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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
MIASTA JÓZEFOWA NA ROK 2016

I.

WSTĘP
Miejski

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok został opracowany zgodnie z treścią ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii,

dalej

zwany

jest

Programem.

Program

określa

lokalną

strategię

w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z używania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Określa kierunki podejmowanych działań w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez odpowiednie tworzenie
warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do powstrzymywania się
od spożywania alkoholu. Ponadto obejmuje działalność wychowawczą, informacyjną, ograniczanie
dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, a
także zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Program zakłada działania promujące świadomość
istniejącego prawa, zachowania zgodne z nim oraz działania ograniczające dzieciom i młodzieży
dostęp do środków psychoaktywnych jak również promowanie w lokalnym środowisku
wspomnianych inicjatyw.

Działania uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są adresowane do wszystkich mieszkańców miasta
Józefowa. Modyfikacje w programie opracowano na podstawie Rekomendacji na 2016 rok
przygotowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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II. DIAGNOZA
Program opracowano na podstawie diagnozy lokalnych potrzeb w zakresie ograniczania
dostępności fizycznej alkoholu. W tym celu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wystąpiła do instytucji działających na terenie miasta o przedstawienie danych
statystycznych dotyczących interwencji służb porządkowych w związku z używaniem,
nadużywaniem alkoholu przez mieszkańców miasta. Zapytania skierowano do: policji, straży
miejskiej, miejskiego ośrodka pomocy społecznej.

W celu opracowania diagnozy w powyższych zapytaniach uwzględniono następujące
zagadnienia:
1. Liczbę odebranych praw jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu.
2. Liczbę odebranych praw jazdy za kierowanie pod wpływem narkotyków.
3. Liczbę wypadków, wykroczeń drogowych spowodowanych pod wpływem alkoholu.
4. Liczbę wypadków, wykroczeń drogowych spowodowanych pod wpływem narkotyków.
5. Liczbę wykonanych badań alkomatem podczas rutynowej kontroli drogowej.
6. Liczbę interwencji z udziałem osób pod wpływem alkoholu.
7. Liczbę interwencji z udziałem osób pod wpływem narkotyków.
8. Liczbę interwencji wynikających ze stosowania wobec członków rodziny przemocy
domowej.
9. Liczbę interwencji z udziałem dzieci i młodzieży pod wpływem alkoholu.
10. Liczbę interwencji z udziałem dzieci i młodzieży pod wpływem narkotyków.
11. Liczbę osób i rodzin z problemem alkoholowym korzystających ze wsparcia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
12. Liczbę interwencji i osób objętych opieką w ramach procedury Niebieskiej Karty.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi liczba punktów
sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych zostały określone w uchwale Rady Miasta Józefowa w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
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piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

III. CELE, ZADANIA, WSKAŹNIKI
Celem głównym Programu jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez
alkohol i narkotyki w całej populacji a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka.

CELE GŁÓWNE
Ograniczanie szkód
zdrowotnych wynikających
ze spożywania alkoholu i
substancji psychoaktywnych

PLANOWANE DZIAŁANIA
ZADANIA
•

•

•

•

•

•

•

Prowadzenie edukacji
publicznej na temat działania
alkoholu i narkotyków na
organizm człowieka.
Dofinansowanie działań
edukacyjnych nt.
szkodliwości alkoholu i
narkotyków.
Zakup materiałów
informacyjnych w zakresie
problematyki alkoholowej i
narkotykowej.
Dofinansowanie działań w
ramach kampanii
ogólnokrajowych, do których
może przystąpić miasto.
Dofinansowanie
przedsięwzięć
profilaktycznych w szkołach,
w tym szkole niepublicznej,
ośrodkach wychowawczych.
Dofinansowanie wypoczynku
letniego/zimowego dzieci z
rodzin z problemem
alkoholowym,
pozalekcyjnych zajęć
sportowych wynikających z
realizowanych zajęć
profilaktycznych.
Podnoszenie kwalifikacji
osób pracujących z osobami
uzależnionymi i członkami
ich rodzin (psychologowie,
pedagodzy członkowie
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WSKAŹNIKI
1. Liczba realizowanych
działań o charakterze
edukacji publicznej
(publikacje, kampanie,
konferencje, szkolenia)

2. Liczba działań
profilaktyczno-edukacyjnych
kierowanych do dzieci i
młodzieży

3. Liczba dzieci
uczestniczących w
realizowanych programach
profilaktycznych.

4. Liczba rodziców
uczestniczących w
warsztatach i treningach
umiejętności
wychowawczych lub
szkoleniach nt. szkodliwości
narkotyków.

gminnych komisji
rozwiązywania problemów
alkoholowych).

Zmniejszenie spożycia
napojów alkoholowych

•

Dofinansowanie działalności
osób i instytucji zajmujących
się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.

5. Liczba osób i instytucji
zajmujących się
rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.

•

Sfinansowanie kosztów
sądowych, wniosków do
sądu o zobowiązanie osób
uzależnionych do leczenia.

6. Liczba opłaconych
wniosków do sądu o
zobowiązanie do leczenia

•

Ograniczanie dostępności
fizycznej napojów
alkoholowych.
Ograniczanie punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych.

•

•

Kontrole punktów i miejsc
sprzedaży napojów
alkoholowych.

• Szkolenia dla sprzedawców
napojów alkoholowych z
zakresu przestrzegania zasad i
warunków korzystania z
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych,
spożywających alkohol
ryzykownie i szkodliwie lub
używających substancji
psychoaktywnych, członków
rodzin osób z problemami
wynikającymi z używania
alkoholu, substancji

• Prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i członków ich
rodzin.
• Współpraca z psychologiem,
terapeutą uzależnień,
zachęcanie członków rodzin
do korzystania ze wsparcia
psychologicznego.

psychoaktywnych, a także dla
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1. Liczba mieszkańców
przypadająca na punkt
sprzedaży napojów
alkoholowych.

2. Liczba
przeprowadzonych
kontroli
dotyczących
przestrzegania zasad i
warunków korzystania z
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
3. Liczba
przeprowadzonych
szkoleń dla sprzedawców
napojów alkoholowych.

1. Liczba osób korzystających
ze wsparcia i diagnozy
psychologicznej
realizowanej w Miejskim
Punkcie Konsultacyjnym.

osób dotkniętych przemocą w
rodzinie.

Zwiększanie dostępności
i poprawa, jakości pomocy
dzieciom z rodzin z
problemem alkoholowym

•

Wspieranie świetlic
środowiskowych, które
realizują zajęcia
socjoterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży.

•

Dożywianie dzieci
uczestniczących w
programach opiekuńczowychowawczych.

•

Szkolenia pracowników
placówek oświatowych
pracujących z młodzieżą w
zakresie skutecznych
strategii profilaktycznych.

•

Organizowanie i wpieranie
działań służących
zagospodarowaniu czasu
wolnego, promocji zdrowego
stylu życia i aktywności
sportowej dzieci i młodzieży
w oparciu o sprawdzone
strategie profilaktyczne.

1. Liczba świetlic realizująca
program opiekuńczowychowawczy.

2. Liczba dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym
biorących udział w zajęciach
odbywających się w
świetlicach realizujących
program opiekuńczowychowawczy.

3. Liczba przeszkolonych
pracowników placówek
oświatowych w zakresie
skutecznych strategii
profilaktycznych.

Zmiana postaw dorosłych
wobec używek, zwiększenie
kompetencji wychowawczych
rodziców.

•

Prowadzenie działań
edukacyjnych dla rodziców
w zakresie szkód
wynikających przyjmowania
używek przez dzieci i
młodzież.

1. Liczba rodziców
uczestniczących w szkolnych
i pozaszkolnych programach
profilaktycznych.

Ograniczanie zjawiska
przemocy w rodzinie

•

Wspieranie placówek
oferujących pomoc
rodzinom, w których
dochodzi do przemocy

1. Liczba placówek, miejsc
udzielających pomocy i
wsparcia ofiarom i sprawcom
przemocy w rodzinie.

•

Szkolenia pracowników
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placówek pracujących z
ofiarami i sprawcami
przemocy w rodzinie
(policjantów, pracowników
socjalnych, pedagogów,
psychologów, kuratorów
sądowych, członków
gminnych komisji
rozwiązywania problemów
alkoholowych,
pracowników ochrony
zdrowia, pracowników
leczenia odwykowego).

Ograniczanie zjawiska
prowadzenia pojazdów pod
wpływem alkoholu.

•

Upowszechnianie kampanii
promujących wychowanie
dzieci bez przemocy
poprzez realizację szkoleń i
warsztatów dla specjalistów.

•

Działania informacyjne
podczas kontroli drogowejpsychoedukacja kierowców
dotycząca trzeźwości
(ulotki, broszury).

2. Liczba szkoleń
przygotowujących do pracy z
ofiarami i sprawcami
przemocy w rodziniedorosłymi i dziećmi.

3. Liczba wspieranych
kampanii promujących
wychowanie bez przemocy.

1. Odsetek wykonanych badań
alkomatem podczas
rutynowej kontroli
drogowej.

IV. PRZEWIDYWANE REZULTATY
1. Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży przyjmujących alkohol i używki.
2. Wzmocnienie wiedzy rodziców na temat wpływu alkoholu i używek na organizm młodego
człowieka, wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców.
3. Rozszerzenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i ich rodzin.
4. Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.
5. Zmniejszenie liczby przestępstw oraz innych przypadków naruszenia prawa popełnianych
przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
Koordynowaniem tych działań oraz opiniowaniem ich dofinansowania zajmuje się Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Burmistrza Miasta Józefowa.
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V. WYNAGRODZENIE KOMISJI
l. Członkom Komisji przysługuje następujące wynagrodzenie:

1) dla Przewodniczącego Komisji za prowadzenie wszystkich czynności administracyjnych
Komisji,

za

przygotowanie

posiedzeń

Komisji

i

udział

w

nich

a także przygotowanie i udział w kontrolach sklepów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych - 500 miesięcznie plus 110 zł za każde posiedzenie i kontrolę;
2) dla członków Komisji za udział w jej posiedzeniu oraz za udział w kontrolowaniu sklepów
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – l10 zł za każde posiedzenie i kontrolę.
3) zwrot kosztów podróży członków Komisji, związanych z wyjazdami służbowymi (delegacje).
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia określonego w ust. l pkt. l i 2 jest obecność na posiedzeniu
Komisji bądź kontroli sklepów potwierdzona podpisem członka Komisji na liście obecności na
posiedzeniu Komisji lub kontroli, a pkt 3 poleceń wyjazdu służbowego (delegacja).

VI. ZAPLANOWANE WPŁYWY POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA 2016 ROK
1. Wpływy: 365.000 zł
2. Wydatki:
1) 170.000

zł

dofinansowanie

2

świetlic

środowiskowych

realizujących

program

socjoterapeutyczny dla dzieci zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych
2) 20.250 zł wynagrodzenia komisji;
3) 16.400 zł dofinansowanie dożywiania osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Józefowie oraz zakup materiałów
profilaktycznych i edukacyjnych;
4) 149.313 zł koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego MKRPA, szkolenia dla osób
zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc) i
członków komisji oraz inne usługi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, profilaktyka i
edukacja publiczna i inne wynikające z Programu);
5) 1.500 zł koszty podróży służbowych;
6) 7.537 zł opłaty postępowania sądowego i prokuratorskiego o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu.
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VII. REALIZATORZY PROGRAMU

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje postanowienia Programu.
2. Dwie świetlice środowiskowe prowadzone przez Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie,
opiekujące się dziećmi w czasie pozalekcyjnym.
3. Punkt konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w którym psycholog- terapeuta uzależnień prowadzi rozmowy z osobami nadużywającymi
alkoholu i członkami ich rodzin (osoby te kierowane są do ww. punktu przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS i samych zainteresowanych).
4. Placówki oświatowe poprzez realizację:
•

własnych programów profilaktycznych,

•

prowadzenie badań ankietowych,

•

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;

5. Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji organizując wypoczynek dla dzieci w okresie letnim
i zimowym, a także udostępniając obiekty sportowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.
6. Komisariat Policji i Straż Miejska, którzy informują Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o osobach nadużywających alkoholu.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski

8

