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NAZWA PROJEKTU

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

KRÓTKI OPIS

Program odnosi się do zadań gminy
wskazanych w ustawie z dnia 26 października 1996r o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodnie z ustawą jednostki samorządu terytorialnego, w tym
gmina są zobowiązane do podejmowania działań:
1.Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji
dla osób uzależnionych od alkoholu
2.Udzielenie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Program zgodnie z obowiązującymi przepisami o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest uchwalany co
roku przez Radę Gminy Rokietnica

1

REALIZOWANE CELE
OPERACYJNE

1.2.Rozwój
środowiskowych form
pomocy
2.1.Przeciwdziałanie i
profilaktyka uzależnień i
współuzależnień
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

Program odnosi się do zadań gminy wskazanej w ustawie z dnia
29 lipca 2005 o Przeciwdziałaniu Narkomanii
Zgodnie z ustawą jednostki samorządu terytorialnego, w tym
gmina są zobowiązane do podejmowania działań:
1.Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii
2.Wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i
osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii
3.Udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i
rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Program jest uchwalany zgodnie z obowiązującymi przepisami o
Przeciwdziałaniu Narkomanii przez Radę Gminy Rokietnica
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1.2.Rozwój
środowiskowych form
wsparcia
2.1.Przeciwdziałanie i
profilaktyka uzależnień i
współuzależnień
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LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I
RODZINY

Lokalny system Wsparcia Dziecka i Rodziny powinien zawierać:
1.Pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji w
przezwyciężaniu problemów materialnych, życiowych i
wychowawczych
2.Pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i
wykluczeniem społecznym
3.Tworzenie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych mających
pomóc rodzinie w jej najbliższym środowisku
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LOKALNY SYSTEM
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE

Lokalny system Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powinien
zapewniać gminie możliwość realizacji zadań własnych
wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez:
1.Budowę gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
2.Prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy
3.Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji
w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5
GMINNY PROGRAM POMOCY W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA

4.Przygotowanie kadr do pracy terapeutycznej i socjalnej z
rodziną dotkniętą przemocą
Projekt ten zakłada uczestnictwo Gminy Rokietnica w
wieloletnim krajowym programie „Pomocy państwa w zakresie
dożywiania”
Zgodnie z przepisami ustawy regulującymi zasady uczestnictwa
w krajowym programie i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy pomoc ze strony gminy przysługuje:
- dzieciom do 7 roku życia
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- osobom dorosłym znajdującym się w trudnej sytuacji
3

1.2.Rozwój
środowiskowych form
wsparcia

1.2.
Rozwój środowiskowych
form wsparcia
2.2. Przeciwdziałanie
przemocy w środowisku

1.2. Rozwój
środowiskowych form
wsparcia

materialnej, w szczególności osobom samotnym , chorym
niepełnosprawnym i w podeszłym wieku
Pomoc w ramach programu może być udzielana jako: pieniężna
lub rzeczowa, w postaci produktów żywnościowych lub
gotowego posiłku
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PROJEKT SYSTEMOWY OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH
PODDZAŁANIA 7.1.1. O TYTULE „ O LEPSZĄ
JAKOŚĆ ŻYCIA”

7
ROZWÓJ ŚWIETLIC
SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Celem projektu jest przygotowanie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy, powrotu
do czynnego zatrudnienia i życia w społeczeństwie.
Projekt realizowany poprzez:
- szkolenia aktywizujące, motywacyjno - doradcze
- badania lekarskie pod kątem możliwości podjęcia zatrudnienia
- określenia indywidualnych predyspozycji
zdrowotnych do zawodu
-podniesienia kwalifikacji, kompetencji, umiejętności
umożliwiających aktywizację zawodową

Świetlice socjoterapeutyczne są miejscem w którym dzieci z
rodzin zagrożonych alkoholizmem będą brały udział w zajęciach
przewidzianych programem socjoterapeutycznym, opiekuńczo –
wychowawczym poprzez:
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1.1. Aktywizacja
społeczna i zawodowa
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznie

3.1. Zwiększenie
aktywności społeczeństwa
lokalnego na rzecz
rozwoju inicjatyw
społecznych.
3.3. Współpraca z
partnerami na rynku pracy
w celu aktywizacji
zawodowej i rozwoju
zatrudnienia
2.1.
Przeciwdziałanie i
profilaktyka uzależnień i

współdziałanie
- pomoc w kryzysach szkolnych, rówieśniczych, osobistych,
organizujących zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne i
kompensacyjne
- prowadzenie indywidualnego programu rozwoju uzdolnień
- promocję postaw społecznych, alternatywnych do
prezentowanych w środowisku rodzinnym

2.3.
Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży

- wsparcie dla rodziny dziecka
- wsparcie socjalne, w tym dodatkowy posiłek
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GODNA JESIEŃ ŻYCIA

Budowanie systemu wsparcia dla osób starszych, w celu
utrzymania ich w środowisku lokalnym, w tym dziennych
domach pomocy, klubów seniora.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Projekt, w ramach którego wykonywane są prace przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania przez
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
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1.3.
Tworzenie infrastruktury
dla potrzeb osób
niepełnospraw.
i osób starszych
3.2.
Aktywna współpraca z o
organizacjami
pozarządowymi i
stwarzanie warunków do
ich rozwoju
1.1.Aktywizacja społeczna
i zawodowa osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem społecznym
3.3. Współpraca z
partnerami na rynku pracy

- cele aktywizacji
zawodowej i rozwoju
zatrudnienia
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ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH KADR OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKIETNICY
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POWSTANIE ŚWIETLIC, WARSZTATÓW
TERAPII
ZAJĘCIOWEJ ORAZ
HOSTELU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt ma na celu pogłębianie umiejętności pracowników
socjalnych w zakresie komunikacji, asertywności, radzenia sobie
ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego. Przewiduje
zwiększenie skuteczności interwencji prawno- administracyjnej
poprzez :
Udział w szkoleniach, warsztatach, specjalizacjach, kursach
kwalifikacyjnych, licencjatach, studiach, studiach
podyplomowych.

2.4. Podnoszenie
kompetencji kadr
instytucji i organizacji
zajmujących się
rozwiązywaniem
problemów społecznych

Program realizowany poprzez udział dorosłych osób
niepełnosprawnych w świetlicach, warsztatach terapii
zajęciowej.
Docelowo wskazane utworzenie hostelu dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin

1.3.
Tworzenie infrastruktury
dla potrzeb osób
niepełnospraw. i osób
starszych
3.1.
Zwiększenie aktywności
społeczeństwa lokalnego
na rzecz rozwoju inicjatyw
społecznych
3.2.
Aktywna współpraca z
organizacjami
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pozarządowymi i
stwarzania warunków do
ich
rozwoju.
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PROJEKT POWSTANIA ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Projekt ma na celu niwelowanie skutków wynikających z braków
środowiskowych
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1.1.
Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób i grup
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
3.3.
Współpraca z partnerami
na rynku pracy - cele
aktywizacji zawodowej i
rozwoju zatrudnienia
1.2.
Rozwój środowiskowych
form wsparcia

