujących zdrowy styl życia bez używek,
3) finansowanie profilaktycznych i  terpeutycznych form wypoczynku letniego i  zimowego dla

dzieci z rodzin wymagających wsparcia,
4) finansowanie  działań  sportowych,  rajdów,  olimpiad  i  konkursów  promujących  zdrowy styl

życia, łączących psychprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczno- rekreacyjną,
5) dofinansowywanie lokalnych kampanii edukacyjnych poprzez organizację imprez, akcji  oraz

działań profilaktycznych,
6) finansowanie zakupów w szczególności: materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej.

Wskaźniki:
- liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych zajęciach profilaktycznych,
- liczba i rodzaj przeprowadzonych programów profilaktycznych,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów narkomanii.

Sposoby realizacji:
1) dofinansowanie  zadań  wynikających  z  Programu,  realizowanych  przez  instytucje,

stowarzyszenia i osoby fizyczne w szczególności w: organizacji różnych form spędzania czasu
wolnego (dzieci, dorośli).

Wskaźniki:
- liczba osób korzystających 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i  wykluczeniem  społecznym  i  integrowanie  ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Sposoby realizacji:
1) działania  na  rzecz  powrotu  osób uzależnionych,  wykluczonych  społecznie  lub  zagrożonych

wykluczeniem społecznym,
2) koordynacja działań dotyczących pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez

współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach, policją, szkołami, służbą
zdrowia.

Wskażniki:
- liczba osób, którym została udzielona pomoc w formie pracy socjalnej
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Rozdział III

Żródło finansowania Programu

Źródłem  finansowania  Programu  na  rok  2019  są  środki  finansowe  pochodzące  z  opłat  za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. ,,korkowego” zgodnie z art. 18² pkt 1
ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  o  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Środki  te  mogą  być
wykorzystane jedynie na realizację działań zawartych w poszczególnych zadaniach programu.
Dodatkowym źródłem finansowania mogą być inne środki pozyskiwane przez gminę.

Rozdział IV

Ewaluacja

Sporządzenie sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji zadnia na podstawie zebranych danych.
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