
                                   Załącznik nr 2 

                                                                        do Uchwały Nr XXXIII/239/10 

                                               Rady Gminy Lipowa 

                                                                         z dnia 5 stycznia 2010 roku 

 

Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Lipowa na rok 2010 

 

Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji 

Zadania 

Realizator 

zadania 

Termin 

realizacji 

Koszt 

1 2 3 4 5 6 

I. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem. 

1. Współpraca z poradniami lecznictwa odwykowego i 

innymi jednostkami służby zdrowia wspomagającymi 

proces zdrowienia osób uzależnionych na terenie 

Gminy. Udział Gminy w finansowaniu lecznictwa 

prowadzonego przez poradnie i zakłady lecznictwa 

służby zdrowia, w celu zwiększenia dostępności 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. 

 

Urząd Gminy 

Komisja r.p.a. 

cały rok Działania realizowane 

w programie 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

II. Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

1. Realizacja zadań związanych z działaniami wobec 

osób uzależnionych przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Lipowej. 

 

Komisja r.p.a. 

Urząd Gminy 
  

Działania realizowane 

w programie 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

 

 



III. Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, 

edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii , w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie  

zajęć sportowo – 

rekreacyjnych dla uczniów, a 

także działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

1. Koszty realizacji programów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i  w 

gimnazjum oraz wyposażenia programów 

profilaktycznych w materiały pomocnicze do ich 

realizacji. 

Szkoły 

Podstawowe, 

Gimnazjum, 

Komisja r.p.a. 

cały rok  

 

2.000 zł 

2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w 

świetlicach szkolnych w szkołach dla dzieci i 

młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. 

 

Szkoły 

Podstawowe, 

Gimnazjum, 

Komisja r.p.a. 

cały rok Działania realizowane 

w programie 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

3. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i 

turystycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i 

środowisku promujące zdrowy styl życia. Prowadzenie 

profilaktyki edukacyjnej w oparciu o kółka 

zainteresowań w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w tym prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych w szkołach. 

  

Szkoły 

Podstawowe, 

Gimnazjum, 

Urząd Gminy  

 

 

  cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Działania realizowane 

w programie 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

 

VI. Bieżąca obsługa i ewaluacja 

gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii. 

1. Utworzenie rezerwy finansowej na zadania mogące 

wyniknąć w trakcie realizacji programu – w zależności 

od wysokości wpływów z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ciągu 

roku. 

Wójt Gminy  

 

 

 

 

 

Razem: 2.000 zł 

 


