UCHWAŁA Nr III/10/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 grudnia 2010r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr
1
142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ) Rada Miejsta Działdowo
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień
na rok 2011w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI

Załącznik
do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 grudnia 2010r.
Diagnoza środowiska lokalnego i sytuacji społecznej dla rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ludność miasta – 21.596
Na terenie miasta usytuowanych jest:
1. 4 przedszkola
2. 2 szkoły podstawowe
3. 2 gimnazja
4. 3 szkoły średnie: w tym:
2 licea ogólnokształcące
5. 1 liceum ekonomiczne
6. Zespół Szkół Zawodowych:

W Działdowie obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej ( Nr XXVIII/249/05 z 28 kwietnia 2005 r) w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
na terenie miasta Działdowo.
Na terenie miasta w 77 punktach sprzedaży można nabyć alkohol. W tym: 56 sklepach i 21 punktach
gastronomicznych .
W 2010 r do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 83 wniosków o pomoc w
podjęciu leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Do sądu skierowano 10 wniosków o wydanie
postanowienia o leczeniu.
Na podstawie analizy problemów alkoholowych i innych uzależnień występujących na terenie miasta zasadne
jest kontynuowanie podejmowanych w latach ubiegłych zadań, kładąc szczególny nacisk na:
1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych.

2.

Podejmowanie działań pomocowo-interwencyjnych na rzecz osób z problemami alkoholowymi oraz
pomocy psychologicznej dla rodzin a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

3.

Prowadzenie działalności profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych

4.

Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń czy osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
uzależnień

5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 I 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6.

Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta w szczególności
dzieci i młodzieży w szkołach.

7.

Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie pogłębiania się patologii dzieci zaniedbanych
społecznie.

Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie miasta realizowane będą podobnie jak w latach
ubiegłych przy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz w/w problemów.
Zadania wykonywać będzie przede wszystkim Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkowie Komisji otrzymają wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji i jej pracach w wysokości 130
zł. miesięcznie

ZADANIE I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i
innych środków psychoaktywnych
Sposób realizacji zadania

1.

Podmiot realizujący zadanie lub
miejsce wykonania zadania

Termin realizacji

Dofinansowanie dodatkowych
zajęć – maratonów - nie
finansowanych przez NFZ,
Dofinansowanie prowadzenie
zajęć z ofiarami przemocy
domowej.
Dofinansowanie zajęć
pozaterapeutycznych dla dzieci
i młodzież i ich rodziców
odnośnie uzależnienia od
narkotyków

Ośrodek Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia

4.

Kierowanie osób uzależnionych
i nadmiernie pijących na
leczenie poprzez prowadzenie
rozmów motywujących do
podjęcia leczenia

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

5.

Opłacenie wykonywania
wywiadów środowiskowych w
celu skompletowania
dokumentów do Sądu

Pracownicy socjalni pracujący w MOPS,
członkowie
zespołu
interdyscyplinarnego

6.

Opłacanie wykonania opinii
Lekarz psychiatra i psycholog lub
przez 2 niezawisłych biegłych w terapeuta - Ośrodek Terapii
przedmiocie uzależnienia dla
Uzależnień i Współuzależnienia
osób kierowanych do Sądu

7.

Przekazywanie skompletowanej
dokumentacji do sądu dla osób Pełnomocnik ds. Uzależnień
nie podejmujących dobrowolnie
leczenia

2.
3.

8.

9.

Monitorowanie problemów
alkoholowych i narkotykowych
na terenie miasta
Dofinansowanie szkoleń
specjalistycznych dla
pracowników lecznictwa
odwykowego i lecznictwa
podstawowego

-

zgodnie z
terminami terapii

-

w miarę potrzeb

- cały rok
potrzeb

w miarę

w miarę potrzeb

-

w miarę potrzeb

-

w miarę potrzeb

- rok kalendarzowy
Pełnomocnik , GKRPA
Zespół terapeutyczny w Ośrodku
Terapii ,oraz lekarze i pielęgniarki pierwszego kontaktu

10. Doposażenie placówek w
niezbędny sprzęt pomocny w
prowadzeniu zadań związanych
z profilaktyką i leczeniem

SP ZOZ Działdowo, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
organizacje pozarządowe, placówki
oświatowo-wychowawcze,

11. Dofinansowanie oraz zakup
sprzętu pomagając w ten
sposób w podejmowanych
przez policję działaniach
odnośnie zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
Działdowa szczególnie dzieci i
młodzieży

Policja

w miarę potrzeb

po przedłożeniu
wniosków na
sprzęt mający
zastosowanie w
prowadzeniu
działań
profilaktycznych i w
leczeniu pacjentów
uzależnionych od
alkoholu i innych
środków .

Środki na
realizację
zadania
72.000

II ZADANIE
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej, prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

7.

PODMIOT REALIZUJĄCY
ZADANIE LUB MIEJSCE
WYKONANIA ZADANIA

Udzielanie wsparcia dla rodzin
Punkt Pomocy Rodzinie w Kryzysie,
z problemem alkoholowym,
podejmowanie interwencji i
kierowanie spraw do
odpowiednich instytucji,
informowanie o chorobie
alkoholowej i możliwości
leczenia
diagnozowanie sytuacji całej
Zespół Interdyscyplinarny przy
rodziny i proponowanie pomocy MOPS
dla wszystkich jej członków
prowadzenie wczesnej
diagnozy i krótkiej interwencji

-

Monitorowanie i
przeciwdziałanie powstawaniu
nowych problemów
alkoholowych i przemocy
domowej poprzez odwiedzanie
środowisk zagrożonych
patologią w godzinach
popołudniowych

GKRPA, MOPS, Zespół
Interdyscyplinarny, Policja

9.

Prowadzenie działań
wspierających z programem
skierowanym do dzieci i
młodzieży oraz dorosłych,
którzy są ofiarami bądź
sprawcami przemocy.

Klub Integracji Społecznej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej

Środki
na
realizacj
ę
zadania

dwa razy w tygodniu
podczas pełnienia
dyżurów ( wtorek,
piątek w godz: 16 –
18 )

84.000

- zgodnie z ustalonym
terminem pracy
zespołu

8.

Termin realizacji

rok kalendarzowy

- rok kalendarzowy

10. Prowadzenie terapii i grupy
wsparcia dla osób ( ofiar )
przemocy i przemocy domowej

Ośrodek Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia

- 4 edycje w roku

11. Udzielanie pomocy dzieciom z
rodzin dysfunkcyjnych i z
problemem alkoholowym kontynuowanie zajęć w
świetlicach profilaktycznowychowawczych z elementami
socjoterapii

Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum NR 2,
Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła
Podstawowa Nr 4

- rok szkolny

12. Umożliwienie uczestnictwa
osobom zainteresowanym w
ruchu samopomocowym
poprzez udostępnienie
stosownych pomieszczeń oraz
opłacanie energii, opłacenie
telefonów, w budynku przy ul.
Księżodworskiej 23

Stowarzyszenie „ZDROWIE”

13. Dokonywanie zgłoszeń osób

MOPS, Policja,

- rok kalendarzowy
CARITAS, ZHP, PCK

- rok kalendarzowy

- rok kalendarzowy

nadużywających alkoholu do
Komisji, prowadzenie nadzoru
nad rodzinami u których
wystąpił problem alkoholowy w
ramach „ Niebieskiej karty”
14. Współpraca w dokonywaniu
naboru dzieci z rodzin
alkoholowych i niewydolnych
wychowawczo na formy
wypoczynku
15. Dofinansowanie
profesjonalnych szkoleń w celu
prowadzenia wstępnej diagnozy
przemocy domowej w celu
zwiększenia efektywności
podejmowanej pomocy wobec
rodziny
16. Ujawnianie i zapobieganie
zjawisku spożywania napojów
alkoholowych oraz innych
substancji psychoaktywnych
przez młodzież
17. Ujawnianie i zapobieganie
zjawisku nadużywania alkoholu
przez dorosłych

MOPS

- ferie, wakacje

MOPS, Policja, GKRPA,
- w marę potrzeb
członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego
Instytucje udzielające pomocy w tym
zakresie

Policja, pedagodzy szkolni, GKRPA, - rok kalendarzowy

Policja, Straż Miejska, GKRPA

18. Systematyczne prowadzenie
kontroli punktów sprzedaży
GKRPA, Policja, Straż Miejska
napojów alkoholowych w celu
zwiększenia skuteczności
egzekwowania prawa min.
zakazującego sprzedaży
napojów alkoholowych osobom
małoletnim, nietrzeźwym

- rok kalendarzowy

- rok kalendarzowy

ZADANIE III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, szczególności dla dzieci i młodzieży w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
SPOSÓB REALIZACJI

PODMIOT REALIZUJĄCY
ZADANIE LUB MIEJSCE
WYKONANIA ZADANIA

Termin realizacji

Środki
na
realizacj
ę
zadania

8.

Szkoły, placówki opiekuńczo
wychowawcze, organizacje
pozarządowe,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna,
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna,
Kościół, Pełnomocnik, GKRPA,
Policja

-

60.000

Dofinansowanie prowadzonych
na terenie szkół i innych
placówek oświatowowychowawczych, programów
profilaktycznych skierowanych
do dzieci, młodzieży, rodziców,
kadry pedagogicznej

w ciągu roku
szkolnego

9.

J. W.

-

rok szkolny

10. Dofinansowanie imprez
J. W.
profilaktycznych promujących
zdrowy styl życia, a
propagujących alternatywę
spędzania czasu bez alkoholu,
przemocy, narkotyków skierowanych do mieszkańców
Działdowa np. Festyn „ Wstąp
po zdrowie” , Forum Abstynenta
zawody sportowe , koncerty
,konkursy, imprezy szkolne,
Tryduum Ewangelizacyjne itp

-

zgodnie z
kalendarzem imprez

-

po przedłożeniu
stosownych
programów

-

w miarę potrzeb

4.

5.

5

Proponowanie innych form
profilaktycznych np. spektakli
teatralnych, happeningów

Dofinansowanie zakupu
sprzętu sportowego
przeznaczonego na
prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych
Dofinansowanie prowadzenia
pozalekcyjnych zajęć
sportowych
Zaopatrywanie podmioty
realizujące zadanie w zakresie
rozwiązywanie problemów
uzależnień w publikacje,
ulotki, książki, plakaty itp,

11. Dofinansowanie szkoleń w celu
merytorycznego przygotowania
pedagogów szkolnych i innych
osób pracujących z młodzieżą
do realizacji zadań
profilaktycznych w środowisku
dzieci i młodzieży
12. Monitorowanie zachowań i
postaw młodzieży wobec
uzależnień i zagrożeń
społecznych poprzez
przeprowadzenie
specjalistycznych badań
13. Dofinansowanie
specjalistycznych szkoleń dla
realizatorów zajęć
profilaktycznych z zakresu prof.
uzależnień, agresji.

szkoły, place osiedlowe,
Młodzieżowe Kluby Sportowe,

Szkoły, Młodzieżowe Kluby
Sportowe,

- po przedłożeniu
stosownych wniosków
- w miarę potrzeb

Pełnomocnik

- w miarę potrzeb
j.w.

- w miarę potrzeb
Specjalistyczny zespół badawczy

- w miarę potrzeb
Osoby lub Instytucje prowadzące
specjalistyczne szkolenia z zakresu
profilaktyki,

ZADANIE IV
Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
SPOSÓB REALIZACJI

PODMIOT REALIZUJĄCY
ZADANIE LUB MIEJSCE
WYKONANIA ZADANIA

Termin realizacji

Środki
na
realizacj
ę
zadania

1.

Dofinansowanie wypoczynku
letniego i zimowego dla dzieci i
młodzieży ze środowisk
zaniedbanych wychowawczo, z
rodzin dysfunkcyjnych i rodzin
w których występuje problem
alkoholowy

-

Szkoły i inne placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
organizacje pozarządowe,
biblioteki,

- wakacje i ferie zimowe

2.

Dofinansowanie programu
warsztatów profilaktycznoedukacyjno-artystycznych dla
młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym

-

Klub Integracji Społecznej
działający przy MOPS

- wakacje

3. Dofinansowanie działań
profilaktycznych,
edukacyjnych,
terapeutycznych i
informacyjnych w zakresie
opieki nad dzieckiem i
rodziną
4.

90.000

- MOPS, Klub Integracji Społecznej
- rok kalendarzowy

Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wzmacniania
lokalnej koalicji trzeźwościowej,
szukając działań na rzecz
zmniejszenia rozmiarów
problemów alkoholowych i
innych uzależnień

PEŁNOMOCNIK, KRPA
- rok kalendarzowy

ZADANIE V
Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i innych uzależnień
SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

PODMIOT REALIZUJĄCY
ZADANIE LUB MIEJSCE
WYKONANIA ZADANIA

Termin realizacji

Środki
na
realizacj
ę
zadania

-

Prowadzenie lokalnych
kampanii edukacyjnych
związanych z problemami
uzależnień od alkoholu,
narkotyków, palenia tytoniu itp.

Pełnomocnik szkoły, organizacje
pozarządowe, GKRPA, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Policja ,MOPS,

- Zgodnie z kalendarzem
imprez

19.000

-

Propagowanie zdrowego stylu
życia poprzez udział w
ogólnopolskich i wojewódzkich
kampaniach medialnych
dotyczących problematyki
uzależnień np. kampania
medialna „ Trzeźwy umysł”

Pełnomocnik, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna,
placówki oświatowo-wychowawcze

- W ciągu roku
kalendarzowego

-

Współrealizowanie
ogólnopolskich, wojewódzkich i
lokalnych działań
nakierowanych na edukację i
profilaktykę odnośnie
„Ogólnopolskiego Programu
Ograniczeń Następstw
Zdrowotnych Palenia Tytoniu”

-

Współdziałanie w zakresie
„Programu profilaktyki
HIV/AIDS”

