Stąporków, dnia
WNIOSEK

(imię, nazwisko i adres osoby/instytucji
składającej wniosek)
…………………………………………..
(nr telefonu)

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Stąporkowie

I. cz. – Dane osobowe
Działając na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) zwracam się z prośbą o skierowanie:
(imię i nazwisko osoby wnioskowanej/imię ojca)

(data/miejsce urodzenia)

(adres zamieszkania)

na leczenie odwykowe.

(adres zameldowania)

Oświadczam, że nadużywanie alkoholu przez w/w osobę powoduje:
□ rozkład życia rodzinnego
□ demoralizację małoletnich
□uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
□systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego
Uwaga: zaznacz „X” przy występujących szkodach społecznych.
II. cz. – Uzasadnienie

podpis osoby składającej wniosek

Do wniosku:
Wnioskodawcą może być m.in.:
⇒ członek rodziny
⇒ pracodawca
⇒ policja
⇒ kurator
⇒ pedagog szkolny
⇒ pracownik OPS
⇒ osoba dotknięta następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną
⇒ każda osoba pełnoletnia (niezwiązana z rodziną)
I część zawiera dane osobowe osoby wnioskowanej
II część to krótki opis sytuacji osoby nadużywającej alkoholu:
- jak długo nadużywa napojów alkoholowych;
- za co je nabywa;
- jaki wpływ na rodzinę ma nadużywanie przez nią alkoholu (demoralizacja małoletnich dzieci,
agresja, znęcanie psychiczne/fizyczne);
- czy zakłóca spokój lub porządek publiczny;
- czy w związku z nadużywaniem osoba uchyla się od pracy;
- czy były wobec niej podejmowane interwencje Policji itp.
Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną.
Wniosek należy podpisać i w zaklejonej kopercie złożyć w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stąporkowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a lub osobiście w pokoju nr 5, piętro I
(tel. 511 134 635, 533 391 691), lub wysłać pocztą na w/w adres z dopiskiem GKRPA.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala terminy spotkań z zespołem motywacyjno –
interwencyjnym, na które wzywane są osoby wnioskowane. W zależności od ich sytuacji Komisja podejmuje
stosowną decyzję włącznie z możliwością skierowania sprawy do Sądu Rejonowego w Końskich o zastosowanie
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

