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 Załącznik do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012” 
 

HARMONOGRAM  ZADA Ń  Z  ZAKRESU  PROFILAKTYKI I  ROZWI ĄZYWANIA  PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  W  RAMACH  ZADA Ń  WŁASNYCH  NA  2012  ROK 

 
 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj zadania 

 
Termin 

realizacji 

 
Wykonawca 

 
Uwagi 

 
1 

Kontynuowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – dalej GKRPA 

praca ciągła Przewodniczący GKRPA 
 

 
2 

Działalność na terenie gminy Punktu Konsultacyjnego – pomoc, porady, 
diagnoza, edukacja z zakresu uzależnień i przemocy domowej – 
edukacyjnych z zakresu uzależnień i przemocy domowej 

praca ciągła Instruktor terapii uzależnień 
 

3 
Kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości w placówkach 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 

raz w roku członkowie GKRPA 
 

4 
Utrzymanie biura Pełnomocnika i Punktu Konsultacyjnego oraz telefonu 
zaufania 

praca ciągła Pełnomocnik Wójta 
 

5 
Tworzenie warunków do bieżącej realizacji GPRPA – zakup prasy, 
materiałów i wyposażenia 

praca ciągła Pełnomocnik Wójta 
 

6 
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – dalej GOPS - w 
sprawie stosowania pomocy osobom powracającym z leczenia 

praca ciągła 
Kierownik GOPS, 

Pełnomocnik Wójta 
 

7 
Udzielanie Informacji prawnej w zakresie problematyki alkoholowej i 
przemocy domowej 

praca ciągła 
Kierownik GOPS, 

Pełnomocnik Wójta 
 

 
8 

Przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku publicznego przez osoby 
będące pod wpływem alkoholu w lokalach i w miejscach publicznych 

praca ciągła 
Kierownicy lokali, organizatorzy 

imprez, Policja 
 

9 
Szkolenia z zakresu problematyki alkoholowej Pełnomocnika, członków 
GKRPA, przedstawicieli różnych zawodów 

praca ciągła Pełnomocnik Wójta 
 

10 
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży 
oraz rodziców 

praca ciągła 
Pełnomocnik Wójta, 

GKRPA 
Dyrektorzy szkół 
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11 
Promowanie i wspieranie profilaktycznych działań rekreacyjnych i 
sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pod hasłami 
propagującymi zdrowy styl życia bez środków uzależniających 

praca ciągła 
Pełnomocnik Wójta, 

GKRPA 
 

 

12 
Promowanie i wspieranie profilaktycznych działań kulturalnych 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pod hasłami propagującymi zdrowy 
styl życia bez środków uzależniających 

praca ciągła 

Pełnomocnik Wójta, 
GKRPA, 

SOK, 
Szkoły 

 

13 
Inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych skierowanych do ogółu 
mieszkańców promujących życie bez nałogów 

praca ciągła 

Pełnomocnik Wójta, 
GKRPA, 

SOK, 
Szkoły 

 

14 
Działania profilaktyczne dla dzieci w okresie wakacyjnym polegające na 
zagospodarowaniu czasu wolnego 

praca ciągła 
Pełnomocnik Wójta, 

GKRPA, Kierownik GOPS, 
Rady Sołeckie 

 

15 
Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Domecku, oraz 
zajęć świetlicowych w Wawelnie 

 
Pełnomocnik Wójta, 

GKRPA, Kierownik GOPS, 
Rada Sołecka Wawelno 

 

16 
Wprowadzenie procedur służących identyfikacji przemocy domowej oraz ich 
ewidencjonowanie i podejmowanie działań zaradczych – procedura 
Niebieskiej Karty 

praca ciągła GKRPA 
 

17 
Dopracowanie i ustalenie procedur interwencyjnych w szkołach w zakresie 
przemocy wśród rówieśników oraz spożywania alkoholu przez nieletnich 

praca ciągła Dyrektorzy szkół 
 

18 
Finansowanie działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii 

praca ciągła Pełnomocnik Wójta 
 

 


