Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, tel. 52/ 58-70-400

PLAN PRACY
GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
2017

NA ROK

Lp.
1

Data
posiedzenia

Tematyka

STYCZEŃ
1. Omówienie zadań realizowanych w ramach gminnego
programu

przeciwdziałania

narkomanii,

oraz

gminnego

programu rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2017 określenie sposobu ich realizacji
2. Przedstawienie

sprawozdań

z

pracy:

psychoterapeuty,

psychologa, terapeuty uzależnień, specjalisty ds. przemocy
,radcy prawnego
3. Sprawy

bieżące

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

2

LUTY

1. Sprawy

bieżące

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

realizacji

warsztatów

Problemów Alkoholowych.

3

MARZEC

1. Omówienie

przygotowań

do

z

komunikacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Sprawy

bieżące

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.
1.
4

KWIECIEŃ

Omówienie

przygotowań

do

profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”

realizacji

programu

2.Sprawy bieżące.
5

MAJ

1.Omówienie przygotowań do kampanii „Postaw na rodzinę”
2.Omówienie sprawy związanej z finansowaniem grupy wsparcia
dla ofiar przemocy domowej.
2.Sprawy bieżące

6

CZERWIEC

1. Omówienie

przygotowań

do

realizacji

warsztatów

edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z
picia alkoholu przez osoby nieletnie, których celem będzie
zmiana postaw dorosłych wobec picia alkoholu przez dzieci i
młodzież
2. Omówienie przygotowań do realizacji zadania związanego z
wyjazdem dzieci na kolonie.
3.

Omówienie sprawy związanej z realizacją warsztatów dla
osób doświadczających przemocy.

4. Sprawy bieżące komisji.
7

LIPIEC

1.Omówienie sprawozdań z realizacji zajęć:
a)socjoterapeutycznych
b) profilaktycznych
c) sportowych
d) pozalekcyjnych
2.Sprawy bieżące Komisji.

8

SIERPIEŃ

1.Omówienie spraw związanych z organizacją konferencji dla
organizacji pozarządowych w proces propagowania działań
profilaktycznych
2.Sprawy bieżące.

9

WRZESIEŃ

1. Omówienie realizacji we wszystkich szkołach warsztatów dla
dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie zapobiegania
agresji i przemocy rówieśniczej.

10

PAŹDZIERNIK 1. Omówienie Kampanii „Postaw na rodzinę” , wnioski i uwagi.
2. Zorganizowanie dla uczniów oraz rodziców warsztatów na
temat zjawiska cyberprzemocy

3. Sprawy bieżące

11

LISTOPAD

1. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
2. Przygotowanie

projektu

Gminnego

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
3. Sprawy bieżące komisji.
12

GRUDZIEŃ
1. Sprawy bieżące komisji.

Programu

