
UCHWAŁA NR XXXII/410/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych za rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492, 
z 2021 r. poz. 41, 694) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Łask za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/410/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Łasku za rok 2020 
Zgodnie z zapisem art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami) działania zmierzające 
do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na 
celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu 
i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz 
udzielania pomocy ich rodzinom, prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez organ stanowiący Gminy. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r., zwany dalej 
„gminnym programem”, w Gminie Łask został przyjęty Uchwałą Nr XVII/183/2098 Rady Miejskiej 
w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację "gminnego programu" był Wydział Oświaty Kultury 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku. Działania ujęte w „gminnym programie” 
inicjowane były między innymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
powołaną przez Burmistrza Łasku. „Gminny program” poprzez realizację określonych w nim celów 
wyszedł naprzeciw najistotniejszym problemom społeczności lokalnej a w szczególności dzieci 
i młodzieży naszej Gminy w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych 
z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających. Program był kontynuacją zadań 
realizowanych w Gminie Łask. 

Źródłem finansowania zadań „gminnego programu” były dochody własne gminy pochodzące z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Realizacja zadań w trakcie roku wyniosła 33,53 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 
w wysokości 156.284,36 zł. 

Wykonanie rzeczowe i finansowe poszczególnych zadań ujętych w Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask za rok 2020 w pełnym  zaplanowanym 
zakresie nie było możliwe z uwagi na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej spowodowanej 
pandemią COVID - 19. 
Wykonanie przedstawia się następująco: 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 
Na zadanie zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 64.000 zł, wydano 27.011,48 zł, tj. 42,21 % 

zaplanowanych w danym punkcie środków, z tego: 
- sfinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku (plan na 2020 r. - 63.000 zł). 
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Wydatek w kwocie: 26.011,48 zł (w tym: wynagrodzenia – 24.854,17 zł, zakup usług i wydatki 
rzeczowe  – 1.157,31 zł) 

Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2020 Punkt Konsultacyjny działał w strukturze MGOPS 
w Łasku. Punkt jest jednostką specjalistycznego wsparcia dla rodzin, młodzieży i osób 
przeżywających różne problemy rodzinne, zawodowe i osobiste. Porad zgłaszającym się osobom 
udzielali 1 psychoterapeuta oraz 3 pedagogów ze specjalizacjami: socjoterapeuta, terapia rodzin, 
uzależnienia. 

Głównymi sprawami z jakimi zgłaszają się do Punktu Konsultacyjnego osoby i rodziny są m.in.: 
problemy z codziennym funkcjonowaniem, kryzysy związane z utratą pracy, zaburzenia lękowe 
i depresyjne, problemy dotyczące uzależnień, zaburzenia w relacjach z najbliższymi, poczucie 
osamotnienia, problemy rodzinne związane z nadużywaniem alkoholu, problemy związane ze 
współuzależnieniem, problemy bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego, zaburzenia komunikacji 
werbalnej dzieci i młodzieży, a także sprawy związane z przemocą domową. 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w 2020 r., spowodowaną COVID-19, Punkt 

Konsultacyjny zawiesił swoją działalność na okres od 15 marca do 30 kwietnia 2020 r. 
W miesiącach maj i czerwiec udzielano pomocy w formie teleporad. Natomiast od m/ca sierpnia do 
grudnia 2020 r. udzielano wsparcia w formie mieszanej, tj. w postaci indywidualnych stacjonarnych 
porad  i konsultacji z zachowaniem reżimu sanitarnego, jak również w formie teleporad. 

W Punkcie Konsultacyjnym w Łasku w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wsparciem w formie 
poradnictwa specjalistycznego w 2020 roku objętych zostało 97 osób i rodzin, natomiast wsparcie 
prawne otrzymały 144 osoby i rodziny. W formie teleporad udzielono wsparcia 66 osobom. Ogółem 
udzielono 253 porad i konsultacji 

W pomieszczeniach Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "Merkury", 98 - 100 Łask, Ostrów, 
ul. Dworska 2 (teren Zespołu Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie), w ramach zatrudnienia 
w Punkcie Konsultacyjnym, specjalista do spraw uzależnień prowadził terapię indywidualną i grupową 
dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W okresie od stycznia do marca 2020 r. 
z indywidualnych spotkań skorzystało 10 osób, którym udzielono łącznie 33 porady. Dwie osoby 
z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków odbyły sesje indywidualne. 

Ponadto w ramach Punktu pełnił dyżury radca prawny, który bezpłatnie udzielał porad  
i konsultacji z zakresu między innymi prawa rodzinnego i karnego. W Punkcie Konsultacyjnym 
prowadzono również w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ofiar Przemocy w Gminie Łask, program edukacyjno – terapeutyczny. W okresie od stycznia do 
marca odbyło się 6 spotkań grupowych w wymiarze 3 godz. dla osób doświadczających 
przemocy domowej. Spotkania miały charakter  psychoedukacji, jak zapobiegać, jak odbudować 
poczucie własnej wartości by znaleźć siłę do odbudowy swojego życia, jak radzić sobie z napięciem 
i stresem. Od stycznia do marca odbyły się również 3 spotkania w wymiarze 3 godzin dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. Od 12 marca do 4 maja 2020 r. spotkania odwołano z powodu 
pandemii covid – 19, natomiast od 5 maja do 30 czerwca 2020 r. uczestnicy grup wsparcia mogli 
korzystać z telefonicznych konsultacji raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin (7 spotkań).   

W ramach powyższych środków dofinansowano również Poradnię Terapii Uzależnienia  
i Współuzależnienia od Alkoholu przy Powiatowym Zespole Poradni w Łasku w kwocie 1.000 zł 
tj. 100 % planowanych w tym punkcie wydatków, które przeznaczono na zakup materiałów 
edukacyjnych i pomocniczych, które zostały wykorzystane do terapii osób uzależnionych od alkoholu. 
Porady i praca z pacjentem prowadzona była w 2020 r.  głównie drogą telefoniczną lub zdalną.  
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, w tym 

ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osob uzależnionych od alkoholu 
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Na zadanie zaplanowano środki ogółem w kwocie 362.000 zł, wydano 99.022,88 zł, tj. 27,36 % 
z tego finansowano: 

1) Finansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w placówkach wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielanie 
dzieciom wsparcia w radzeniu sobie z problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie 
różnych form aktywnego spędzania czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz 
prowadzenie pomocy socjalnej w formie dożywiania. 

Plan: 299.000 zł 
Wykonanie: 80.317 zł (26,86 % planowanych środków) 
W roku 2020 powyższe środki zaplanowano na działalność opiekuńczo – wychowawczą 

z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie Placówki Wsparcia 
Dziennego wraz z Filiami prowadzonej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łasku. Ogółem na prowadzenie 8 placówek. 

- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. S. Batorego 31, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. Toruńska 1, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Bałuczu, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia we Wrzeszczewicach, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Okupie, ul. Akacjowa 4, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Teodorach, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łopatkach. 

Z uwagi na panującą pandemię placówki w normalnym trybie funkcjonowały jedynie 
w okresie od 7 stycznia do 12 marca 2020 r. Zgodnie  z kolejnymi poleceniami Wojewody 
Łódzkiego, od dnia 12 marca 2020 r. działalność placówek wsparcia dziennego na terenie 
województwa łódzkiego była zawieszona.  W nowym roku szkolnym działalność placówki wraz  
z filiami (poza filią w Bałuczu, gdzie nie było zainteresowania taką formą pomocy) wznowiono 
od 12 października. Niestety z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiczne od 2 listopada 2020 r. 
do odwołania ponownie wprowadzono czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia 
Dziennego w Łasku, przy ul. St. Batorego 31 wraz  z wszystkimi filiami. 

Wychowankami placówek, kierowanymi do nich głównie przez pedagogów szkolnych, 
wychowawców i pracowników socjalnych MGOPS,  były dzieci w wieku od 6 do 17 lat, 
z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, często dotkniętych uzależnieniem 
rodziców od środków psychoaktywnych. W 2020 r. działaniami opiekuńczymi w powyższej 
formie objęto ok. 160 podopiecznych (każda grupa liczyła do 20 uczestników). W ramach zajęć 
w placówkach jak tylko pozwoliła na to sytuacja epidemiczna zapewniano pomoc w nauce, 
przygotowanie do zajęć szkolnych, w zakresie nauki oraz pokonywania i rozwiązywania 
problemów szkolnych, problemów rodzinnych i rówieśniczych. 

Wydatki w Placówkach Wsparcia Dziennego obejmowały: koszty wynagrodzeń opiekunów - 
55.597,40 zł, pozostałe wydatki (zakup materiałów rzeczowych, edukacyjnych, 
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup usług, media) - 6.098,52 zł, koszty 
wyżywienia - 18.621,08 zł. 

2) Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 
patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych w miejsce zagrożeń i zachowań 
ryzykownych. 

Plan: 49.000 zł 
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Wykonanie - 6.092 zł tj. 12,43 % planowanych środków. 
W ramach w/w zadania dofinansowano jedynie zajęcia letnie zorganizowane przez Bibliotekę 

Publiczną w Łasku pn. "Aktywne Wakacje". Z zachowaniem reżimu sanitarnego dzieci i młodzież 
mogła skorzystać z różnych form zajęć plastycznych, edukacyjnych w plenerze i na terenie 
Biblioteki. W miesiącu lipcu 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki 
czytelnicy mogli wypożyczać zakupione w ramach Aktywnych Wakacji audiobooki, gry 
planszowe i książki kreatywne do prac manualnych.   Następnie w miesiącu sierpniu 2020 r. 
odbyły sie między innymi takie zajęcia jak: 

- napowietrzny Teatrzyk Kamishibai, 
- wakacyjne planszogranie i kreatywne zajęcia dla dzieci, 
- literackie kalambury i spotkanie z policjanką, 

- "kółko i krzyżyk" - warsztaty haftu krzyżykowego dla dzieci, 
- "teatrzyk między książkami" i warsztaty tworzenia pacynek. 

W związku z pandemią covid – 19 planowane działania przez inne podmioty (szkoły publiczne, 
stowarzyszenia, CSiR  w Łasku, ŁDK w Łasku) nie odbyły się. 

3) Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Łasku, podejmującej m.in. ustawowe czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. 

Plan: 14.000 zł 
Wykonanie: 12.513,88 zł tj. 90,09 % planowanych środków. 
Działaność Komisji to między innymi: koszty posiedzeń Komisji, koszty postępowań 

w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, tj: opinie biegłych 
sądowych, opłaty sądowe od wniosków wniesionych przez Komisję do Sądu Rejonowego w Łasku 
o zastosowanie leczenia odwykowego. 

W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia Komisji (w tym 2 w formie zdalnej), podczas których 
Komisja wykonywała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Zaopiniowano 9 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydając w tej sprawie opinie w formie 
postanowień. 

W roku 2020 do Komisji wpłynęły 44 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, 
rozpatrywano również 4 wnioski z 2019 r. Ogółem wpłynęło: 

·12 wniosków złożonych przez osoby prywatne, 
·10 wniosków złożonych przez MGOPS w Łasku, 
·3 wnioski złożone przez Zespół Interdyscyplinarny przy MGOPS w Łasku, 
·23 wnioski złożone przez Komendę Powiatową Policji w Łasku. 
Do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego Komisja 

skierowała 28 wniosków. Podczas prowadzenia postępowania w powyższych sprawach Komisja  
przeprowadziła ok. 20 rozmów edukacyjno – motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie 
odwykowe oraz z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Wszystkie osoby zgłaszające 
się na posiedzenia Komisji zapraszano i motywowano do skorzystania z pomocy Poradni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Łasku, z Punktu Konsultacyjnego przy MGOPS 
w Łasku oraz z pomocy Klubu Abstynenta „MERKURY” w Łasku. Pozostałe osoby otrzymywały 
takie zaproszenia drogą pocztową. 
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Komisja w trakcie roku opiniowała wszystkie działania związane z realizacją Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Z inicjatywy Komisji we wrześniu 2020 r. zostało przeprowadzone terenowe szkolenie dla 
sprzedawców i właścicieli 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Łask, 
połączone z akcją zakupu kontrolowanego pn. „Tajemniczy Klient”. Działanie miało na celu 
zbadanie próby zakupu alkoholu przez osoby nieletnie, przekazanie materiałów szkoleniowych, 
edukacyjnych sprzedawcom i przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych. 
Wyniki przeprowadzonej akcji zostały przedstawione Komendzie Powiatowej Policji w Łasku do 
wykorzystania w bieżącej pracy w zakresie 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Plan: 10.000 zł 
Wykonanie: 4.250 zł tj. 42,50 % planowanych środków. 

1) szkolne programy profilaktyczne i inne formy profilaktyki szkolnej. Prowadzenie na terenie 
szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja innych form uzupełniających programy 
profilaktyczne. 

Plan: 10.000 zł 
Wykonanie: 4.250 zł 
W ramach powyższych środków zrealizowano następujące działania: 

- w SP Nr 5 w Łasku spotkanie profilaktyczne dla rodziców i uczniów klas VI – VIII, 
pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży” – około 150 uczestników, 

- w SP Nr 1 - szkolenie rady pedagogicznej p.n. „Profilaktyka uzależnień” oraz warsztat 
psychoedukacyjny dla rodziców uczniów szkoły pn. „Profilaktyka uzależnień”, 

- w Łaskim Domu Kultury - przedstawienie profilaktyczne pt. „Złodziej empatii”, dla 120 
uczniów z SP Nr 1 w Łasku, 

- w ZSO w Łasku – Kolumnie - warsztat o charakterze profilaktycznym dla ok. 40 uczestników 
o tematyce zachowania silnych wartości chroniących przed uzależnieniem od środków  

psychoaktywnych. 
2) Wspieranie inicjatyw promujących „zdrowy styl życia”, w tym finansowanie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych 
Plan: 4.000 zł 
Wykonanie: 0 zł 

W związku z ograniczoną działalnością placówek oświatowych (nauka zdalna) spowodowaną 
sytuacją epidemiczną w kraju nie zrealizowano w szkołach pozalekcyjnych zajęć sportowychi innych 
promujących zdrowy styl życia. 

W ograniczonym stopniu również zrealizowano profilaktykę szkolną. 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 
Plan: 26.000 zł tj. 100% planowanych środków 
Wykonanie: 26.000 zł 
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a) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

Środki te przyznano w drodze konkursu ofert dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Merkury” 
w Łasku, Ostrów, ul. Dworska 2 (siedziba ZSMiT). 

Stowarzyszenie działa na rzecz profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności w zakresie niesienia pomocy osobom z problemem alkoholowym 
i członkom ich rodzin. Czynne codziennie oprócz sobót w godzinach popołudniowych. Działania te 
mają na celu zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, wsparcie procesu trzeźwienia 
u osób uzależnionych i motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Na te zadania 
Stowarzyszenie otrzymało w drodze konkursu - dotację w wysokości 26.000 zł, które wykorzystano 
między innymi w następujący sposób: 

- prowadzenie "Punktu Pierwszego Kontaktu" w wymiarze 30 godzin miesięcznie, a od sierpnia 
2020 r. w związku z większa potrzebą oczekujących na pomoc zwiększono wymiar godzin 
prowadzenia punktu do 42 miesięcznie. 

- 22 lutego 2020 r. na sali OSP w Łasku przy współpracy Łaskiego Domu Kultury odbyła się zabawa 
choinkowa dla dzieci z gminy łask. Na zabawę przybyło ok. 120 dzieci wraz  z rodzicami. 

- członkowie Stowarzyszenia brali udział w zlotach rodzin abstynenckich, który był zrealizowany 
w drugim półroczu 2020 r. Pierwszy miał miejsce w Wysokim Mazowieckim, drugi w miejscowości 
Małe Ciche. Wyjazdy sa doskonałą formą wymiany doświadczeń między stowarzyszeniami, 
przyczyniają się do promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. 

- w dniu 20.06.2020 r. przeprowadzono szkolenie przez pedagoga, instruktora terapii uzależnień dla 
dwóch osób stowarzyszenia, 

- udział w szkoleniu on - line w ramach projektu "Razem Działamy Skuteczniej", które zostało 
przeprowadzone dla zainteresowanych z licznych Stowarzyszeń abstynenckich. Szkolenie 
zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego. Szkolenie 
odbywało się weekendowo w trzech terminach. 

- w dniach 31.08. - 05.09.2020 r. odbył się obóz terapeutyczny we Władysławowie, w którym udział 
wzięło 6 osób. Był on w formie warsztatu terapeutycznego pn. "Trening umiejętności spolecznych 
w zakresie własnej wartości społecznej". 

- w dniu 15.08.2020 r. odbyło się spotkanie integracyjne w miejscowości Pruszków, w którym udział 
wzięło 8 członków. 

Stowarzyszenie podjęło próbę zorganizowania innych zaplanowanych działań jednak 
w zwiazku z pandemią COVID - 19 i zagrożeniem epidemicznym zrealizowano je w bardzo 
ograniczonym zakresie. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
1) Prowadzenie  kontroli punktów sprzedaży, prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych. 
2) Inne działania podejmowane w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Realizator GKRPA w Łasku. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku w ramach wyżej 

wskazanego działania tj. działań edukacyjnych i profilaktycznych głownie związanych ze 
sprzedażą alkoholu nieletnim i pod zastaw zorganizowała  terenowe szkolenie dla sprzedawców 
napojów alkoholowych o którym mowa wyżej tj. w punkcie 2, dotyczącym działalności GKRPA 
w Łasku. 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Łask. 
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Szkolenie połączone z działaniem pn. "Tajemniczy Klien", które pokazało asertywność bądź jej 
brak wsród sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim. Wyniki 
dziłania zostały również wykorzystane przez KPP w Łasku do pracy prewencyjnej. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji 
Społecznej. 

W Gminie Łask nie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. Wspieraniem osób pozostających 
bez zatrudnienia na rynku pracy, kierowaniem osób uzależnionych i z rodzin dysfunkcyjnych 
pozostających w bezrobociu i bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
zajmuje się Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. Działanie to polega na 
współpracy i wspieraniu finansowym zadań wykonywanych w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS 
w Łasku.
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