Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/376/2013
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

I.WSTĘP
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Rzgów na rok 2014, zwany dalej Programem, jest kontynuacją zadań przyjętych do
realizacji w latach ubiegłych, które przyniosły najwięcej doświadczeń i efektów
działalności. W roku bieżącym największy wysiłek skupić należy na stworzeniu
optymalnych warunków osobom i rodzinom z problemem alkoholowym.
II.DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
W POPULACJI MŁODZIEŻY Z GMINY RZGÓW.
1. Do podstawowych obszarów, w których występują
z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków zalicza się:

problemy

1)szkody u młodzieży pijącej alkohol związane z:
a)wczesną inicjacją,
b)stratami rozwojowymi,
c)piciem destrukcyjnym,
d)pogorszeniem zdrowia,
e)zahamowaniem rozwoju psychofizycznego,
2)szkody u dorosłych pijących alkohol związane z:
a)uzależnieniem,
b)nadużywaniem alkoholu,
c)utratą zdrowia.
3)szkody u członków rodziny z problemem alkoholowym związane z:
a)demoralizacją,
b)ubóstwem,
c)przemocą.
4)naruszanie prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe związane z:
a)popełnianiem przestępstw w stanie nietrzeźwości,
b)przemocą w rodzinie,
c)prowadzeniem pojazdów w stanie po spożyciu alkoholu.
5)naruszanie prawa związanego z obrotem alkoholem poprzez:
a)sprzedaż alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym,
b)reklamę lub propagowanie napojów alkoholowych
6)szkody wynikające z narkotyzowania się młodzieży
7)naruszanie prawa związanego z nielegalnym obrotem narkotykami
8)łatwość dostępu do narkotyków
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związane

9)brak wiedzy i nieprawidłowe postawy w związku z alkoholem lub narkotykami.
Diagnoza problemów alkoholowych i narkotykowych została sporządzona i stanowi
element Programu na 2014. oryginał diagnozy znajduje się w dokumentacji Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.Najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy:
1)rozszerzyć ilość i zasięg programów profilaktycznych,
2)wprowadzić programy profilaktyczne dla najmłodszych klas szkół podstawowych,
3)objąć programami profilaktycznymi rodziców i nauczycieli,
4)wprowadzić do szkół programy dotyczące narkomanii, przemocy i agresji,
5)ograniczyć dostępność młodzieży do alkoholu, poprzez zwiększenie kontroli
w sklepach oraz przeprowadzanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
6)zwiększyć ilość atrakcyjnych form promocji zdrowego stylu życia.
III.CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU.
1.Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych i zmiany struktury ich spożywania,
przez promowanie zachowań mających na celu trzeźwy tryb życia.
2.Kształtowanie opinii i postaw społecznych na temat choroby alkoholowej,
nadużywania alkoholu, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3.Zmniejszanie rozmiarów patologii spowodowanej alkoholizmem, nadużywaniem
alkoholu przez dorosłych i młodzież, zwłaszcza przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.
4.Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu
poprzez wprowadzenie metod wczesnego diagnozowania zagrożeń związanych z piciem
alkoholu.
5.Zmniejszenie ilości spożywanego przez młodzież alkoholu.
6.Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia.
IV. OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PROGRAMU.
1. Realizacja Programu powinna przynieść korzyści w sferze zdrowotnej
i ekonomicznej oraz przyczyniać się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności
w dziedzinie:
1)życia rodzinnego,
2)sprawności psychofizycznej mieszkańców gminy,
3)ryzyka zachorowań,
4)opieki zdrowotnej,
5)pomocy społecznej,
6)wiedzy na temat uzależnień i sposobu ich leczenia
7)wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
V.PODSTAWOWE ZADANIA PROGRAMU.
Zgodnie z art. 4 , ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych należy do zadań gmin.
Są to zadania:
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1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2.Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie, rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.
3.Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych
zajęć
sportowych,
zajęć
rozwijających
zainteresowania
i umiejętności dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
zajęciach
opiekuńczo-wychowawczych
i terapeutycznych.
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.131 (dotyczy zasad umieszczania reklam i promocji napojów alkoholowych)
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dotyczy
zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych) oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6.Wspieranie zatrudnienia socjalnego.
7.Pomoc dla osób wspieranych zatrudnieniem socjalnym organizowanym
i finansowanym przez centra integracji społecznej.
VI.SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ.
1.
a) prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm
i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu;
b) realizacja i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie
świadomości społecznej na temat szkód wynikających z picia alkoholu;
c) inicjowanie różnych form profilaktyki rówieśniczej (działania liderów
młodzieżowych);
d) organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia
z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej;
e) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
f) prowadzenie edukacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej,
możliwości przeciwdziałania i reagowania.
2.
a) utrzymanie oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psychoterapeutycznej,
socjoterapeutycznej poprzez działania 2 punktów konsultacyjnych na terenie gminy
(Rzgów) oraz współpracy z wyspecjalizowanymi poradniami;
b) zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób
uzależnionych od alkoholu po zakończonym leczeniu odwykowym, w tym
zabezpieczenie funduszu zatrudnienia socjalnego;
c) wspieranie aktywności lokalnych środowisk abstynenckich;
d) realizacja działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym;
e) realizacja działań profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej.
3

3.
a) tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych;
b) organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych stanowiących alternatywę dla
podejmowania zachowań ryzykownych;
c) dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczających na świetlice i biorących udział w
zajęciach opiekuńczo-wychowawczych;
d) zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub
zagrożonych problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych i najuboższych we
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie, dyrektorami
szkół z terenu Gminy Rzgów oraz pedagogami.
4.
a) szkolenia pracowników i wolontariuszy świetlic z programem opiekuńczowychowawczym oraz innych grup zawodowych wspierających realizację zadań z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
b) szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych;
c) szkolenia członków GKRPA w Rzgowie, radnych Rady Miejskiej w Rzgowie.
5.
a) ograniczanie dostępności fizycznej napojów alkoholowych;
b) zintensyfikowanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
6. Wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu
profilaktyki alkoholowej.
7. Bieżące analizowanie składanych wniosków w stosunku do osób uzależnionych,
motywowanie do podejmowania leczenia osób nadużywających alkoholu, kierowanie
wniosków do sądu celem przymuszenia do leczenia, kierowanie do biegłego lekarza
celem orzeczenia uzależnienia lub stopnia uzależnienia.
VII. KONTROLA PRZESIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ I
PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
1) Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2) Kontrole przeprowadzają zespoły minimum 3 osobowe, w skład których wchodzą:
Upoważniony przez Burmistrza Rzgowa pracownik Urzędu Miejskiego w
Rzgowie,
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Policja w zakresie:
-przestrzegania porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych,
-przestrzegania zasady nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim
i nietrzeźwym,
-nie prowadzenia reklamy alkoholu.
3)Zakres kontroli obejmuje:
Zgodność prowadzonej działalności z zezwoleniem,
Przestrzeganie
warunków
ustawy
o
wychowaniu
w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu
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alkoholizmowi,
Przestrzeganie warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych określonych
w uchwałach Rady Gminy Rzgów.
4)Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do:
Wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub jego części, gdzie prowadzona
jest sprzedaż napojów alkoholowych w takich dniach i godzinach, w jakich jest
prowadzona działalność,
Żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz żądania okazania zezwolenia,
5)Czynności kontrolnych w przypadkach, o których mowa w pkt.3 dokonuje się
w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego
zatrudnionej.
6)Przedsiębiorca kontrolowany jest zobowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne
do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
7) Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do
usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą
do cofnięcia zezwolenia lub wszczyna postępowanie o cofnięcie zezwolenia, lub
podejmuje inne działania przewidziane prawem.
8)Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia
stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informacje o
wykonaniu zaleceń.
9)Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.
VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.
Podstawowym źródłem finansowania Programu są środki przyjęte w budżecie Gminy
Rzgów na 2014r.,pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
IX.WYKONANIE PROGRAMU.
Za wykonanie programu odpowiada Burmistrz Rzgowa, Pełnomocnik Burmistrza
Rzgowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rzgowie, dyrektorów szkół podstawowych: SP w Rzgowie,SP
w Guzewie, SP w Kalinie i Gimnazjum w Rzgowie, Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
X. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w
każdym posiedzeniu Komisji, dyżury zespołów roboczych GKRPA w Rzgowie oraz za
udział w kontroli punktów sprzedaży alkoholu otrzymują wynagrodzenie w wysokości
70,00 zł. brutto.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Opracowany Program jest Programem otwartym i może być uzupełniony o nowe zadania
wynikające z potrzeb naszej wspólnoty samorządowej oraz wymogów Narodowego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.
Wprowadzając nowe zadania należy mieć na względzie rekomendacje Państwowej
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Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
możliwość ich finansowania. Zadania szczegółowe określa harmonogram rzeczowofinansowy zadań realizowanych w roku 2014 stanowiący integralną część Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie oraz
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na 2014 rok. Dopuszcza się
przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi punktami harmonogramu
rzeczowo-finansowego w granicach 25%.
Program opracowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rzgowie.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W
RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
GMINNEGO
PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY RZGÓW W ROKU 2014.
§
I

Cel
1.Ograniczenie
szkód wynikających
z picia szkodliwego i
uzależnienia od
alkoholu;
2. Zmiana postaw
wobec picia
alkoholu,
zwiększenie
świadomości
społecznej w
zakresie szkód
wynikających z picia
alkoholu;
3. utrwalanie postaw
abstynenckich w
środowisku
lokalnym, wśród
dzieci i młodzieży;
4.zwiększenie
wiedzy
społeczeństwa na
temat przemocy w
rodzinie, możliwości
przeciwdziałania
zjawisku oraz
sposobów
reagowania i
uzyskania pomocy

Działanie ogólne
1.prowadzenie
edukacji publicznej na
temat działania
alkoholu na organizm
i ryzyka szkód
wynikających w
różnych wzorów
spożywania alkoholu;
2.realizacja i
wspieranie kampanii
edukacyjnych
mających na celu
zwiększenie
świadomości
społecznej na temat
szkód wynikających z
picia alkoholu;
3.inicjowanie różnych
form profilaktyki
rówieśniczej
(działania liderów
młodzieżowych);
4.organizowanie i
wspieranie działań
służących promocji
zdrowego stylu życia
z uwzględnieniem
aktywności
kulturalnej i
sportowej;
5.prowadzenie działań
edukacyjnych dla
dorosłych w zakresie
szkód wynikających z
picia alkoholu przez
dzieci i młodzieży,
wdrażanie programów

Działanie cząstkowe
spotkania
kulturalnoedukacyjne dla
dorosłych;
spotkania
kulturalnoedukacyjne oraz
sportowoprofilaktyczne dla
dzieci i młodzieży;
pogadanki i
prelekcje dla
rodziców;
pogadanki i
prelekcje dla
dzieci i młodzieży;
bajki
profilaktyczne
realizacja
rekomendowanych
programów
profilaktycznych
adresowanych do
dorosłych i do
młodzieży i dzieci
z zakresu
zachowań
ryzykownych,
przemocy
program
profilaktyczny
skierowany do
kierowców i
uczestników ruchu
drogowego;
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Adresat
- dorośli,
dzieci i
młodzież z
ternu Gminy
Rzgów

Realizator Środki
-GKRPA w 37707 zł
Rzgowie,
-Gminny
Ośrodek
Kultury w
Rzgowie,
-SP
Rzgów,
-SP Kalino,
-SP
Guzew,
Gimnazju
mw
Rzgowie,

adresowanych do
rodziców
zwiększających ich
kompetencje
wychowawcze;
6.prowadzenie
edukacji nt. zjawiska
przemocy w rodzinie i
przemocy
rówieśniczej,
możliwości
przeciwdziałania i
reagowania
II

III

1.Poprawa stanu
psychofizycznego i
funkcjonowania
społecznego osób
uzależnionych od
alkoholu oraz
współuzależnionych
2.poprawa
funkcjonowania
rodziny dotkniętej
problemem picia
szkodliwego;
3.zwiększenie
dostępności i
poprawa jakości
pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie
z problemem
alkoholowym;
4.zmniejszenie
liczby młodzieży
często pijącej
alkohol i upijającej
się

1.zwiększenie
dostępności i
poprawa jakości
pomocy dzieciom z

1.rozszerzenie oferty
pomocy
psychologicznopedagowicznej,
psychoterapeutycznej,
socjoterapeutycznej;
2.zwiększenie oferty
działań zmierzających
do aktywizacji
zawodowej i
społecznej osób
uzależnionych od
alkoholu po
zakończeniu leczenia
odwykowego, w tym
zabezpieczenie
funduszu zatrudnienia
socjalnego;
3.wspieranie
działalności lokalnych
środowisk
abstynenckich;
4.realizacja działań
mających na celu
rozpoznawanie i
zaspokajanie
indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dzieci
i młodzieży z rodzin z
problemem
alkoholowym;
5.realizacja działań
profilaktycznych z
obszaru profilaktyki
selektywnej i
wskazującej
1.tworzenie nowych i
wspieranie
istniejących miejsc
wsparcia

-

-

-

-

-

-

-

działalność
punktów
konsultacyjnych;
pomoc
merytoryczna i
terapeutyczna,
terapia
indywidualna,
socjoterapia;
współpraca z
poradniami i
jednostkami
lecznictwa
odwykowego;
rozmowy
motywujące z
osobami z
problemem
alkoholowym
kierowanie
na badania
specjalistyczne w
celu określenia
stopnia
uzależnienia;
udzielanie
pomocy i wsparcia
rodzicom , których
dzieci piją alkohol
i sprawiają kłopoty
wychowawcze

- dorośli,
młodzież i
dzieci z terenu
Gminy Rzgów
z różnego
rodzaju
problemami;
- grupy ryzyka
i młodzi
eksperymentuj
ący z
alkoholem

- GKRPA 22195 zł
w
Rzgowie,
-GPZ w
Rzgowie,
-dyrektorzy
i
pedagodzy
szkolni,

prowadzenie
pozalekcyjnych
zajęć opiekuńczo
wychowawczych;

- dzieci i
młodzież z
terenu Gminy
Rzgów

- GKRPA
w
Rzgowie,
GOK,
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127330 zł

rodzin z problemem
alkoholowym;
2.zmniejszenie
liczby młodzieży
podejmującej
działania ryzykowne

IV

1.zwiększanie
kompetencji osób
zajmujących się
pomaganiem
rodzinom
dotkniętym
problemem
alkoholowych,
przemocą oraz
członków GKRPA,
radnych;
2.zwiększanie
kompetencji służb
działających w
zakresie
przeciwdziałania
alkoholizmowi i
przemocy;
3.zwiększenie
świadomości i
zmiana postawy
sprzedawców
napojów
alkoholowych

V

1.zmniejszenie
spożycia napojów
alkoholowych i
zmiana struktury

środowiskowego dla
dzieci i młodzieży z
rodzin z problemem
alkoholowym
2.organizowanie zajęć
opiekuńczowychowawczych
stanowiących
alternatywę dla
działań ryzykownych;
3.dożywianie dzieci i
młodzieży
uczęszczających na
świetlice i biorących
udział w zajęciach
opiekuńczowychowawczych;
4. zorganizowanie
wypoczynku letniego
dla dzieci z rodzin
dotkniętych lub
zagrożonych
problemem
alkoholowym,
dysfunkcyjnych i
najuboższych.
1.szkolenia
pracowników i
wolontariuszy
świetlic z programem
opiekuńczowychowawczym oraz
innych grup
zawodowych
wspierających
realizację zadań z
zakresu profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych;
2.szkolenie
sprzedawców
napojów
alkoholowych;
3.szkolenie członków
GKRPA;

-

1.ograniczenie
dostępności fizycznej
napojów
alkoholowych;

kontrole
przedsiębiorców
korzystających z
zezwoleń
na

wspieranie
działalności
świetlic
środowiskowych
oferujących i
realizujących
programy
opiekuńczowychowawcze;
wspólne
przygotowywanie
lekkich posiłków
w czasie
prowadzenia zajęć;
zorganizowa
ne form
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
w czasie ferii
zimowych i
wakacji

dyrektorzy
szkół,
nauczyciel
ei
pedagodzy
szkolni

osoby - GKRPA 5000 zł
prowadzące w Rzgowie
zajęcia
opiekuńczowychowawcz
e
sprzeda
wcy napojów
akloholowyc
h
członk
owie
GKRPA,
radni Rady
Miejskiej w
Rzgowie;
przedst
awiciele
różnych grup
zawodowych
wspierającyc
h działania
GKRPA w
Rzgowie

- szkolenia, prelekcje -
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GKRPA w 4000zł
Rzgowie

spożycia

VI

1. Wspieranie
instytucji i
organizacji
pozarządowych
realizujących
zadania z zakresu
profilaktyki
alkoholowej
VII 1.

VVIII

2.zintensyfikowanie
kontroli punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych

sprzedaż detaliczną
napojów
alkoholowych;

1.wspieranie
instytucji, organizacji
pozarządowych
realizujących zadania
z zakresu profilaktyki
alkoholowej

- zapewnienie
wsparcia
lokalowego,
technicznego,
finansowego i
prawnego

1.zapewnienie
warunków i
materiałów do
realizacji zadań

- zakup sprzętu do
realizacji spotkań
kulturalnych i
edukacyjnych;
- zakup publikacji,
ulotek i lektury
fachowe;
- teczka
koordynatora ds.
bezpieczeństwa;
- materiały
eksploatacyjne do
realizacji zadań;
- zakup sprzętu
sportowego;
- nagrody
-remont pomieszczeń
przeznaczonych do
realizacji zadań
określonych w
GPPiRPA

-młodzież i
organizacje 30000zł
dzieci z terenu pozarządo
Gminy Rzgów we

GKRPA w 71768 zł
Rzgowie

GKRPA w 8000 zł
Rzgowie

1.wynagrodzenie
członków GKRPA w
Rzgowie

IX

1.Przeciwdziałanie
narkomanii

X

1. badanie skali
problemów
związanych z
sięganiem po
substancje
psychoaktywne

1. badanie
społeczności lokalnej
metodą

1. ankieta
audytoryjna przy
wykorzystaniu
narzędzi
stosowanych w
ogólnopolskich
badań wg programu
ESPAD

- dzieci i
młodzież z
terenu Gminy
Rzgów
- społeczność
lokalna

Szkoły,
GOK,

320 000 zł

RAZEM
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4000 zł

10000 zł

