UCHWAŁA NR II /12/14
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379,
poz.1072) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1356, Dz. U.
z 2013r. poz. 1563, M. P. z 2014r. poz.145, Dz. U. z 2014r. poz.1188) oraz art.5 ust.1 , art. 10
i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r., poz.124 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Boćki na 2015 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy
Boćki na 2015 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
do corocznego składania sprawozdania z realizacji programu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II /12 /14
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 grudnia 2014r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2015 ROK

Problemy alkoholowe obejmują swym zakresem szereg negatywnych zjawisk społecznych,
wynikających w znacznej mierze z nadmiernego i ryzykownego spożywania alkoholu. W Polsce
alkohol stanowi jedno z głównych zagrożeo zdrowia społeczeostwa. Uważa się że jest on
bezpośrednią lub istotną współtowarzyszącą przyczyną wielu chorób i zaostrzeo istniejących stanów
chorobowych.
Alkoholizm upośledza człowieka w każdy możliwy sposób – fizycznie i psychicznie, zaburza też
relacje rodzinne. Osoby nadmiernie pijące mają destrukcyjny wpływ na życie rodzinne (znęcanie się
nad małżonkiem i dziedmi, ubożenie lub rozpad rodziny itp.) oraz na stan zdrowia najbliższych.
U członków rodzin osób uzależnionych może rozwinąd się charakterystyczny zespół zmian zwany
współuzależnieniem. U większości powoduje on poważne problemy natury psychologicznej ,
a w przypadku dzieci , alkoholizm w rodzinie prowadzi do problemów z przystosowaniem się do
środowiska zewnętrznego, trudności w nawiązywaniu właściwych relacji z innymi ludźmi , jak
również problemy małżeoskie i rodzinne w życiu dorosłym.
Rozmiary szkód związanych z nadużywaniem alkoholu mogą byd zmniejszone poprzez
skuteczną profilaktykę. Stąd koniecznośd realizacji wielowymiarowych działao w zakresie przemocy
i cyberprzemocy oraz kształtujących umiejętności interpersonalne i społeczne (np. komunikacja,
poczucie własnej wartości ,szacunek do siebie, do drugiego człowieka, itp.). Właściwe wydaje się
kreowanie profilaktyki uzależnieo poprzez wzmacnianie czynników ochronnych i eliminację
czynników ryzyka.
Podstawą prawną do działao w tym zakresie jest ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r,poz.1356) oraz
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kluczowym aktem
prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działao na szczeblu lokalnym jest Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę
Gminy.
Realizacja Programu będzie prowadzona w oparciu o środki wpływające do budżetu gminy
z opłat za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta stanowi dochód
gminy, który w całości jest przekazywany na realizację n/w zadao.

Rozdział I
Diagnoza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu

1. Charakterystyka gminy
Gminę Bodki zamieszkuje 4609 osób, w tym 2238 kobiet oraz 2371 mężczyzn. Wśród ogółu
mieszkaoców 773 osoby - to dzieci i młodzież do 18 roku życia (źródło: UG Bodki, stan na
30.11.2014r).
Uchwałami Rady Gminy w Bodkach ustalono limit liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 20 punktów do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 10 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży.
Wg stanu na dzieo 30 listopada 2014 roku, na terenie Gminy istnieje:
- 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem), w tym:
- 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(limitowi podlega 6 punktów),
- 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży ( limitowi
nie podlega żaden z punktów).
2. Rozmiary problemów alkoholowych w gminie Bodki.
Tabela nr 1. Działalnośd Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodkach
Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie są
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodkach

dane zgromadzone przez

2012

2013

2014

Liczba zarejestrowanych wniosków o zastosowanie
leczenia odwykowego

11

11

11

Liczba opinii sporządzonych przez zespół biegłych
sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu

4

5

5

Liczba wystąpieo komisji do Sądu Rejonowego
z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego

3

3

13

Liczba osób korzystających z punktu konsultacyjnego

11

9

9

Ilośd skontrolowanych punktów w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych

7

3

3

Źródło: GKRPA ( stan na dzieo 30.11.2012r. ; 30.11.2013r.; 30.11.2014r.)

Tabela 2.
publicznego

Dane liczbowe uzyskane od policji, dotyczące naruszania prawa i porządku

Lata
2012
(stan na dzieo
31.10.2012r.)

2013
(stan na dzieo
31.10.2013r.)

2014
(stan na dzieo
31.10.2014r.)

Kierowanie w stanie po użyciu alkoholu
oraz w stanie nietrzeźwości

4
14

7
12

3
3

Wypadki
kolizje drogowe

4
41

1
4

2
5

Przestępstwa kryminalne

39

2

8

Liczba osób zatrzymanych do
wytrzeźwienia
Interwencje domowe

3

7

7

22

7

31

23

1 (dot. gm. Bodki)

0 (dot. gm. Bodki)

Przestępstwa popełnione przez osoby
nieletnie (dot. powiatu bielskiego)
Źródło: Komenda Powiatowa Policji

Z analizy tabeli wynika, iż liczba osób kierujących pojazdami w stanie po użyciu alkoholu oraz
w stanie nietrzeźwości zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich. Liczba wypadków i kolizji
drogowych uległa niewielkiemu wzrostowi w stosunku do roku 2013, natomiast liczba osób
zatrzymanych do wytrzeźwienia utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego. Znaczny wzrost należy
zauważyd w ilości popełnionych przestępstw kryminalnych w stosunku do roku 2013, jak i wzrost
liczby interwencji domowych w stosunku do lat poprzednich.
Tabela 3.

Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodkach
Lata
2012
(stan na dzieo
31.10.2012r.)

2013
(stan na dzieo
31.10.2013r.)

2014
(stan na dzieo
31.10.2014r.)

Liczba rodzin objętych pomocą GOPS

123

155

165

Liczba rodzin korzystających z pomocy
GOPS w związku z uzależnieniem od
alkoholu
przynajmniej
jednego
członka rodziny

9

13

12

Środki wydatkowane na pomoc
rodzinom z problemem alkoholowym

21.662,00 zł

33.039,00 zł

34.480,60 zł

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodkach

Wg danych uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, iż liczba rodzin objętych
pomocą GOPS wzrasta z roku na rok. Liczba rodzin natomiast objętych pomocą , w których
występuje uzależnienie przynajmniej jednego członka rodziny , jak również i środki wydatkowane na
pomoc rodzinom z problemem alkoholowym są znacznie wyższe w stosunku do roku 2012,
natomiast utrzymują się na poziomie bardzo zbliżonym do roku poprzedniego. Stosowane były
następujące formy pomocy: zasiłki stałe, okresowe, celowe (na dofinansowanie zakupu opału,
leków, odzieży, wyprawki szkolnej, leczenie , dojazdy na terapię , na uregulowanie opłat
domowych), specjalne zasiłki celowe, opał w formie rzeczowej, obiady, całodzienne wyżywienie
w internacie i inne.

Tabela 4.

Diagnoza dotycząca problemu przemocy w rodzinie
2012
(stan na dzieo
31.10.2012r.)

2013
(stan na dzieo
31.10.2013r.)

2014
(stan na dzieo
31.10.2014r.)

Komenda Powiatowa Policji

7

7

11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3

2

1

Przekazanych przez ZI w Białymstoku

---

---

1

Ilośd założonych „Niebieskich Kart”

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodkach oraz Komenda Powiatowa Policji

W roku 2014 roku nastąpił wzrost ilości założonych „Niebieskich Kart” w stosunku do lat
poprzednich. Ofiarami przemocy domowej były kobiety i dzieci, a sprawcy przemocy znajdowali się
pod wpływem alkoholu. Podczas spotkao grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane
zostały 2 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem podjęcia
leczenia przez osoby, do których istnieje podejrzenie stosowania przemocy.

Badania ankietowe” Młodzi i substancje psychoaktywne”
W czerwcu 2014 r. w kl. V szkoły podstawowej oraz II kl. gimnazjum zostało przeprowadzone
badanie ankietowe. Miało ono na celu uzyskanie informacji na temat szkodliwości palenia
papierosów i picia alkoholu wśród uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum.
Wyniki badao wskazują, iż palenie papierosów stanowi problem, który jest kumulowany przez
alkohol i narkotyki. Uczniowie najczęściej sięgają po niego w okresie przejściowym ze szkoły
podstawowej do gimnazjum. Jeśli zaś chodzi o alkohol , to 33% uczniów SP oraz 21% gimnazjalistów
pierwszą inicjację alkoholową miało już za sobą w wieku 11-12 lat. Po alkohol sięgają zarówno
chłopcy jak i dziewczyny .Młodzi ludzie twierdzą , iż pierwszym alkoholem zostali poczęstowani przez
rodziców lub koleżanki i kolegów. 17% uczniów szkoły podstawowej przyznało, ze spożywało alkohol
w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ankietowym. Twierdzą również , iż zakup zarówno
papierosów jak i alkoholu w sklepie ,nie stanowi im większego problemu.

Rozdział II
Cele i zadania programu
1. Cel główny: ograniczenie negatywnych skutków związanych ze spożyciem alkoholu na poziomie
lokalnym.
Cele szczegółowe:
1. Zapobieganie spożywania napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich.
2. Zwiększenie skali działalności informacyjnej w zakresie problematyki
w rodzinie , agresji i cyberprzemocy .

uzależnieo, przemocy

3. Zapobieganie powstawaniu
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz
tworzenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi .
4. Zwiększenie świadomości społecznej motywującej do leczenia.

2. Zadania programu
Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1. Zakup zajęd ponadpodstawowych, wykraczających poza zakres podstawowego programu
terapeutycznego lub zajęd po terapii, przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
2 Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego w sprzęt oraz materiały niezbędne do
prowadzenia terapii dla pacjentów z gminy Bodki.
3. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.
4. Finansowanie kosztów wykonania opinii psychiatryczno – psychologicznych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.

Zadanie 2.
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, członków
ich rodzin oraz doznających przemocy w rodzinie.
2.Uruchomienie na terenie Gminy grupy wsparcia dla osób doznających przemocy.
3. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym .
4. Upowszechnianie informacji na temat placówek lecznictwa odwykowego.
5.Zakup materiałów edukacyjnych dla członków zespołu interdyscyplinarnego, grup
samopomocowych, punktu konsultacyjnego.
6. Podejmowanie działao zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego poprzez motywację lub
zastosowanie zobowiązania sądowego wobec osoby uzależnionej ( koszty badao i wniosków
sądowych),
7. Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
”Fundament” w Bielsku Podlaskim w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego oraz pomocy
terapeutycznej i pedagogicznej ofiar przemocy oraz profilaktyki uzależnieo.

Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęd sportowych.
1. Wspieranie szkolnych i lokalnych przedsięwzięd profilaktycznych oraz konkursów w zakresie
szeroko rozumianej profilaktyki problemowej i uzależnieo ( alkohol, przemoc, nikotynizm, agresja,
cyberprzemoc) – zakup materiałów i nagród oraz finansowanie działao.
2. Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych na temat uzależnieo, zjawiska przemocy
w rodzinie, przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców .
3. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych.
4. Prowadzenie zajęd warsztatowych dla dzieci i młodzieży pod kątem kształtowania ich
umiejętności życiowych
(radzenie ze stresem, szukanie pomocy, uzależnienia w sieci,
alkoholowe, itp.).
5.Realizacja na terenie szkół i innych placówek spektakli, przedstawieo, programów profilaktycznych
6. Organizowanie i finansowanie szkoleo/ wykładów i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
z zakresu problematyki uzależnieo, agresji, przemocy, cyberprzemocy , itp.
7. Organizowanie pozalekcyjnych zajęd sportowych, w tym zakup sprzętu umożliwiającego ich
prowadzenie .
8. Współorganizowanie oraz finansowanie lokalnych imprez, festynów, konkursów i innych
działao o charakterze profilaktyczno - sportowym i rozrywkowym jako alternatywy życia
wolnego od alkoholu.
9. Prowadzenie edukacji społecznej w zakresie problematyki uzależnieo, przemocy itp. poprzez
artykuły w prasie lokalnej – finansowanie biuletynu informacyjnego.
10. Zakup literatury i prenumerata czasopism.
11. Diagnoza problemów lokalnych.

Zadanie 4.
Wspomaganie działao instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Dofinansowanie kolonii i obozów zawierających w ich programie elementy profilaktyki uzależnieo
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych problemem alkoholowym.
2. Doskonalenie umiejętności członków GKRPA oraz osób realizujących zadania programu poprzez
udział w szkoleniach, konferencjach, naradach.
3. Dofinansowanie remontów placówek lecznictwa odwykowego.
4. Wsparcie finansowo-organizacyjne instytucji i organizacji zajmujących się statutowo realizacją
zadao z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocą
w rodzinie.
Zadanie 5
. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.13[1] i art. 15 ustawy.
1. Prowadzenie działao edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych.
2. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dot. zakazu sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych określonych w ustawie.
Zadanie 6.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Za udział
w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w
wysokości 7%
minimalnego wynagrodzenia pracowników ( Dz. U. z 2014r. poz. 1220).
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest obecnośd potwierdzona podpisem na liście
obecności.

Zadanie 7.
Finansowanie pozostałych kosztów .
1. Zakup wyposażenia, sprzętu biurowego i innych niezbędnych materiałów i artykułów na potrzeby
działalności komisji.
2.Wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków GKRPA.
3.Rozliczenie wyjazdów służbowych i kosztów szkolenia .

Rozdział III
Zasoby instytucjonalne gminy Bodki
Program realizowany będzie we współpracy z: -Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, -Gminnym Ośrodkiem Kultury,
-Zespołem Szkół w Bodkach, -Szkołą Podstawową w Andryjankach, -Gminną Biblioteką Publiczną,
-Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, -Prokuraturą Rejonową w Bielsku Podlaskim, kuratorami
sądowymi, -Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, Caritasem, Stowarzyszeniem na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie ”Fundament”, -kościołami oraz innymi związkami
wyznaniowymi, -placówkami oświatowymi, -placówkami służby zdrowia, -organizacjami
pozarządowymi, -osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się
przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/14
Rady Gminy Bodki
z dnia 29 grudnia 2014r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

Zjawisko narkomanii to dominujący problem współczesnego świata. Wszystkie definicje
łączy fakt, że ludzie sięgają po środki psychoaktywne, doprowadzając do uzależnienia swojego
organizmu od narkotyków. W ten sposób stają się ludźmi chorymi na nieuleczalną
i nawracającą chorobę ludzkiej woli, jaką jest narkomania. Ludzie zaczynają zażywad narkotyki
z różnych powodów: ciekawości, niemożności pokonania trudności , stresu i wielu innych, nie zdając
często sprawy z konsekwencji ich zażywania.
W czerwcu 2014 r. w II kl. gimnazjum zostało przeprowadzone badanie ankietowe. Miało
ono na celu uzyskanie informacji na temat doświadczeo związanych z zażywaniem środków
psychoaktywnych: marihuany i dopalaczy. Wyniki badao wskazują ,iż dla 10% dziewcząt i 11%
chłopców zdobycie marihuany byłoby łatwe, a nawet bardzo łatwe. 10% dziewcząt deklaruje, iż
paliło marihuanę w ciągu ostatnich 30 dni. Zostały nią poczęstowane przez innych dorosłych.
W przypadku dopalaczy zaś, łatwy do nich dostęp, deklaruje 11% chłopców. Zdaniem większości zaś
uczniów, zdobycie ich byłoby niemożliwe. Młodzi ludzie sięgają najczęściej po narkotyki i dopalacze
w okresie przejściowym ze szkoły podstawowej do gimnazjum.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wynika, iż
w okresie styczeo-październik 2014 roku zatrzymano jedną osobę w związku z posiadaniem
narkotyków, innych przypadków związanych z przestępczością narkotykową nie odnotowano.
W analogicznym okresie roku poprzedniego ujawniono zaś dwie osoby wprowadzające środki
odurzające do obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, należy stwierdzid, iż problem narkomanii
istnieje na terenie naszej gminy. Z uwagi na wagę problemu, jego skutki oraz koszty społeczne i
zdrowotne należy podjąd działania o charakterze profilaktycznym skierowane do całej społeczności
lokalnej.
Podstawą prawną do działao w tym zakresie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.124 ). Ustawa określa
działania, które należą do zadao własnych gminy i powinny byd realizowane
z uwzględnieniem potrzeb lokalnych, jak również wskazuje źródła finansowania tych działao – środki
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych.
Realizacja zadao na szczeblu lokalnym określana jest w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii uchwalanym przez Radę Gminy Bodki. Program będzie realizowany przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

CELE PROGRAMU
Celem głównym programu jest podejmowanie działao sprzyjających hamowaniu rozwoju
i ograniczeniu skali zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeostwa na temat używania środków psychoaktywnych,
konsekwencji zdrowotnych i społecznych oraz możliwości zapobiegania zjawisku.
2. Opóźnienie inicjacji narkotykowej.
3. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.
4. Zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi w okresie wakacji.

ZADANIA PROGRAMU
Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
1. Wspieranie programów redukcji szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków.
2. Współpraca z instytucjami w zakresie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych
i członków rodzin.

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej .
1. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy
różnych instytucji, stowarzyszeo oraz organizacji społecznych w celu m.in. udzielania fachowej
pomocy w w/w zakresie,
2. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii (szkolenia, wykłady, warsztaty
dla osób, które na co dzieo zajmują się tą problematyką jak i dla rodziców),

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży.
1. Realizacja programów , spektakli, warsztatów, konkursów oraz przedstawieo profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży, w tym zakup materiałów i nagród.
2. Udział w kampaniach edukacyjnych.
3. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych ( kasety, płyty DVD, broszury,
ulotki itp.)
4. Współpraca z biblioteką publiczną w zakresie dostępności literatury z zakresy psychologii
i tematyki uzależnieo.
5. Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznych integralnych z zajęciami sportowymi.
6.Organizowanie i finansowanie spotkao ze specjalistami ds. uzależnieo – warsztaty wyjazdowe.
7.Organizowanie szkoleo dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez sportowo-profilaktycznych.

Zadanie 4
Wspomaganie
działao
instytucji,
organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Wspieranie stowarzyszeo, instytucji i osób fizycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia

ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY BODKI
Program realizowany będzie we współpracy z: -Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, -Gminnym Ośrodkiem Kultury,
-Zespołem Szkół w Bodkach, -Szkołą Podstawową w Andryjankach, -Gminną Biblioteką Publiczną,
-Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, -Prokuraturą Rejonową w Bielsku Podlaskim, -Komendą
Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, -kościołami oraz innymi związkami wyznaniowymi,
-placówkami oświatowymi, -placówkami służby zdrowia, -organizacjami pozarządowymi, -osobami
fizycznymi i prawnymi.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

