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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
zaprasza na zamknięte szkolenie on-line pn.:

ZADANIA GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Zapraszamy na szkolenie zamknięte on line z zakresu zadań dla Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również
opiniowaniem wniosków o zezwolenia i kontrolę punktów sprzedaży alkoholu. Wymóg odbycia szkolenia przez
członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Cele szkolenia:
 Zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań o leczenie odwykowe osób uzależnionych od
alkoholu.
 Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych jako zadania należącego do gmin.
 Omówienie zasad pracy GKRPA w okresie epidemii koronawirusa oraz nowelizacje ustawy, w tym ustawa
o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (potocznie zwana
ustawą o „małpkach”).
 Poznanie zasad działania gminnych komisji, w tym kwestia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.

Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.

Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego.
Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy
obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
5. Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO.
6. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne.
8. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna.
9. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń.
10.Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w świetle nowej ustawy –
Prawo przedsiębiorców.
11.Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych ustaw – praca
GKRPA w czasie epidemii.
12.Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Cena każdego szkolenia obejmuje:






Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego,
Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez trenera,
4 h zegarowe szkolenia,
Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej,
Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju rekomendujemy szkolenia zamknięte
w formule on-line.
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Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy
komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali
multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy
instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub w sali urzędu za
pośrednictwem rzutnika multimedialnego.
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. Trener
odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, (Google
Chrome).
Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem lub
głośniki.
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