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[Qi-”NNE" FRUGJŁŁM FRUFILA ETYKI I RDZW'IĄIYW'AFHA
FHUBLEH'IUH" ALHDHULUWYCH HA. RDF: IMIE.

Llatawa c uychewaniu w trzezwcści i przeciwdziałaniu alkehelizntnwi twarzy
pcdatawy ayatemu prawnegu. na którym ma aiz; epietac- działaltteśc włada
lckalttych w zakreaic prelilaktyki i cczyyiazywania pruhlcmćny alkchuiawych uraz
1.yyznacza zadania. kture są przedmiotem działania gminy. Spcańh ich realizacji
ckreśla niniejszy ptcgram. Herzyści z celna-age praw-atizcnia działań
prnmaktycznych mega hyc' harclze duże. Wyrażają sie arte w pcchticaieniu
putcacjalu ztiruwia całej apcłecznaaci, zmniejszeniu ehazarcrw cierpienia. pcprawy
sytuacji dziecka i cedziny, aaaczedneści na leczeniu church i korzystaniu z

. pamucy apełeczncj.

!. Ogólny z..-Irys prnbfemdw ##;scien-ych.

] . [lcac iatttiejacych punktów sprzedaży napujcw aikchalna-ych.
W gminie titttkcjcittuja 2.2 punkty aptzcdaz'y napcjaw aikcttm-ych - w tym
14 puaiada zczwclenie na aprzctlaż wazyatkich rodzajów alkchuli. ! wyłacznie
piwa eraz 4 punktów pruwadzaeych sprzedaz dc apnaycia w miejscu sprzedazy.
Według, złczenych cświadezen w 21303 reku na terenie gminy punkty te
sprzedały alknhul na kwctc 991925 zł.

2. Wyk reczettia uraz. pracatcp stwa majace związek z al kchuicm Matte- z Pelicj i.-'.
~ kmtiaicżc z włamaniem — 9 W tym 4 pc Spuzyciu alkchnht.
- kradzieże HT,

. - rutjc i wyntuazcnia mzhńjnicze — l_,
- hujki i pobicia -I,
- znccanic~ 15 w tyntH pc spczyciu aikeheiu.
- gruchy karalne 41.
- nienzezwj kierujący peja-adami- 55 [ reku ”2004— 24]
- wypadki drogowe — UE] i 54 keli-zje dtcgcwc w tym 5 pn apazyciu alkuhclu ._
- zattzytttanc dn wytrzeźwienia 39 cach.
- interwencje 192, w tym pałewa pe apcżyciu alkahaiu.
- zatrzymana H praw jazdy.
— wninaki t:: wykreczcnia skierowane cla Sadu firedzkiegu 53. ztcge I z

Uatawy ” Wychay ']"t'zezayctści:
- mandaty kamc i'].
- mandaty 1wynikajace z [.Tatawy a tyj-”chmyaniu w trzcin-”cad za apczywanie

ttikuhciu w miejscach publicznych — Eh
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- licaha aawiadcmicń akicrcwanych praca. pul iciantćiw Lin rcdaiccw.
cpickunnw prawnych, aadciw i inatytucji w awiąai-zu ?. ujawnicnicni
niclcmich w sytuacjach wpływających na ich dcrnnraliaacjc -- Sad [
nmicack, - rcdaicc 2-1 wniosków.

3. Dane dciycaacc udaiclcncj pcmncy pracy. '.Trrninnjr Ośrodek Faina-cj;
Spałccancj.
W 2004 raku GDFS udaic] ii pianin—cj,- 35 rndainum dctkniętym prublcincni
alkalicliainu na kwnlig ”EH .525 al. Panicc ta była śiafiacicacna w naturac.
w formie aaai-iknw pieniężnych i pracy accjali'icj.

4. Daia-iainnśc Gminnci Knmiaji Prulilaktyki i Rcai'f'iąaywauiia Prnhlcmi'iw
All-inhnlnwjfch.
Gminna [inniiaja HCL-5:1." 9 uańb. W raku 2004 nabyła dwa pcaicdrcnia.
Skicruwanu du Sądu ]4 iminakćiw w aprawic aaatcscwania prayinuanwcgc
lac-nania :idwykcwcgc. Na atałc wapńłpracujc a ?! rudainami. gnicie: wcacśnicj
byłu aaatcacwanc. : wnicaku knmiaji. prayinuacwc Iccacnic udwylmwc.
Z-crganiacwała i nadacmwalfa prac-c grup waparcia dla naóh
wapóiuaalcżnicnych, dia csćrb uaalcanicnych mi alknhuiu i iTlłDłjZiEŻF
gininaajaincj- Spacji-kal? się cnc jcdcn rar. w iygndniu pc dwic gadamy. W rniiu
2004 acrganiacii'anc i arcalianwann w ani-ccułach pcdatau-cwgch i w giinnaajuni
3 programów prciilaktjfcanjfch, cn [Iain- 20 rcaiiaacji dla 220 daicci.

H. Cała Fragma: a.
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. Emnicjaacnic ilcści alkchniu apiiaj-wanagn praca niłcdaicż.

. Zmniejaacnic nmwcli nrajfpadknw uaaicżnicń.

. Eninicjaacnic rimicrtclnuści i degradacji payclicfiaycancj nańh uaaicikninnych.

. Ernnicjaacnic uaakiicixcń IńlTu-Wfłi. apcwcdcwanych nadużywanicm alknhnlu.
- Eniriicjaacnic iiuści i dcilagiiwuści aikchcimwch aaburacn Życia rndcinncgc
:'jirmmncji'r'.

- Zninicjaacnic rnaniiarcnw naniaacń prawa na rgniku alknhclnu-yni-
. Prnrncwanic pcaiaw apułccanycii ważnych dla prnfilaktyki i mawiają-wania
nruhlcmńw ailiuhuicia'jrfch.

. Wanicranic śrudcwiak waajcnincj palna-cj; ara: aiuw'a-aaań prcwadaacji'ch
nrr.i_i_.,'frani;ir prniiIal-ztycanc i naprawcac.

. "Fu-'uracnic Liaaj.r materialnej, crganiaacj-jnci i rncrjflurjfcancj dla rcaiiaacji
prcgramu.

Hf. Endnnfa gmin.-faga pragrnmn prrijiłaktykf f raawfqąpwnn in praniem ów
mikun al'a ng.-aa

- Ęwickucnic LlUHEĘEpTIETIŚĘi pcmccy icrapcutycancj i rchahililacj-jncj dla cach
uaaicżniunych c:.i alicuhcilu ci:-praca:



prnwadzenie Ds'rcrdka ccrcy Rndzinie i [Jzieeku przy GDFS w
Upinngnrze, w którym zatrudni sie na 3 gndziny tygci'luitm-e specjalistą
terapii uzaleznier'r nraz na 4 gndziny tygndnicwn psychuluga,
systematyczne pndnnszenie kwalifikacji nadia działających w zakresie
mntywrnyania dn leczenia, prnl'rlaktyki i rczwiazywania prnhlerudw

alknhnlnwyeh.
" udzielanie wsparcia na zakpńcznnym leczeniu ndwykcnwyni [repr'zez

uruchamianie grup wsparcia
ruzpnznanie w trakcie rnzmnwy zjawiska przemncy dcmnwei i udzielenie
stusnwnegc wsparcia i infcuuacji cr mnzliwnśclach pnwatrzyrnania
przemecy,
zakup i dyatryhucja materialriw infnrmaeyinu ~ edul-zacyinych i sprzetu
rriezhednege dn prnwadzcnia zajec edukacyjnych i terapeutycznych,

pudejmuwanie ezynncśei zmierzających dc przeczenia i zastnanwania
wuhec csuhy uzalezninnei ud alknhnlu uhnwiazku pnddania sie leczeniu w
zakresie lecznictwa cdwykcwege,
wspieranie s'rcdesk wzajemnej pcrtnecy typu A.& AL—AHDN, ALFA'I'EH
nraz innych..
upnwszechnianie materialdw infnrrnaeyjnyeh u ehuruhie alkuhulcwcj,
wapdipraea z Pnratlnia dyknwąi Sądem Rejnncwyrn w L'icchancwie.
zwrnt kuaztdw pudrdzy nach—um uzalezrtinnym i ich rcdzinnm na leczenie w
placówkach lecznictwa udwykuwegn nraz na „grupy wsparcia i grupy
samcpcmuccwe.

2. Udzielanie rndzinnm+ w których występują prnblemy alknhnlewe pnmncy
psychnspelecznej i prawnej, a w azczegdlnnścl nchrnny przed przelnncaL w
rodzinie:

rnzwiij pnmney psychnlngicznej i prawnej dla nliar przemney,
wdra-zenit: prnecdury „Niebieskich Kart” w IGminnym Uśmdku ancy
Spułeeznej DTH? na Pclicji,
Lwrrrzcnie warunkćnw dn pnwelanin przy Uśmdku Premacy Rudzinie i
Dziecku grupy wsparcia dla nfiar przemucy,
pre-wadzenie działalnns'ci edukacyjnej na temat przerncc-y przez
przeciwników sncjalnychl pelicjautcw i nauczycieli nraz pracnwnikdw
sluzhy zd rewia,
pnwelanie inlerdyacyplinarnegn zesprrlu da. przeciwdziałania przemncy w
redzin ie nraz przemncy rówieśniczej w s'zkrriaen
edukacja publiczna materiały inFnrrnaeyjne, ulutki. bruszury.
zupubicganie paLawaniu prehlenufrw związanych z nadużywaniem
alknhnlu poprzez wspieranie lekarzy pierwszegn kentaktu w stcsnwaniu
metcd wczesnej diagnczy ikrcntkiej interwencji szknlenie w zakresie badań
przesiewm-rych _-”iil,TlJII'l"„~ stwcrzenie padre-cznej hihlinteczkię, zanpatrzenie w



niatcriały dc wykcnywaniu badań pracsicwuu-ycha uauilcnic wynagrcdacnia
aa kaźdcgc cbjctcgc nddaiaływanicm pacicntaf,
pcmcc psychclcgicana i accjctcrapcutyczna dla daicci a nudain :
prcblcnicni alkchclcwym pupraca pcdncaacnic hawaii Ii Icacji cach
pracujących a iiaiccrni craa iuiaiclanic apcciaiia1ycmcj pcmccy
paychnlugicancj,
krccwanic warunków clc rcaliaacji śmdcwiaknwych pi'cgiamńw
prniilakiycanych pray aakcłach pndalawuwych, gimnaajum i II”.—inninnyni
[Zi.—irnilicu Kultury w Dpincgcrac.

3, Pruwaiiacnic prciilaktycancj claiałalnuści infcnnacyincj i cdukaujiinci w
aacacgćiincści dla ciaicci i młuclaici'ry;

nrganiai'm'anic i pi'cwaclacnic daiałainaści cdukacylincj majac-cj na cclu
ainnicjaacnic ilcści apcayu-ancga alkchclu ahicriiwanc na całą iuducśc
gminy,

crganiauwanic [ prcwadacnic na icrcnic nal-::Lił prcgramcw
prciiiaklycanych dla daicci i młai'laicay, a lai-Lac iila rcdaiców
1usugi-mania [ircgrarnów rcaliacwanych praca młcdaica ['JDI'ŻITHŻ?
iinananwanic wydawania gaactck aakalnych, audycji radiuwycli
rcaiianwanych w ramach radiuwcaław arka] nych i innych,
iinananwanic aakclcr'i w aakrcaic pracy a daicci'ni, Tr'lłitldńuiau
daiałania cuiukacy'inc ulcicrcwauc dc spracdawciiw akicpuwł
daiałalncśc na raccz. bcapicczcńatwa w miaiacach publicanych pap-raca:
kampanic cclulszacyjnc w aakrcaic aagrnłcnia jai-Lilii”- atwaraaja nicti'acżwi
L:.ici'ciirfcy~ Zwickaacnic Iicahy kunLi-cii kicruwcuwę pi'cwaiiacnic
prngrarnńw Iacrckcyjnych dia kicrcwccw aatraymanych w ulanic
nictracźwnfici, inici-wcncic pclicji 1aaaytuacjach apcżywania all-uihalu w
niiciacach publicanych.

4. ccmaganic daiaialmiiici inni)-'tucii. atcwarayaacń i cach Ecycmycn służąccj
rnawiaaywaniu nrnbicinów aikchciuwych:
" nicuiipłamc udustcpnianic lckaiu na mitingi grup aarncpurnccuwyciL

wapicranic instytucji pcpraca lirackazyu-anic n'iaLcriałci-i' cLiul-iacyjnych~
api'actu lcciuputcrcwcgm nrganiacwanic aakcicn, niccdplatnc udnaiępnianic
]ckaiu.

lf. Emcdy Hafncgrccfaanfu wianków GKRPA w Dpfncgćrac

i. Lccacnic cclwyknwc
- nictywuwanic cla lccacnia cda-'ykuwcgu
- kninplctnwanic iinI-aunicnuiw u prayrnuunwc Iccacnic ci:!il.-"yliiiziiiyc~
- współpraca ir. kuraLcTarni aadcwymi w sprawic rcaliaacji pcatancwicri sadu c
pndjcciu i ki'inlynuuwaniu Iccacnic udiwkcwcgc.
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Iria prawalmmiu wyżej wymieniana pracy usmla sit; ugnmgmdzenie miesi-quam
grywa-łamana: w wyaul-mści 15% IIBjHiŻEEEgU wynagrndaręnią ugłusmnegn praw.
Pre-113536115 w Munimm: Fulskim.

?. KunLrq: pudmiutńw guspndarcxych [arma-"adarącyul1 sprzedaż napqińw
allculmluwjffch.

Ustala się jedtmmmwc mjr-nagrmlxenie m każdą kuntmlę w wymknści ISM.
najniższego ugmagmdaania dla [2:30 by kuntmlującęi.

3- Spurrądxaniu Gminmgu Prugramu F'mfiiaktyki i RDŁwiągywania Prahlemńw
.Mkuhulmvych na ru]: EDSS.

Ustala się jednnrainwe ummgmdxenie dla ka'u'cclugu csłunka Knmis który
ucaestnicąf w tua-"nrzcniu Flm—gramu w wysuknści |?t najniższą-3 ma'nagrudmnia-



HARMONOGRAM WTBATHÓWna RUE. 14115
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Lp. Zadanie dnwiedxialny Ruszt 11? ZŁ

Ulwurmniu [Er-Lulka Primacy Rudxinic i kunrdgmutm'

[]:eiecicu pn.:; ("iD-FS w Opinogóra

dj.-żur instmktura tcrapii uaaicżnicń Dra: l'łgudrxłiłiixi Em—
prnwailwnic terapii indywidualną i grupami-”ej w = 4.032 Eł
- d:,fżurpaycimiuga laga-512130111: Ifirn—
- i::iufun xątui'imia cy=4-300 551.

|

i
- prenumerata crasnpism 2.000 31

I
- knsxty Imieniu nadia umieluiunych i ich I .500 ri

mdmin i

2. Wydana-anie npinii nr:-ver. hiegiych knnrilynanbr 125 :~: 10 =I .250 1451.

Emmą-ych w Iakmai: u::aicłnitmia mi

uik'nhuiu

?!.. kl.-';.rnagmdxenie dia naucaytiela npiekuna kmnrdynamr | i.EĘH": xi.

gminie-1: Eakuinynh w Sakai-t: Pada. w Wali .-'4gud:r:.w mięsiącu H

Wierrhm-f'skiaj i [iifr'll'lililt'l'l w Iłpnmgńrxe 25 filii 0 Fr'I-Il'_':."= 000

.1-1 2= 1-300 EL.-'-

|

4. ”lf'lf'grrnagmdmenie dla Gatunków immisji: Prramwdnicaącgf'
'
- mrJIjr-vfuwcimii: ciu iecmnia, Hr.-misji

spnrnądmnia dnkmnentacji dn:: sądu 1 .500 5-11 _
- Łunimia punktów spirala-ły i
napajńw aikcjni'lnlu'n'i-jf'lłh 2.015 x_i.

› smarami-ranic: Gminncgu Fmgra mum. i

Rur.u-'.Prub]..411r.uh. nru; sramwnmianiu 1.134 3.1

ii— _
I

:. Prngramy prniiiaktyczne kunrdgmamr 4.i:i40 21. !
- Tręning Emtępawunia Agresji .'”?u-iaria 1.200 '.«11. |

Sy'icuŁ-i ] .000 3:1.
- Maju niania hear-. Niemu-:::;
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Sakuluniu dla nau-zawitali, pracawnikaw
Sac-ialnych. pielęgniarek, palicjantńw
[Ta.lnnkńw kmniaji

- Sakai-ania dla grupy aanmpamncnwaj
Al--anat:
aakulanil: służby admwia :' ?akr-aau
badań pracaiawnwych .MIIJ'IIT
sal-zalania dla nauaayaiuli ..Intcnvaaaja
wah-cc: ucaniów sięgajac'yah pa alknlml"
uknlania dla właścicieli alulępcjw

1'."'."'j.-TEELgd?ĘE1iB dla knanłynalura

' knunhnatm

GGL] a]
EUH .'-'ł-

1 EMU Eł.

Pramn'adnicaacy

Kumiaji

Daiiltnaaaraifa— aakół w rama-ah raaliaacji

„kalina-th pmgramćnw pmńlaktykl

Sat-znała Ila-datawnwa w FJ-pinagńrfa
[' aukup rnamriamW według aałąc-zanaga
pragramu]

— Sakała Padamwawa w [łamaniu
[urganiaaqia imama]; promująca-j
adrawla, radagawanie gaaatki sa.]culnaj]

— Sakuła P:”Hlaluwnwa w Trqmwic Pałłach
('raaliaa-aja kampanii pramujacaj mimu-':;
SE.-'! $'a-tia „Dbamy c'l awg-ią apmwnuść i
:ftdrt:n.=.-'1'|:":I1

— Sal-:ała Padstawawa w Wali
M*."iarrhfm-akiaj [dn.-rEnanam-f'ania da
;:akupu radiqzła aakalnagq gaaatki
aakalnaj Hlaka, mrganimwauja
kunkurau Malawa-maga „Aby saba być i
:dmwa tam?", maj-mp kaiamk i caanpism ?.
?akraau pmfilaktyki],

- Bakuła Fudalawawa w Kaiacakawia
Manaus-dawaniu: cla funkcjanawania
śmdawiahnwagn Lv.-łu inlrrncluwcgu.
radaguwania gaaatki aakalnaj,
radiawąała sakahlaga]

- Gil.-naaaj ma w Dpinagńraa
ĘdaEnanam-xania gaaatkl aaknlnaj
Mikser, pracawni WIĘHEĘIHTE-śkiĘjJHIII-IĘĘ
pmmująty'uh adruwgf sly] aty-sia]
Płakała Podstawowa wa "f'ifładyaławnwil:
[mali.-racja kampanii pmmąiąaaj EdIDl'f'jE
„Raaam miniut-_i")

Kanut-m 1-11 ur

3.3[14 „_

5361” ':.i

544 H.

SEW] !.ł.
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4 maa
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Duńnanaawanic H.E.DE. JEDNEJ" w
aakrcaic ['caliaaaji Zadań :! pmi'ilakLyki [?al-zup
rnalariałńw Edukacyjnych. „m ul::rlki, brawury
ara: ':.akup testów ALTDIT j managmdaania .?.a
spawania-nę: testy”:
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Dm'manmwanie (_łf'JłĘ-u w pin-itgńnzc w kuurdgmamr
makrcaiu: maanam-mni: Elta-natywnym fun-n
spędzania CEEELL walnegn prace: niwie-zi i
młmiriei:

| _
. .

lb. k.ŁEJĘCIH IEEE 1315 w,
S.E.-Eltłłł.

Duńnanauwanie muł-:upu kumpli-Era dla; knnrdjmatnr 3:n EET-ł..
_ Past-Emmą: Pnlicji w Dpinagńrm _ ______

. Sńnmuu-wanie diagramy gminy w nakresie ławnijflmlur 2-234 31.
prnhlemńw spałecmnysh _. .
[Jańnmlmwanie diiałajtmści Pulskiegu Hu'iąxku mordy.-nam ].[HHI r].
Ema-rytów, cuiŁ-ztńw i Inwalidów - Kun-łu w
[lpm-ogólna:: w xakreaie nrgmńinwania cms:]
wnlnegn dxięci ”.'-'. mili-zin ;f: pmblcmĘr-m
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