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Wstęp
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na

2010 rok

zwany w dalszej części Miejskim Programem Profilaktyki... opracowany został w oparciu
o następujące podstawy prawne:
− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179,
poz.1485 z późn.zm.),
− Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176,
poz.1238 )
− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Z 2005
r. Nr 180, poz. 1493)
− Uchwała nr XXVII/134/09 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Złotowa na lata 2009-2015.
Zgodnie z w/w aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomani oraz przemocy
w rodzinie należy do zadań własnych gmin.
W szczególności zadania te obejmują:
− Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu, narkotyków, ofiar przemocy w rodzinie.
− Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
− Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci
i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
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− Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii, ochrony przed przemocą
w rodzinie.
− Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Diagnoza
Zarówno naukowcy, jak i osoby nie zajmujące się nauką dawno już stwierdzili
istnienie dwukierunkowego związku między alkoholem i przemocą. Nie tylko spożywanie
alkoholu może sprzyjać agresywności, ale także ofiary przemocy mogą wypijać nadmierne
ilości alkoholu. Przemoc może być zdefiniowana jako celowe zachowanie - lub próba takiego
zachowania - które wyrządza fizyczną krzywdę. Przemoc należy do szerszej kategorii
zachowań agresywnych, która obejmuje także groźby, wrogie nastawienie, czy wyrządzanie
szkód innych niż fizyczne.
Diagnoza problemów społecznych zawarta w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Złotowa informuje nas , że w śród rodzin objętych pomocą społeczną
a zakwalifikowanych w pozycji „Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego” aż w 128 rodzinach stwierdzono alkoholizm, w 20
rodzinach – stosowanie przemocy oraz w 5 rodzinach problemy związane z narkomanią (dane
z 2008 roku).
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Rozdział I

I. Cele programu.
1.Celem strategicznym Miejskiego Programu Profilaktyki... jest:
przeciwdziałanie przyszłemu rozwojowi zachowań ryzykownych w środowisku
lokalnym
2. Cele główne Miejskiego Programu Profilaktyki... to:
- zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień i zjawiska przemocy,
- zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy na rzecz osób i rodzin dysfunkcyjnych.
3. Cele szczegółowe Miejskiego Programu Profilaktyki...:
1) Dostarczanie szkołom, rodzicom wiedzy z zakresu czynników ryzyka towarzyszących
zjawiskom:
a. Przemocy i agresji.
b. Używania alkoholu i palenia tytoniu.
c. Używania środków uzależniających.
d. Zakażeniom HIV/AIDS.
2) Ograniczenie zachowań dysfunkcyjnych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i działania
alternatywne.
3) Zmiana postaw i zachowań prozdrowotnych społeczności lokalnej - promocja zdrowego stylu
życia.
4) Zmiana zasad funkcjonowania rodziny - zmniejszenie ilości występowania zjawisk stosowania
przemocy.
5) Zmniejszenie ilości występowania problemów alkoholowych i uzależnień w rodzinie.
6) Zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do informacji z zakresu rozwiązywania
problemów uzależnień i pomocy ofiarom przemocy.
7) Ograniczenie dostępności do środków psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
8) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
II. Zadania i sposoby realizacji
l. Cel, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. l będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) Działania profilaktyczne dotyczące zmniejszenia poziomu negatywnych zachowań wśród
dzieci i młodzieży.
2) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków.
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3) Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących szkodliwego oddziaływania na organizm
dzieci i młodzieży używek: papierosów i alkoholu.
4) Działania edukacyjne zmierzające do wyeliminowania używania substancji psychoaktywnych
przez młodzież szkolną.
5) Przeprowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dla osób współpracujących w realizacji
Programu.
6) Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do rodziców z zakresu
przeciwdziałania agresji, używania substancji psychoaktywnych, zakażenia HIV/AIDS.
2. Cel, o którym mowa w pkt.3 ppkt. 2 będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych
2) Organizowanie wypoczynku letniego o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych.
3)

Zagospodarowanie

czasu

wolnego

poprzez

organizowanie

konkursów

zgodnie

z zainteresowaniami i potrzebami.
4) Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie dla społeczności lokalnej festynów
abstynenckich.
3. Cel, o którym mowa w pkt.3 ppkt. 3 będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) Prowadzenie interwencji kryzysowej.
2) Prowadzenie promocji zdrowego stylu życia wolnego od stosowania agresji i przemocy,
używania środków psychoaktywnych, zakażenia HIW/AIDS we współpracy ze stowarzyszeniami,
służbą zdrowia, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
3) Prowadzenie działalności prozdrowotnej: organizowanie i współorganizowanie z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi okolicznościowych imprez, konkursów
i kampanii społecznych.
4. Cel, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 4 będzie realizowany w szczególności poprzez:
1)

Poszerzenie

działalności

Punktu

Konsultacyjnego

dla

Osób

Uzależnionych

i Współuzależnionych o udzielanie pomocy specjalistycznej dla ofiar przemocy.
2) Udzielanie w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych pomocy
specjalistycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej występowaniem zjawiska przemocy
i nadużywania środków uzależniających.
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5. Cel, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 5 będzie realizowany w szczególności poprzez :
1) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w rodzinie w punkcie konsultacyjnym oraz Poradni Leczenia Uzależnień.
2) Działania informacyjne poprzez wydawanie ulotek, broszur, plakatów o tematyce
profilaktycznej.
3) Prowadzenie wśród rodzin działalności edukacyjnej i rozwijającej umiejętności podejmowania
decyzji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów.
6. Cel, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 6 będzie realizowany w szczególności poprzez:
Działania informacyjno- edukacyjne skierowane do mieszkańców poprzez wykorzystanie między
innymi stron internetowych, nakierowane na zmienianie tych czynników środowiska społecznego,
które sprzyjają zachowaniom dysfunkcjonalnym.
7. Cel, o którym mowa w pkt. 3 ppkt.7 będzie realizowany w szczególności poprzez:
1) Współudział w organizowaniu kampanii społecznych, podnoszenie kompetencji służb i osób
pracujących z osobami uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy, pomagającymi osobom
żyjącym w ubóstwie, bezrobotnym.
2) Wymiana informacji z organizacjami pozarządowymi , instytucjami, osobami fizycznymi,
służąca rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie , uzależnień. Udzielanie rekomendacji.
8.Cel, o którym mowa w pkt. 3 ppkt.8 będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) Podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi

oraz

występowanie

przed

sądem

w charakterze oskarżyciela publicznego.
2) Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę
napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży.
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III. Realizatorzy Miejskiego Programu Profilaktyki...
1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie, w zakresie:
a. inicjowania i koordynowania polityki Miasta Złotowa wobec problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
b. podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
c. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
2. Burmistrz Miasta w zakresie merytorycznego wykonania zadań zawartych w Programie.
3. Inne podmioty, którym zlecane są zadania wynikające z niniejszego Programu.
IV. Źródła i zasady finansowania miejskiego programu profilaktyki...
1. Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki... są środki finansowe
budżetu Gminy Miasto Złotów pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2.

Szczegółowy

plan

finansowania

zadań

Miejskiego

Programu

Profilaktyki...

określa załącznik nr 2.

Rozdział II
Działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych są powoływane na podstawie
art. 4' ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez
wójta/burmistrza. W skład gminnych komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do ustawowych zadań gminnej
komisji należy:
− inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
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− podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
− opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których
sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
− kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez
burmistrza).
W

2010 roku kontynuacja działalności przez Miejską Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych będzie polegała na:
1) inicjowaniu i koordynowaniu polityki gminy wobec problemów alkoholowych
w mieście Złotowie,
2) informowaniu osób zainteresowanych lub zagrożonych oraz członków ich rodzin
o istniejących środkach służących do zwalczania alkoholizmu i rozwiązywania
problemów z nim związanych, a zwłaszcza przemocy w rodzinie,
3) prowadzeniu rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi
alkoholu,
4) kierowaniu wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
wobec osób uzależnionych od alkoholu,
5) podejmowaniu interwencji kryzysowej w przypadku stwierdzenia stosowania
przemocy w rodzinie,
6) wydawaniu opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
7) dokonywaniu okresowych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi,
8) udziału w szkoleniach dla członków Miejskiej Komisji RPA,
9) organizowaniu szkoleń dla różnych grup zawodowych,
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10) współudziale przy opracowywaniu Miejskiego Programu Profilaktyki... dla miasta
Złotowa.
2. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złotowie
1. Przewodniczący Komisji otrzymuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie
w wysokości 30 diet.
2. Pozostali członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach,
kontrolach i innych czynnościach wynikających niniejszego Programu w wysokości 3
diet.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 przysługuje za każdy dzień, w którym
członek Komisji brał udział w czynnościach określonych w pkt.2. Podstawą
wypłacenia wynagrodzenia jest podpis na liście obecności zaakceptowanej przez
Przewodniczącego Komisji.
4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1 i 2 jest wartość diety
określona za dobę podróży służbowej w kraju przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
5. Członkom Komisji biorącym udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje
i wiedzę przysługuje zwrot kosztów podróży.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/ 181 /09
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 22 grudnia 2009 roku

HARMONOGRAM
RZECZOWO-FINANSOWY
DO MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI,
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2010 ROK

Złotów, grudzień 2009 r.
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L.p.

Rodzaj zadania

Wartość Sposób realizacji
zadania /wykonania/

Termin
realiUwagi
zacji

2

I.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu

1.

Zadania związane ze wspieraniem lecznictwa
odwykowego: szkolenie personelu,
doposażenie placówek

3.

Finansowanie punktu konsultacyjnego dla
osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
oraz członków ich rodzin, ofiar przemocy w
rodzinie
1.Szkolenia członków Komisji (w tym zwrot
kosztów podróży )
2.Organizacja szkoleń dla różnych grup
zawodowych

22.500,-Konkurs ofert

Wynagrodzenia obsługi administracyjnobiurowej i członków MKRPA wraz z
pochodnymi
Utrzymanie bazy lokalowej siedziby MKRPA

85.500,-wynagrodzenie

4.

5.
6.

II.

Kierowanie osób na badanie w zakresie
uzależnienia od alkoholu

2.

Finansowanie bieżącej działalności świetlic:
terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczych
w tym dożywianie dzieci uczęszczających do
świetlic
Organizacja Świąt Wielkanocnych i Bożego
Narodzenia dla wychowanków świetlic oraz
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin
dotkniętych chorobą alkoholową i problemem
uzależnień
Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

4.

5.

6.000,-Finansowanie
programów
szkoleniowych,
organizowanych w
formach stałych i
wyjazdowych.

Cały rok

W
zależności
od potrzeb

Cały rok

30.000,-Pokrycie kosztów
Cały rok
eksploatacyjnych oraz
zakup niezbędnych
materiałów i
wyposażenia, w tym
zakup prasy,
materiałów biurowych,
remonty

Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i
prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie.

1.

3.

3.000,-W zależności od
I-XI
potrzeb – doposażenie
placówki, szkolenia

3.000,-Pokrycie kosztów
I-XII
opinii psychologiczno
- psychiatryczno
sądowej, koszty
sądowe
80.000,-Konkurs ofert
I-XII

6.000,-Konkurs ofert

55.000,-Konkurs ofert

III-IV, XII.

I/II,
VI,VII,
VIII

15.000,-Konkurs ofert
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
1.

Realizacja na terenie szkół i innych placówek
oświatowo-wychowawczych programów
profilaktycznych dla:
- dzieci i młodzieży
- rodziców
- nauczycieli, pedagogów, psychologów,
w tym zakup niezbędnych materiałów
edukacyjnych

Zakup usługi w trybie Sukcesyw
12.000,-art.11 ust.4 ustawy o nie cały
pożytku publicznym i rok
wolontariacie

2.

Przeciwdziałanie narkomanii w tym edukacja
dzieci, młodzieży i dorosłych

10.000,0Zakup usługi w trybie I-XII
art. 11 ust.4 ustawy o
pożytku publicznym i
wolontariacie

3.

4.

Organizacja konkursów o tematyce
profilaktycznej.

4.000,-Konkurs ofert

III-VI, XIXII

Organizacja IX edycji Festynu
Trzeźwościowego

5.500,-Konkurs ofert

VI

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
1.

Dofinansowanie udziału w obozach
terapeutycznych.

2.

Wspieranie funkcjonowania Izby
Wytrzeźwień w Pile

3.

12.000,-Konkurs ofert
7.000,-Realizacja kosztów
zgodnie z zawartym
porozumieniem
3.500,-Zakup materiałów,
ufundowanie nagród

wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych,
imprez, konkursów promujących zdrowy styl
życia
OGÓŁEM
360.000,00

I-XII
I-XII
Cały rok

Złotów, grudzień 2009 r.
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