
GMINNY OŚRODEK PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Funkcjonuje na terenie Zakrzówka od ponad 13 lat. Zaprasza wszystkich
zainteresowanych do pomieszczeń znajdujących się w budynku Parafii Rzymsko-
Katolickiej przy Kościele Św. Mikołaja w Zakrzówku.

ul. Wójtowicza 39
23-213 Zakrzówek
tel.81/8215702

DYŻURY
PUNKT KONSULTACYJNY: poniedziałek od 1600 do 2000

KLUB ABSTYNENTA „NADZIEJA” a w nim:

- Mityngi A-A grupy „ Marzenie niedziela od godz. 18-tej (po zmianie czasu od 19-tej)

- Mityngi Al-Anon grupy „Serce” niedziela od godz. 13-tej

RADCA PRAWNY: poniedziałek od 1130  do 1530 , Urząd Gminy Zakrzówek, pokój nr 9.

PUNKT KONSULTACYJNY

Jest to miejsce pierwszego kontaktu dla osób z problemem uzależnień i członków rodzin oraz

zjawiskiem przemocy. Punkt świadczy pomoc psychologiczną i prawną:

1. Zajmuje się motywowaniem zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych do

podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień i kierowaniem do leczenia

specjalistycznego.

2. Nakłanianiem osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany

szkodliwego wzoru picia

3. Udzielaniem wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym ( np. poprzez

rozmowy podtrzymujące w nawrotach).

4. Rozpoznawaniem zjawiska przemocy domowej, udzielaniem stosownego wsparcia

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

5. Inicjowaniem interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

6. Gromadzeniem aktualnych informacje na temat dostępnych miejsc pomocy

i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być

włączone w systemową pomoc dla rodziny.

Oprócz tego w każdy poniedziałek od 1130  do 1530 w Urzędzie Gminy pokój nr 9 zatrudniony jest

radca, który świadczy fachową usługę prawną dla rodzin z problemami uzależnień i zjawiskiem

przemocy oraz innych osób potrzebujących pomocy prawnika.



KLUB ABSTYNENTA „NADZIEJA”

Klub organizuje trzeźwościowe spotkania integracyjne i okolicznościowe, rocznice abstynenckie

swoich członków, wyjazdy do miejsc kultu religijnego, zabawy, ogniska dla osób trzeźwiejących

z uzależnień lub rozwiązujących problemy przemocy.

Mityngi A-A grupy „ Marzenie” niedziela od godz. 18-tej (po zmianie czasu od 19-tej)

Są to spotkania mężczyzn i kobiet z problemem alkoholowym uczących się życia w trzeźwości.

Zapewniają anonimowość osób, tajemnicę zasłyszanych spraw i zdarzeń oraz dają poczucie

bezpieczeństwa. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Osoby biorące

udział w grupie starają się sobie wzajemnie pomagać w trzeźwieniu.

Mityngi Al-Anon grupy „Serce” niedziela od godz. 13-tej

Są to spotkania kobiet żyjących w bliskości z osobą uzależnioną lub stosującą przemoc. Jeżeli

w związku z piciem męża lub innej osoby zdarzają się kłótnie, awantury lub jakieś inne problemy to

zapraszamy do Al-Anon. Można tu spotkać osoby będące w podobnej sytuacji oraz posłuchać

jak inne kobiety pokonują kłopoty nawet wówczas, gdy nadal piją członkowie ich rodzin. Grupa

zapewnia anonimowość osób oraz dyskrecję zasłyszanych spraw i zdarzeń. Podstawą w Al-Anon

jest zrozumienie i życzliwość. Po zgłoszeniu się chętnych osób planujemy wznowienie spotkań.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Działa w 6- osobowym składzie.

2. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rozwiązywania problemów uzależnień

i przeciwdziałania zjawiskom przemocy.

3. Zaprasza na rozmowę osoby w stosunku, do których wpłynęły wnioski o skierowanie na

leczenie odwykowe oraz członków rodzin związanych ze sprawą.

4. Opiniuje wnioski przed wydaniem pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

5. Przeprowadza kontrole punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwałami Rady Gminy.

W GMINNYM OŚRODKU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NIE WOLNO PRZEBYWAĆ PO SPOŻYCIU ALKOHOLU !!!


