Projekt Gmina na „5”
Wsparcie edukacyjne samorządu lokalnego w zakresie pomagania
osobom i rodzinom z problemem alkoholowym.

Gmina na „5” to gmina, która:

1. Powadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w swojej społeczności (art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. Pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów, związanych także z uzależnieniami i przemocą, poprzez dostarczenie
im podstawowej wiedzy na te tematy.
3. Inwestuje w edukację rodzin i pokazuje im, jak radzić sobie, gdy dziecko sięga po alkohol.
4. Wspiera różne grupy osób (np. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów, terapeutów uzależnień, liderów
społeczności abstynenckich), które na co dzień pomagają rodzinom z problemem uzależnień i przemocy, w podnoszeniu ich
wiedzy w tych obszarach.
5. Dba o to, by mieszkańcy byli dobrze poinformowani, gdzie mogą się zgłosić po pomoc, gdy w ich rodzinie wystąpił problem
z alkoholem lub przemocą.
Jeśli Twoja Gmina chce wesprzeć swoją społeczność lokalną w radzeniu sobie z problemami uzależnień, ZAMÓW PAKIET
EDUKACYJNY BROSZUR, z których skorzystają: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, rodzice, klienci punktów
informacyjno-konsultacyjnych, członkowie stowarzyszeń abstynenckich, placówki leczenia uzależnień, osoby zajmujące
się przeciwdziałaniem przemocy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprzedawcy
napojów alkoholowych.
PAKIET EDUKACYJNY to 5 RÓŻNYCH BROSZUR (po 100 egz. każda, łącznie 500 egz.)
oraz 2 KSIĄŻKI: „Zadania i kompetencje gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych”, „Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów”.
Dajemy Ci pełną swobodę wyboru – sam możesz zbudować swój pakiet! Spośród 28 tytułów
broszur możesz wybrać 5, które odpowiadają potrzebom Twojej Gminy.
Wszystkie publikacje uzyskały patronat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Cena jednego pakietu to 660,00 zł brutto.
Koszty przesyłki pokrywa Fundacja ETOH.
Gminy, które zamówią 3 lub
więcej pakietów, otrzymają
DODATKOWO BEZPŁATNIE
prenumeratę miesięcznika
„Remedium” lub „Świat Problemów” na rok 2020! Oba
czasopisma są wydawane
przy wsparciu Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

P R A C A W G RU PA C H R O B O C Z Y C H
– PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
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D O PA L A C Z E
– KOMPENDIUM WIEDZY DLA RODZICÓW

Artur Malczewski, Micha³ Kidawa

Projekt trwa

od 1 marca do 31 maja
2020 roku.
Więcej informacji na temat projektu i formularz zamówienia znajduje
się na stronie internetowej
www.wydawnictworemedium.pl
tel. (22) 836 80 80
e-mail: etoh@etoh.edu.pl

NIE CZEKAJ,
SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

CO ZROBIÆ, ABY NASZE DZIECI
NIE SIÊGA£Y PO ALKOHOL?
– PORADNIK DLA RODZICÓW

POMOC PSYCHOLOGICZNA
DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ
– PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
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ZADANIA W£ASNE GMINY W ZAKRESIE

POZA GRANICAMI BEZPIECZNEGO PICIA
– PICIE RYZYKOWNE, SZKODLIWE
I UZALE¯NIENIE OD ALKOHOLU

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
informator dla radnych, wójtów/burmistrzów/prezydentów miast

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” W PRACY
GMINNEJ KOMISJI ROZWI¥ZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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