
Uchwała  Nr XIX/ 115/12 
Rady Gminy  Ostróda 
z dnia  28  marca  2012 roku 

 
 
 
w sprawie:  gminnego   programu   profilaktyki   i  rozwiązywania   problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  dla  Gminy  Ostróda 
na  2012 rok 

 
 
 
 Na  podstawie  art. 41   ust. 2 i  5 ustawy   z   dnia  26 października 1982  roku  o  wychowaniu   
w trzeźwości i  przeciwdziałaniu   alkoholizmowi   (Dz. U. z  2007r.  Nr 70,  poz. 473 z  póź. zm.), art. 10 
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z 
późn. zm.)  Rada  Gminy   Ostróda   u c h w a l a   co  następuje: 

 
 
§ 1.  Uchwala  się  na 2012  rok  gminny   program   profilaktyki  i  rozwiązywania   problemów    
         alkoholowych oraz  przeciwdziałania   narkomanii   dla Gminy Ostróda  stanowiący   załącznik       
        do   niniejszej   uchwały. 
 
§ 2.  Wykonanie   uchwały   powierza  się  Wójtowi   Gminy. 
 
§ 3.  Uchwała  wchodzi  w   życie  z   dniem   podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Andrzej Wiczkowski 
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I. WSTĘP 

Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych               

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

Zbiór powyższych działań spisany jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. 

Nadmierne spożywanie alkoholu oraz zażywanie substancji 

psychoaktywnych stanowi poważny problem, zarówno dla pojedynczych jednostek, jak           

i ogółu społeczeństwa. Alkoholizm i narkomania w dzisiejszych czasach, stały się 

trudnymi problemami społecznymi, które stanowią obecnie duże wyzwanie 

cywilizacyjne, o szerokim zasięgu. 

Gmina Ostróda prowadzi szereg działań, ukierunkowanych na aktywne 

przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym oraz minimalizowanie tych, jakie 

już występują. 

Realizacja powyższych zadań opiera się na następujących dokumentach prawnych: 

· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) 

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) 

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. uwzględnione 

zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych 

potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych             

i narkomanii stosownymi uchwałami Rady Gminy w Ostródzie. 

 
II. DIAGNOZA   PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH 
 

 

1.Sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
1.1 Limit  punktów sprzedaży. 
 

Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% 
alkoholu (tj; wina i wódki) określa Uchwała Nr XXXVII / 299 / 01 Rady Gminy 
Ostróda z dnia 29 sierpnia 2001r. : 

 w sprzedaży detalicznej 60 punktów, 

 w sprzedaży gastronomicznej 15 punktów. 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości poniżej 4,5%  
oraz piwa nie podlega limitowaniu. 
 
 

1.2   Lokalizacja  punktów  sprzedaży 
 
Lokalizację    punktów    sprzedaży   napojów   alkoholowych   określa   Uchwała  
Nr XXXVIII / 194 / 93  Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 1993r., która 

 nie zezwala na usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 
bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zajętych na potrzeby oświatowo-
wychowawcze i kultu religijnego, 

 
1.3  Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 
W 35 miejscowościach na terenie gminy znajduje się 56 sklepów, w których 
prowadzona jest detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 

≠ 1  sklep        – sprzedaż piwa, 
≠ 20  sklepów – sprzedaż piwa i wina, 
≠ 35  sklepów – sprzedaż piwa, wina i wódki. 

 
 
W 15 miejscowościach na terenie gminy znajduje się 28 zakładów 
gastronomicznych, w których prowadzona jest sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, w tym: 

≠ 16  zakładów gastronomicznych – sprzedaż i podawanie piwa, 
≠ 1  zakład gastronomiczny   – sprzedaż i podawanie piwa i wina, 
≠ 11 zakładów gastronomicznych   – sprzedaż i podawanie piwa, wina  

         i  wódki, 
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2. Problemy  alkoholowe. 
 
2.1 Dane  statystyczne. 

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                
w 2009 roku przeprowadzone zostało czwarte w ciągu ostatnich 10 lat 
ogólnopolskie badanie ankietowe dotyczące konsumpcji napojów alkoholowych 
przez dorosłych Polaków. 
 
 
W oparciu o ogólnopolskie dane statystyczne wyliczone zostały mierniki liczbowe 
obrazujące spożywanie napojów alkoholowych w gminie Ostróda. 
 
Za podstawę przyjęto liczbę 12.282 osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących 
na terenie gminy Ostróda    (stan na 31.12.2009r.): 

 16% dorosłych  mieszkańców naszej gminy (1.956 osób) to abstynenci i osoby, 
które nie spożywały alkoholu w ciągu ostatnich 12 m-cy, 

 84% dorosłych  mieszkańców naszej gminy (10.317 osób) to konsumenci 
napojów alkoholowych, 

 75%  konsumentów napojów alkoholowych (7.738 osób) pije w sposób 
umiarkowany, 

 25% konsumentów (2.579 osób) wypija  51,2% sprzedawanego alkoholu, co 
oznacza, że osoby te pijąc nadmiernie konsumują rocznie napoje alkoholowe 
o wartości ponad  3.7 mln zł., 

 6,7% konsumentów napojów alkoholowych (691osób) z powodu nadmiernego 
picia mają poważne problemy zdrowotne (uzależnienie od alkoholu), rodzinne 
(przemoc) i prawne (przestępstwa i wykroczenia popełniane pod wpływem 
alkoholu). 
 

2.2 Szkody  dotyczące  osób  pijących. 
 

a) Uzależnienie od alkoholu:  

 rodzaj szkód:   
umieralność o 15-20 lat wcześniej niż średnia populacji, choroby somatyczne, 
niedożywienie, zubożenie, problemy w pracy, bezrobocie, konflikty rodzinne, 

 wymiar problemu w gminie:   
około 700 osób na poważne problemy z  nadużywaniem alkoholu 
b) Osoby  nadmiernie pijące: 

 rodzaj szkód:   
zachowania obciążające pijących i ich otoczenie, choroby somatyczne (60 
różnych chorób i urazów), częste wizyty u lekarza (około 20% pacjentów),  
„wcześni” renciści, niedożywienie, ubożenie, problemy w pracy, bezrobocie, 
konflikty rodzinne, sprawcy przestępstw i wykroczeń, sprawcy wypadków i kolizji 
drogowych, 

 wymiar problemu w gminie:   
 około 1.600 osób 

 



 5 

 
c) Pijąca  młodzież: 

 rodzaj szkód: problemy z nauką, konflikty z rówieśnikami i w rodzinie, 
zaburzenia procesu dojrzewania, zahamowanie rozwoju emocjonalnego, 
konflikty z prawem, wypadki, zachowania agresywne,  

 wymiar problemu w gminie:   
wg anonimowej ankiety przeprowadzonej w gminnych placówkach 
oświatowych w 2008r. wynika, że: 
22%  uczniów pierwszy raz sięgnęło po alkohol  mając 11 lat lub mniej, 
25%  szóstoklasistów sięgało po  piwo co najmniej  raz w m-cu,  
57% uczniów trzecich klas gimnazjalnych sięgało po alkohol częściej niż raz 

w m-cu,  
 

2.3 Szkody dotyczące rodzin z problemem alkoholowym: 

 rodzaj szkód:   
a) dorośli członkowie rodzin: 

objawy współuzaleznienia, choroby somatyczne, dysfunkcyjność, ofiary 
przemocy, ubożenie rodzin, 
 

b) dzieci: 
długotrwałe szkody zdrowotne, zakłócony rozwój dzieci (poznawczy, 
emocjonalny, społeczny), częste ofiary przemocy i dewiacji seksualnych, 
 

c) dorosłe dzieci alkoholików: 
      utrwalone schematy zachowań i reakcji emocjonalnych, objawy     
      współuzależnienia, choroby somatyczne oraz problemy psychiczne, 
 

 wymiar problemu w gminie:   
 dorośli członkowie rodzin -  dotyczy około 2.000 osób,  
 dzieci -  dotyczy około 1.200 osób do 18 roku życia, 
 dorosłe dzieci alkoholików – brak danych 

 
       e) Dezorganizacja środowiska pracy: 

 rodzaj szkód:  absencja, częste zwolnienia lekarskie, nieusprawiedliwione 
nieobecności, dyscyplinarne zwolnienia, wypadki przy pracy, długotrwałe 
leczenie, renty inwalidzkie. 
 

       f) Utrwalanie bezrobocia: 

 rodzaj szkód: długotrwałe bezrobocie, niezaradność, trudności w aktywizacji 
zawodowej. 

 
       g) Naruszenia prawa i porządku publicznego: 

 rodzaj szkód:  nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego, zabici i ranni w 
wypadkach drogowych, uszkodzone pojazdy i mienie w kolizjach, awantury 
domowe, przemoc w rodzinach. 
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3. Zasoby służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
 

3.1 Placówki : 

 Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie, 

 NZOZ PULS – Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kajkowie, 
gm. Ostróda, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, 

 Referat Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji               
w Ostródzie, 

 Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Zespół Kuratorów Sądu Rejonowego               
w Ostródzie, 

 gminne placówki oświatowo – wychowawcze  
 

3.2 Kadra: 

 Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień,  

 pracownik Gminnego Centrum RPU, 

 psycholog współpracujący z Gminnym Centrum RPU, 

 biegli sądowi z zakresu uzależnień (psycholog i psychiatra) współpracujący 
z Gminnym Centrum RPU, 

 7 członków Gminnej Komisji RPA,  

 131 realizatorów szkolnych programów profilaktycznych, 

 11 pedagogów szkolnych, 

 8 terenowych pracowników socjalnych, 

 3 dzielnicowych – policjantów KPP Ostróda 
 
 
3.3 Finanse 
 
Na realizację zadań zawartych w corocznych gminnych programach profilaktyki           
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 
przeznaczano fundusze, które gmina pozyskiwała z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

 
III. ZADANIA   WŁASNE   GMINY 
 

1. Zadania   dla   samorządu   gminnego  w  zakresie: 
 

- obowiązku   kształtowania   polityki   alkoholowej,  rozwiązywania   problemów    
wynikających   z    nadmiernego   spożycia alkoholu oraz profilaktyki  dotyczącej  

      uzależnień   zostały   określone   przez   ustawodawcę  zapisem  w  art. 41 ust. 1   
      ustawy  o   wychowaniu     w    trzeźwości   i    przeciwdziałaniu    alkoholizmowi  
      (Dz.  U.   z  2007r.   Nr 70   poz. 473   z   późn.  zm.),   który   stanowi,   iż   
      „prowadzenie     działań     związanych    z    profilaktyką   i    rozwiązywaniem  
       problemów    alkoholowych    oraz   integracja   społeczna osób uzależnionych  
      od   alkoholu   należy  do   zadań   własnych   gminy”, 
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- obowiązku przeciwdziałania narkomanii, kształtowania polityki społecznej, 

rozwiązywania problemów wynikających z używania narkotyków oraz profilaktyki 
dotyczącej uzależnień zostały określone przez ustawodawcę zapisem w art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2005r.  Nr 179  
poz. 1485  z  późn. zm. ),  który  stanowi,  i„ przeciwdziałanie narkomanii należy do 
zadań własnych gminy”, 

 
 

2. Cele i założenia programu 

- zmniejszenie aktualnie występujących rozmiarów problemów alkoholowych oraz 
problemów związanych z używaniem narkotyków, 
 

- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami 
alkoholowymi i problemami związanymi z używaniem narkotyków, 
 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych nadmiernym 
spożyciem alkoholu i używaniem narkotyków, 

 
- zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą 

nadużywanie alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających świadomość, 
 

- prowadzenie działań w ramach lokalnego systemu pomocy rodzinom z problemem 
alkoholowym lub / i narkotykowym, 
 

- prowadzenie działań profilaktycznych na temat używek w gminnych placówkach 
oświatowych, 

 
- wspieranie przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowanie zdrowego trybu 

życia wolnego od nałogów u mieszkańców gminy Ostróda w celu ochrony przed 
marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym, 

 
- reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych i współuzależnionych, 

 
 
3. Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia pozytywnych efektów działań są: 
 

- ograniczenie i zmiana  struktury spożycia napojów alkoholowych, 
- zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z obrotem      

         napojami alkoholowymi, 
- stosowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi  

         postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu i używających  
         narkotyków, 

- zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z ochroną dzieci  
         i młodzieży przed skutkami używania alkoholu i narkotyków,  

- stosowanie nowoczesnych strategii i metod w pracy nad rozwiązywaniem  
         problemów alkoholowych i problemów związanych z używaniem narkotyków 
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IV. ZADANIA I METODY REALIZACJI CELÓW ZAWARTYCH W PROGRAMIE  
 
ZADANIE  I         Zwiększenie   dostępności     pomocy   terapeutycznej 
                               i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
   
Cel :   leczenie  osób  uzależnionych   od   alkoholu  i  narkotyków    
 oraz    zmniejszenie   ich    degradacji    psychofizycznej 
 i   przedwczesnej   śmiertelności  

 
1. Prowadzenie działań zgodnie z procedurą postępowania wobec osób 

nadużywających alkoholu i używających narkotyków w Gminnym Centrum 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie  

 
a) metody i sposoby realizacji 

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających alkoholu i / lub 
używających narkotyków, 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dot. nadużywania alkoholu i / 
lub używania narkotyków, 

 zbierania dodatkowych informacji celem uzupełnienia wywiadów 
środowiskowych, 

 przeprowadzanie testów przesiewowych z osobami nadużywającymi alkoholu, 

 prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia 
odwykowego, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z powyższymi sprawami, 

 współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
Komendą Powiatową Policji w Ostródzie, Sądem Rejonowym w Ostródzie, 
Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Ostródzie oraz Centrum 
Psychiatryczno - Odwykowym w Kajkowie.  

 
b) odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów Uzależnień, 

 pracownik Gminnego Centrum   RPU  
2. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób używających narkotyków, 

nadużywających alkoholu  oraz osób  uzależnionych od narkotyków, alkoholu. 

 
a) metody i sposoby realizacji: 

 zorganizowanie i sfinansowanie dyżurów psychologa i indywidualnych  
 konsultacji  oraz terapii krótkoterminowej dla osób eksperymentujących z 
 narkotykami i  nadużywając alkoholu,                                                                                                                        

 zakup   świadczeń   zdrowotnych  na   rzecz   mieszkańców   gminy  Ostróda  w    
niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  działających na terenie  miasta i    
gminy Ostróda dotyczące: 

≠ pogłębionej  fazy  terapii z treningami  umiejętności  dla  osób  uzależnionych 
 od alkoholu i narkotyków, 

≠ programu  zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej i uzależnienia od 
narkotyków  – terapia grupowa „Nawroty”, 
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b) odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik  Wójta  ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Uzależnień 

 

3.    Kontynuowanie   działalności   Gminnej    Komisji    Rozwiązywania  Problemów   
   Alkoholowych w Ostródzie. 

 
a)   metody i sposoby realizacji: 

 ocena zebranego materiału dowodowego i wnioskowanie w sprawach   
dotyczących  osób  nadużywających  alkoholu, 

 zlecanie przeprowadzenia dodatkowych wywiadów środowiskowych  
dotyczących osób nadużywających alkoholu, 

 zlecanie biegłym sądowym (psychologowi i psychiatrze) wykonania badań 
i  sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu,  

 kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego,  

 uczestniczenie przedstawiciela Gminnej Komisji RPA w charakterze   
pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym dotyczącym 
orzeczenia  obowiązku leczenia odwykowego 

 
b)     odpowiedzialni  za realizację: 

-  Pełnomocnik Wójta  ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień 
-   Gminna   Komisja   Rozwiązywania    Problemów   Alkoholowych 

 
4. Kontynuowanie merytorycznej współpracy z :  
          -    NZOZ PULS  - Centrum Psychiatryczno-Odwykowym  w   Kajkowie  

-    Oddziałem  Odwykowym   Szpitala  Miejskiego w Iławie.  
 
a) metody i sposoby realizacji: 

 kierowanie osób nadużywających alkoholu i używających narkotyków  
(po odbyciu rozmów motywujących) na  terapię  i  leczenie  odwykowe, 

 bieżące monitorowanie usług medycznych i terapeutycznych świadczonych    
przez NZOZ PULS  i  oddział odwykowy szpitala w Iławie  na rzecz  pacjentów  
z   terenu  gminy   Ostróda, 

 uczestnictwo pełnomocnika, członków Gminnej Komisji RPA i pracownika  
Gminnego Centrum RPU w szkoleniach, naradach i konferencjach  
organizowanych przez wymienione zakłady opieki zdrowotnej, 

 
b) odpowiedzialni za realizację: 

-   Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień, 
-   pracownik Gminnego Centrum RPA 

 
ZADANIE  II         Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane  
         z używaniem narkotyków i nadużywaniem alkoholu  pomocy  
        psychologicznej   i    prawnej. 
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Cel:    zmniejszenie  ilości   i   dolegliwości  zaburzeń  życia   
           rodzinnego  związanych   z  używaniem narkotyków  
           i   nadużywaniem   alkoholu  

 
1. Prowadzenie działań zgodnie z  przyjętą  procedurą udzielania pomocy rodzinom            

z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym w Gminnym Centrum 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w Ostródzie.  

 
a)  metody i sposoby realizacji: 

 przyjmowanie zgłoszeń dot. nadużywania alkoholu i/lub używania 
narkotyków, 

 prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dot. nadużywania  
alkoholu i/lub używania  narkotyków, 

 zbieranie dodatkowych informacji na temat zgłoszonych problemów, 

 udzielanie  informacji  o  możliwościach  uzyskania  pomocy psychologicznej, 
socjalnej  i prawnej przez  członków  rodzin  z problemem alkoholowym i/lub 
narkotykowym,  

  udzielanie  informacji   dot. przebiegu leczenia odwykowego, 

  udostępnienie fachowych wydawnictw, broszur i ulotek, 
 

b) odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik  Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień  

 pracownik Gminnego Centrum RPU 
 
2. Pomoc   psychologiczna  i   terapeutyczna  

 
a)      metody i sposoby realizacji: 

-  zorganizowanie i sfinansowanie dyżurów psychologa i indywidualnych  
konsultacji  oraz terapii krótkoterminowej dla dorosłych członków rodzin z  

    problemem  alkoholowym, 

 zakup świadczeń  zdrowotnych  na   rzecz   mieszkańców   gminy  Ostróda w  
     niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  działających na terenie  miasta             

i    gminy Ostróda dotyczące: 
≠ prowadzenia grupy  pogłębionej  terapii  dla  współuzależnionych, 
≠ prowadzenia  grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, 
≠ prowadzenia   grupy   terapeutyczno -  edukacyjnej  dla  ofiar przemocy           

w rodzinie, 
≠ prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy           

w rodzinie, 

 sfinansowanie szkoleń i warsztatów umiejętności dla członków 
interdyscyplinarnego zespołu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 
 

b) odpowiedzialni za realizację 
-   Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień  

         

 



 11 

ZADANIE  III           Prowadzenie   profilaktycznej    działalności    informacyjnej 
                                 i     edukacyjnej    w    zakresie   rozwiązywania   problemów  
                                 uzależnień ,  w  szczególności  dla  dzieci  i   młodzieży.  
 Cel:       opóźnienie    pierwszej    inicjacji     alkoholowej  
   i  narkotykowej  oraz propagowanie  zdrowego    
             stylu   życia 
 
1. Realizacja  profilaktyki    dla   dzieci   i   młodzieży   w  gimnazjach, szkołach  

podstawowych i  przedszkolach samorządowych  na  terenie  gminy  Ostróda, 
odpowiadającej standardom wyznaczonym przez nowoczesne technologie    
profilaktyczne, w tym:  

 profesjonalne przygotowanie realizatorów, 

 kompletny (godzinowy) scenariusz działań, 

 zaplanowaną ewaluację (ocena efektów programu odroczona w czasie, tj.   
wykonana po 3 miesiącach) 

 
a) metody i sposoby realizacji: 

 finansowanie zakupu materiałów, wydawnictw i usług niezbędnych do 
realizacji  szkolnych programów profilaktyki wg  ofert  złożonych przez 
dyrektorów  i koordynatorów  programów  z gminnych placówek szkolno-
wychowawczych, 

 
b) odpowiedzialni za realizację: 

-  Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień, 
-  pracownik Gminnego Centrum RPU 

 
2.  Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci             

i młodzieży w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu. 
 
3. Przyłączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii Postaw na Rodzinę. 

 
4.    Zorganizowanie    zajęć   sportowo  -   rekreacyjnych   w  czasie    wypoczynku    

   zimowego i    letniego dla dzieci  z   gminy Ostróda  w  ramach  akcji „Bezpieczna  
   Zima 2012” ,  „Bezpieczne   Lato  2012” . 

a) metody i sposoby realizacji: 

 zorganizowanie instruktażu dla opiekunów grup dot. prowadzenia  programu 
zajęć  edukacyjno – profilaktycznych  i  sportowych, 

 zorganizowanie 2  grup  półzimowiska  w Idzbarku  i  Starych  Jabłonkach dla  
40 dzieci  w  styczniu  2012 roku, 

 zorganizowanie 18 grup półkolonijnych w miejscowościach gminy Ostróda dla 
360 dzieci  w  okresie  lipiec – sierpień  2012 roku, 

 realizacja 35-godzinnego programu profilaktyczno-edukacyjnego połączonego 
z zajęciami sportowo - rekreacyjnymi poprzez sfinansowanie wynagrodzenia 
opiekunów grup, 

 zakup artykułów spożywczych na poczęstunki dla dzieci uczestniczących             
w zajęciach grupowych, 



 12 

 zakup materiałów  niezbędnych do prowadzenia zajęć grupowych                            
i zorganizowania   „Rodzinnego Dnia Sportu”, 

 
 
 
b) odpowiedzialni za realizację: 

-   Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień 
-   pracownik Gminnego Centrum RPA 

 
 
ZADANIE   IV         Wspomaganie   działalności   instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  
                                fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych  
                                i   narkotykowych 
 
 
Cel:    wykorzystanie świadczonych usług o charakterze  
          profesjonalnym do realizacji zadań wynikających z gminnego programu   
 
 
a) metody i sposoby realizacji: 

 współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o prowadzonych  
działaniach i realizowanych przedsięwzięciach, 

 zlecanie  prowadzenia  szkoleń   profesjonalnym   realizatorom  zewnętrznym, 

 współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w realizacji  
działań i przedsięwzięć ujętych w niniejszym programie, 

 współorganizowanie i dofinansowanie  lokalnych kampanii edukacyjnych  
związanych z profilaktyką problemów alkoholowych i narkotykowych,  

 współdziałanie w inicjatywach na rzecz trzeźwości organizowanych  przez 
stowarzyszenia, parafie, sołectwa, kluby sportowe i  jednostki Ochotniczej  
Straży Pożarnej oraz organizacje pozarządowe, 

 aktywny udział w ogólnopolskich  społecznych  kampaniach  edukacyjno- 
informacyjnych, 

 kontynuowanie udziału gminy Ostróda w projekcie „Sieć Gmin Wiodących” –  
realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  

 finansowanie udziału w szkoleniach, naradach i konferencjach z zakresu  
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych pracownika 
Gminnego Centrum oraz członków Gminnej Komisji RPA,  

 
 
 
b) odpowiedzialni za realizację: 

-    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień 
-    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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ZADANIE  V               Podejmowanie   interwencji   w    związku   z    naruszeniem     
                                   przepisów    określonych   w   art.  131   i    15  ustawy    o 
                                   wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 
Cel:      zmniejszenie  naruszeń  prawa  na  rynku  alkoholowym  
 
 

a) metody i sposoby realizacji: 
 

 opiniowanie przez Gminną Komisję RPA wniosków o wydanie zezwoleń na 
sprzedaż  napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady 
Gminy dot. limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych  i   ich lokalizacji, 

 podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych sytuacjach naruszenia 
przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych, w 
szczególności reklamy skierowanej do młodzieży, 

 podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych sytuacjach sprzedaży   
napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod 
zastaw 

 
b)     odpowiedzialni za realizację: 
         - Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień, 
         - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
 
ZADANIE  VI         Wspieranie    zatrudnienia     socjalnego      poprzez   
                                organizowanie   i  finansowanie centrów  integracji    
                                społecznej        
 
  Cel:    aktywizacja    społeczna   i   zawodowa    osób                     
 uzależnionych,  które  kontynuują lub  ukończyły leczenie  odwykowe 
 

a) metody i sposoby realizacji: 

 uczestnictwo Pełnomocnika i członków Gminnej Komisji RPA w szkoleniach 
dot. pomocy osobom objętym procesem integracji społecznej i zawodowej, 

 współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie działającym przy  
Zarządzie Rejonowym PKPS w Ostródzie, 

 finansowanie uczestnictwa 10 mieszkańców gminy Ostróda w zajęciach 
integracji społecznej i zawodowej.  

b) odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień. 
 

 
V. ROZWIĄZANIA  NIEZBĘDNE  DO  REALIZACJI  ZADAŃ 

 
1. Gminne   Centrum  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień   w  Ostródzie 
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-  kontynuowanie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Ostróda pracownika Gminnego  
 Centrum RPU (pełen etat zatrudnienia finansowany ze środków na profilaktykę                   
i rozwiązywanie problemów uzależnień) w oparciu o zakres obowiązków 
służbowych, 

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych etatowego pracownika Gminnego Centrum 
  RPU z zakresu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, 
- pokrycie kosztów użytkowania pomieszczenia biurowego, opłat telefonicznych,  
  internetowych i pocztowych, zakup materiałów piśmiennych i biurowych oraz  
  wyposażenia, zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla klientów  
  Gminnego Centrum RPU, 
- zorganizowanie i sfinansowanie dyżurów psychologa, indywidualnych konsultacji  

 oraz terapii krótkoterminowej dla członków rodzin z problemem alkoholowym                        
i narkotykowym zamieszkujących na terenie gminy Ostróda. 

 
2. Gminna    Komisja    Rozwiązywania    Problemów    Alkoholowych 

 
- jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie zadań ujętych            

w    niniejszym   programie  zgodnie z art.  41,  ust. 3  ustawy   o   wychowaniu            
w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.,   

- zgodnie   z    art.  41  ust. 5   wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy  Ostróda   
określa   zasady   wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji Rozwiązywania   
Problemów   Alkoholowych w Ostródzie,  tj;  za udział w posiedzeniu członek  
Komisji otrzymuje wynagrodzenie   brutto  w   wysokości   120 zł   (słownie: sto 
dwadzieścia złotych).  Podstawą   wypłaty wynagrodzenia   jest  podpis  na liście 
obecności. 

 
 

3.     Pełnomocnik   Wójta   Gminy   Ostróda   ds.   Profilaktyki  i    Rozwiązywania  
     Problemów    Uzależnień   
 
     -   jest faktycznym i realnym realizatorem zadań wynikających z gminnego       

  programu, jest pracownikiem Urzędu Gminy Ostróda zatrudnionym w wymiarze 
½  etatu,    działającym  w oparciu o stosowny   zakres obowiązków i uprawnień, 

 
 
4. Fundusze   niezbędne   do   realizacji  zadań  Gminnego Programu Profilaktyki  
      i  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania   Narkomanii  
     dla gminy Ostróda na  2012 rok 
 
 

a) środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 Ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
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- po stronie  dochodów:  wpływy z opłat za zezwolenia  na   
     sprzedaż  napojów  alkoholowych  
      w kwocie ogólnej        220.000,00 zł 

- po stronie rozchodów :                                                       
 

rozdział   85153           przeciwdziałanie   narkomanii             4.000zł 
w  tym:   
§ 4210 2.000zł zakup materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania  
    narkomanii i szkodliwości używania dopalaczy  na potrzeby  
    realizacji szkolnych programów profilaktyki dla uczniów  
    gimnazjów gminnych 
 
§ 4300 2.000zł zakup  świadczeń zdrowotnych w niepublicznym zakładzie  
    opieki  zdrowotnej wyłonionym w konkursie ofert.  Usługi  
    zdrowotne świadczone będą  dla  mieszkańców gminy  
    Ostróda, którzy odbyli już   terapię podstawową sfinansowaną 
    przez NFZ.        
                                         

rozdział   85154          przeciwdziałanie alkoholizmowi                   216.000zł 
w tym: 
§ 4010    40.420 zł wynagrodzenie osobowe pracownika Gminnego Centrum 
    Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w Ostródzie 
§ 4040  3.171 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Gminnego  
    Centrum  Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie 
§ 4110 7.153 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń:  
                  pracownika Gminnego Centrum  RPU  (6.606 zł),  
                  członków Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów  
    Alkoholowych  w Ostródzie (547zł),  
                
 
§ 4120 1.162 zł składki na Fundusz Pracy pracownika Gminnego Centrum  
    RPU  (1.074 zł), członków Gminnej Komisji RPA   (88zł),  
 
§ 4140     500zł wpłaty na PFRON od wynagrodzenia pracownika Gminnego  
    Centrum  RPU w Ostródzie  
 
§ 4170 22.400zł wynagrodzenia bezosobowe dla:  

 członków Gminnej Komisji RPA za udział w posiedzeniach  
(8.400zł), 

 opiekunów grup półkolonijnych (14.000zł) 

§ 4210  27.600zł zakup  materiałów  na  potrzeby:   
 działalności programowej Gminnego Centrum RPU(500zł),  

 realizacji szkolnych programów profilaktycznych (8.000zł),  

 prowadzenia zajęć  półkolonijnych (3.000zł),  
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 zakupu art. spożywczych na poczęstunki dla 
półkolonistów (12.000zł) 

   zakup zestawu komputerowego i licencji   (4.000 zł) 
 Zakup papieru ksero (100 zł) 

§ 4270    424zł  zakup usług związanych z naprawami sprzętu biurowego  
    Gminnego Centrum  w Ostródzie 
§ 4300 84.070zł zakup usług pozostałych związanych z działalnością   
    Gminnego Centrum RPU:  

 opłatami pocztowymi (800zł), 
 prenumeratą specjalistycznych  miesięczników (150zł) , 
 opłatą za dyżury psychologa w Gminnym Centrum RPU 

(3.120zł),  
 zakup świadczeń zdrowotnych w NZOZ wyłonionych w 

ramach konkursu ofert dot. uzależnienia od alkoholu, 
współuzależnień  (14.000zł), 

 szkolenie dla członków interdyscyplinarnego zespołu 
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie powołanego przez 
Radę Gminy w 2010r. i realizatorów programów 
profilaktycznych  (4.000zł), 

 zakup usług związanych z  realizacją szkolnych programów   
 profilaktyki  (8.000 zł),  

 zakup usług związanych z profilaktyczną działalnością dla 
dzieci i młodzieży realizowaną w bezpiecznych miejscach 
spędzania wolnego czasu  (37.000zł), 

 akcja profilaktyczna badań USG w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań 
Ultrasonograficznych dla dzieci w wieku 9 mc- 6 lat. 
Badanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
(5.000zł) 

 Ogólnopolska Kampania Postaw na Rodzinę – zakup 
materiałów ( 2.000 zł) 

 dofinansowania stanowisk pracy dla   mieszkańców gminy 
w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie w ramach   
integracji zawodowej  (12.000zł), 

 
§ 4350 750 zł             zakup usług dostępu  do sieci internetowej  
 
§ 4370  950 zł             opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, telefonii   
    stacjonarnej w Gminnym Centrum  RPU w Ostródzie, 
 
§ 4390 6.800 zł zakup usług obejmujących wykonanie opinii przez biegłych  
    sądowych z zakresu uzależnień   (psychologa i psychiatrę), 
 
§ 4400  14.400zł opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Gminnego  
    Centrum  RPU  w Ostródzie,  
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§ 4410       400zł podróże służbowe krajowe pracownika Gminnego Centrum   
    RPU  w Ostródzie, 
 
§ 4430       800zł opłaty  za   wpis    sądowy  wnoszony  do   spraw   o    
    orzeczenie   obowiązku  leczenia odwykowego, 
 
§ 4440  1.100zł odpis na ZFŚS od wynagrodzenia pracownika Gminnego  
    Centrum RPU w Ostródzie, 
 
§ 4700      900zł szkolenie pracownika Gminnego Centrum  RPU  w Ostródzie  
 
§ 4300            3.000zł Szkolenie członka Komisji RPA „Studium Profilaktyki                                   

Rozwiązywania Problemów uzależnień w Społecznościach  
                                                 Lokalnych - STRATEGIA 
 
 
b)  środki finansowe z budżetu gminy związane z zatrudnieniem Pełnomocnika Wójta  

ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Uzależnień (w wymiarze ½ etatu). 
 
 

Finansowanie realizacji  Gminnego Programu  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  oraz   Przeciwdziałaniu  Narkomanii  w  gminie  Ostróda  na 
2012r.   według  zadań: 
 

 

I.Działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień      76.245 zł 
 

 

1. Koszty  zatrudnienia:      52.871zł 
1.1  Wynagrodzenie osobowe pracownika              37.310zł 
1.2   Nagrody                               3.110zł 
1.3   Dodatkowe wynagrodzenie roczne     3.171zł 
1.4   Składki na ubezpieczenie społeczne                 6.606zł 
1.5   Wpłata na Fundusz Pracy        1.074zł 
1.6   Wpłaty na PFRON            500zł 
1.7   Odpis na ZFŚS         1.100zł 

 
 

2. Wydatki  bieżące      23.374zł 
2.1  zakup materiałów biurowych                                           500zł 
2.2  zakup usług  remontowych           424zł      
2.3  zakup znaczków pocztowych                                                 800zl 
2.4  prenumerata  pism                                                                  150zł 
2.5  dostęp do Internetu           750zł 
2.6  telefonia stacjonarna                                                              950zł 
2.7  opłaty  czynszowe                                                14.400zł  
2.8  krajowe delegacje służbowe          400zł 
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2.9  szkolenie pracownika           900zł 
2.10 zakup zestawu komputerowego 
    I licencji                                                                                  4.000zł 
2.11 zakup papieru ksero                                                              100zł                  
                                    
 
 

II. Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           19.635 zł 
 

1. Działalność Gminnej Komisji RPA       9.035 zł 
1.1 wynagrodzenie za udział w posiedzeniach      8.400zł 
1.2 składki na ubezpieczenie społeczne          547zł 
1.3 składki na Fundusz Pracy              88zł 

 
2. Opinie biegłych sądowych z zakresu uzależnień   6.800zł 

2.1 opinie psychologa (20 x 170zł)                3.400zł 
2.2 opinie psychiatry   (20 x 170zł)                3.400zł 

 
3. Opłata  za wpisy  sądowe (20 x 40zł)        800zł 
4. Szkolenie członka Komisji RPA „Studium Profilaktyki                  

Rozwiązywania Problemów Uzależnień           
                 w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA                           3.000zł                  
 

III. Pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla mieszkańców gminy        21.120zł 
                        

1. Dyżury  psychologa (52 tyg x 1h x 60zł)   3.120zł 
 

2. Zakup świadczeń zdrowotnych             14.000zł 
 

3.1  pogłębiona  faza  terapii z treningami  umiejętności  dla  osób   
   uzależnionych od alkoholu  i  narkotyków, 
3.2  program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej i uzależnienia od    
   narkotyków – terapia  grupowa „Nawroty ”  , 
3.3  prowadzenie grupy  pogłębionej  terapii  dla  współuzależnionych, 
3.4  prowadzenie  grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci             
   Alkoholików, 
3.5 prowadzenie   grupy   terapeutyczno   edukacyjnej  dla  ofiar          
  przemocy  w rodzinie, 
3.6   prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców                 
   przemocy w rodzinie, 
 

3. Szkolenie  członków interdyscyplinarnego zespołu pomocy ofiarom 
      przemocy w rodzinie powołanego przez Radę Gminy w 2010r. 
     i realizatorów programów profilaktycznych                                      4.000zł 
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IV. Profilaktyka  uzależnień                            62.000zł 
 

1. Zakup materiałów do realizacji szkolnych 
programów profilaktyki                8.000zł 

2. Zakup usług związanych z realizacją  
szkolnych   programów profilaktyki                             8.000zł
  

3. Zakup materiałów dot. narkomanii i dopalaczy                           2.000zł 
 
4. Zakup usług związanych z profilaktyczną działalnością  

Informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci  
i młodzieży realizowaną w bezpiecznych miejscach  
spędzania wolnego czasu                              37.000zł 
 

4.1 Doposażenie placu zabaw w Reszkach                                                      5.600 zł 

4.2 Doposażenie placu zabaw w Bałcynach                                                     4.000zł 

4.3 Doposażenie placu zabaw w Turznicy                                                      13.000zł 

4.4 Doposażenie placu zabaw w Morlinach                                                     4.400zł 

4.5 Doposażenie placu zabaw w Kątnie                                                        10.000 zł 

 
 

5. Akcja profilaktyczna badań USG w ramach Ogólnopolskiego  
      Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych  
      dla dzieci w wieku 9mc – 6 lat.                                                              5.000zł 
 
6.  Zakup materiałów do  przeprowadzenia kampanii 
    „Postaw na Rodzinę”                                                                                            2.000zł
            

     
1. Zimowiska i półkolonie (400 dzieci)                           29.000zł 

1.1  opiekunowie grup (20 gr x 35h x 20zł)                          14.000zł 
1.2  materiały do zajęć (20 gr x 150zł)                            3.000zł 
1.3  art. spożywcze (400dz x 10dn x 3,00zł)                          12.000zł 

 
 

V. Integracja społeczna i zawodowa                12.000zł 
               

1.  Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji  
Społecznej  (10 os x 12 m-cy x 100zł= 12.000zł)                         12.000zł 

 
 

      WYDATKI   OGÓŁEM:       220.000 ZŁ 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROJEKT Z ZAKRESU PROFILAKTYCZNEJ 

DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ                                 

I EDUKACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

W BIEZPIECZNYCH MIEJSCACH SPĘDZANIA 

WOLNEGO CZASU 

 

 

W GMINIE OSTRÓDA NA ROK 2012 
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WSTĘP 

Zajęcia sportowe powinny być integralnym elementem programu 

profilaktycznego i pełnić funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań 

profilaktycznych. Rekomendowane przez PARPA jest objęcie zajęciami sportowymi             

w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z grup ryzyka. 

Aby móc wykształcić u dzieci i młodzieży potrzebę i nawyk aktywnego 

spędzania czasu na świeżym powietrzu powinniśmy tworzyć miejsca, w których w sposób 

bezpieczny i kontrolowany przez dorosłych będą mogły bawić się, wypoczywać, 

współpracować i rywalizować oraz rozwijać swoją sprawność fizyczną  i umysłową. 

Działalność profilaktyczna i edukacyjna, w tym zajęcia sportowe,  powinny 

odwoływać się do strategii profilaktycznych np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań 

normatywnych – „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pali, nie pije”. 

Powinny one także wzmacniać czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie 

autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań, z wyraźnym 

zakreśleniem norm zachowania w różnych sytuacjach – postawa wobec używek.  

Pozalekcyjne zajęcia sportowe i edukacyjne stanowiące element oddziaływań 

profilaktycznych, powinny obejmować: 

 zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu ( m.in. zakaz używek, 

przeklinania, reguły fair play) 

 trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, promowania 

trzeźwego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu  

 integracja mieszkańców, współpraca z rodzicami: angażowanie ich np. do udziału          

w zajęciach razem z dziećmi, umożliwienie im podejmowania i realizowania własnych 

pomysłów (np. organizacji zawodów, treningów, festynów rodzinnych, spotkań) 

Niniejszy projekt jest ważnym przedsięwzięciem w zakresie profilaktyki           

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie budowania społeczeństwa 

aktywnego i zintegrowanego.  
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HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ 

 

KWOTA REALIZACJI:     37.000 zł 

 Doposażenie placu zabaw w Reszkach 5.600 zł 

 Doposażenie placu zabaw w Bałcynach 4.000zł 

 Doposażenie placu zabaw w Turznicy 13.000zł 

 Doposażenie placu zabaw w Morlinach 4.400zł 

 Doposażenie placu zabaw w Kątnie 10.000 zł 

 

CELE PROGRAMU: 

- wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu 

- tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

- zapewnienie bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży 

- podwyższenie poczucia własnej wartości uczestników programu 

- integracja mieszkańców 

- zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 

-  dostarczenie informacji uczestnikom programu o szkodliwym działaniu alkoholu, nikotyny  

i środków psychoaktywnych 

 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:  

Gmina Ostróda 

 

TERMIN REALIZACJI: 

kwiecień 2012 – grudzień 2012 

 

UCZESTNICY PROGRAMU: 

 mieszkańcy Gminy Ostróda (w  szczególności dzieci i młodzież) 

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU: 

1.    Utworzenie bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw 

2.    Lokalizacja placu zabaw 

     - dokumentacja miejsca 

     - ustalenie właściciela terenu  
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      3.    Zapotrzebowanie na wyposażenie placu zabaw 

  - nazwa i rodzaj sprzętu 

  - ilość sprzętu 

  - cena jednostkowa 

  - źródło zakupu 

  - gwarancja producenta 

 

     4. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu zabaw 

 - przygotowanie terenu 

 - ogrodzenie placu zabaw 

 - wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie placu zabaw 

 

     5. Sposób wykorzystania placu zabaw 

 -  regulamin użytkowania placu zabaw 

 -  wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za porządek na placu zabaw 

                  - na placu zabaw będzie możliwość przeprowadzania zajęcia dla uczestników zajęć  

sportowo-  rekreacyjnych w czasie wypoczynku  letniego w ramach akcji „Bezpieczne 

Lato 2012” 

 

6. Informacja dla mieszkańców na temat projektu 

- plakaty, ulotki, ogłoszenia parafialne 

 

      7. Przystąpienie do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę” 

 - zorganizowanie festynu rodzinnego 

- zorganizowanie spotkań mieszkańców, rozmowy na temat profilaktyki uzależnień 

- spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwego działania 

alkoholu, nikotyny i środków psychoaktywnych (prowadzone przy udziale pedagoga 

szkolnego) 

    8. Zorganizowanie tygodnia sportowego 

           - przedsięwzięcie edukacyjne łączące sport i profilaktykę. Projekt „Zdrowo na 

Sportowo – bezpiecznie  bawię się  i rozwijam” 


