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Szkolenia i Konferencje „SEMPRE” 
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online  

 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii - wnioski i rekomendacje do 

wprowadzenia zmian  po pierwszym roku 
obowiązywania. 

 
 

Gminne komisje - jak zaplanować działania w 2023 roku uwzględniając 
nową sytuację finansową (podział funduszy na „małpkowe” i środki 
alkoholowe) oraz jak realizować nowe zadania przypisane komisji? 
 
 
TERMIN: 

 08.12.2022r. (czwartek) godz. 09.00-12.00 

ADRESACI: 
Szkolenie skierowane jest do: członków gminnych komisji rozwiazywania problemów 
alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych, 
koordynatorów gminnych programów, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 
a także do samorządowców odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i realizacje 
gminnych programów oraz osób zajmujących się w samorządzie rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii. 
 
 
WYKŁADOWCA: 
Robert Lemański –dyplomowany specjalista w zakresie profilaktyki społecznej, w 
latach 2007-2008 Kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA i Koordynator 
Projektu Sieć Gmin Wiodących PARPA, od 20 lat prowadzi szkolenia specjalistyczne 
dla członków GKRPA oraz pracowników socjalnych, od 20 lat członek kilku Gminnych 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym przewodniczący), niezależny 
ekspert, Od stycznia 2022 roku skonsultował w kilkudziesięciu gminach projekty 
gminnych programów. Praktyk, nie teoretyk. Warszawa 
 
 
 
 

 
 

Koordynator szkolenia: Agnieszka Dudek, tel.: +48 696 531 860 
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SZKOLENIE ONLINE (na żywo): 

 
 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - wnioski i 
rekomendacje do wprowadzenia zmian  po pierwszym roku 

obowiązywania- program szkolenia: 
 

 
09.00-12.00 Prowadzenie Robert Lemański: 
 
Program szkolenia: 

1. Główne założenia połączonych gminnych programów w kontekście zapisów w ustawie o 
wychowaniu  
    w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zapisów Narodowego Programu Zdrowia. 
Omówimy podstawy prawne i rekomendowane kierunki realizacji połączonych gminnych programów: 
alkoholowego i narkotykowego. 
 
2. Analiza poszczególnych ważnych strategicznie dla realizacji programu, wydatkowania środków i  
    działań komisji zapisów w gminnym programie. 
Omówimy to, do czego najczęściej odwołują się gminy przy planowaniu wydatków oraz do kryteriów 
stanowiących podstawę kontroli przez RIO oraz NIK. 
 
3. Co warto zmienić w przyjętych gminnych programach - praktyczne rekomendacje. 
Wskażemy na te elementy gminnego programu, które warto rozważyć do zaktualizowania.  
 
4. Podział środków na te, które można i trzeba wydać na realizację zadań wynikających z art. 4 
ustawy  
    i na te, które podlegają zupełnie innym kryteriom wydatkowania („małpkowe”); 
Omówimy zasady na co można a na co nie wolno i dlaczego wydatkować środków alkoholowych oraz 
„małpkowych”. 
 
5. Prezentacja przykładu specjalnie stworzonego projektu, który pokazuje jak analizować oferty do  
    sfinansowania w ramach środków „małpkowych”. 
w 2022 roku powstał jak dotychczas jedyny model projektu (programu), który spełnia wszystkie 
warunki do wydatkowania środków „małpkowych”. Pokażemy ten projekt i na jego 
przykładzie porozmawiamy, jak oceniać zgłaszane do komisji wnioski o sfinansowanie z funduszu 
„małpkowego”. 
 
6. Dyskusja o praktycznych aspektach funkcjonowania komisji w świetle nowych zadań przypisanych k 
    omisji.  
Odpowiemy na pytania uczestników oraz podpowiemy jak rozwiązać konkretne problemy występujące 
w gminach.  

Wymagania techniczne: komputer, smartfon lub tablet podłączony do Internetu z 
prędkością ̨łącza od 512 KB/sek. 

Dostęp do wirtualnego szkolenia zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia 
na 1 dzień przed terminem jego rozpoczęcia. 

 
KOSZT SZKOLENIA: 350,00 zł od Osoby. 

Cena obejmuje: 
- autorskie materiały elektroniczne,  
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- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Dyrektora SEMPRE  
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po szkoleniu, po otrzymaniu faktury VAT,  

w terminie 7 dni 
 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (Prosimy wypełnić drukowanymi literami) 
 

Temat szkolenia 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - wnioski i 
rekomendacje do wprowadzenia zmian  po pierwszym roku 

obowiązywania 

Data i miejsce szkolenia: 
08.12.2022r. (czwartek) godz. 09.00-12.00 (Online) 
 

 

L.p. Imię i nazwisko  
(dane prosimy wpisywać drukowanymi literami) 

Funkcja 

   
   
   

 
TELEFON KONTAKTOWY: ______________________ 

 
   FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ: 
 

Nabywca Odbiorca Adres e-
mail do 

wysłania 
FV 

Adres 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
NIP: 
 

Adres: 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 

 

e-mail: 

 

 
 

KOSZT SZKOLENIA: 350zł od Osoby. Cena obejmuje: 
- autorskie materiały elektroniczne,  

- certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Dyrektora SEMPRE  
Należność za udział w szkoleniu należy przesłać po szkoleniu, po otrzymaniu faktury VAT,  

w terminie 7 dni 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Szkolenia i 
Konferencje SEMPRE, Al Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 
w celu przesyłania treści marketingowych na adres e-mail podany 
powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda 
może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@szkolenia-sempre.pl pod 
adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście 
Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG 
ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

     Data i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej 
 

Data _________ Podpis _____________________________ 

Oświadczam, iż środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w co 
najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. 
 

Pieczęć i podpis Zgłaszającego oraz Instytucji zgłaszającej  
 
 
 

 
 

 
 

Podpis  _____________________________ 
 

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem: biuro@szkolenia-sempre.pl lub faksem: 22 398 86 39  
do dnia 07.12.2022r. 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w szkoleniu  
Uwaga! Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
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Ważne! W przypadku rezygnacji ze szkolenia w formie pisemnej (e-mail po terminie 01.12.2022r. instytucja 
lub osoba zgłaszająca rezygnację ponosi  100% kosztów kwoty szkolenia - niezależnie od powodów 

rezygnacji 


