U C H W A Ł A Nr XXI/130/03
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA
MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2004”
Na podstawie art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r. z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r.
z późniejszymi zmianami).
Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje
się
„GMINNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA
MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2004” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi nakłada na gminy szczegółowe zadania własne w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Art. 41 tejże ustawy stanowi o konieczności corocznego uchwalania przez
radę gminy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu takiego programu na
rok 2004 jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/03
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.12.2003 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2004
W celu wdrożenia przedsięwzięć związanych z zapobieganiem
istnieniu i powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu
oraz sprzyjaniu integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
przyjmuje się do realizacji następujące zadania:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności poprzez:
a) finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów
uzależnionych od alkoholu
b) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników
lecznictwa odwykowego w celu podniesienia kwalifikacji
(też w kierunku wstępnego diagnozowania zjawiska przemocy)
c) prowadzenie klubu abstynenta
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu (motywowanie do podjęcia
terapii odwykowej)
b) pomoc psychoterapeutyczna członkom rodzin z problemem
alkoholowym (grupy samopomocowe)
c) przeciwdziałanie zjawisku przemocy
- poradnictwo prawne
- poradnictwo psychologiczne

- schronienie dla ofiar przemocy
- wdrażanie procedury „Niebieskich kart” w policji i pomocy
społecznej
d) pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
- działalność świetlic profilaktycznych i socjoterapeutycznych
( wraz z dożywianiem uczestników)
e) organizowanie obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
f) udział dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w turnusach terapeutycznych
z jednoczesnym programem szkolnym.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
( w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych)
w szczególności poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek
oświatowo – wychowawczych programów profilaktycznych dla
dzieci, młodzieży i rodziców, jak również programów opracowanych
i realizowanych przez młodzież (wolontariat)
b) propagowanie i prowadzenie zajęć angażujących dzieci i młodzież
w alternatywne wobec uzależnień formy spędzania wolnego czasu
z ukierunkowaniem ich aktywności na wolność wobec środków
uzależniających
c) uświadamianie szkodliwości używania alkoholu i narkotyków
d) prowadzenie kampanii edukacyjnych
e) prezentowanie sztuk teatralnych i innych przedsięwzięć artystycznych
propagujących postawy trzeźwościowe, organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych i integracyjnych itp. promujących wolność
od uzależnień
f) promowanie sportowo - turystycznych form działalności
profilaktycznej (obozy sportowo-integracyjne)

g) edukacja oraz działania kontrolne i interwencyjne mające na celu
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia
- prowadzenie systemu informacji o
rozwiązywania problemów alkoholowych

działaniach

z

zakresu

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, między innymi
poprzez:
a) zorganizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych zawodów
stykających się w swej pracy z osobami z problemem alkoholowym
i członkami ich rodzin
b) dofinansowanie obozów terapeutycznych dla organizacji zajmujących
się członkami rodzin z problemem alkoholowym
c) wspieranie inicjatyw służących poszerzaniu wiedzy o zagrożeniach
nałogami oraz innych działań propagujących zajęcia i postawy
protrzeźwościowe
d) współpraca z Izbą Wytrzeźwień
e) współpraca ze Szpitalem Specjalistycznym
f) współpraca w zakresie profilaktyki z Policją
g) współpraca z CARITAS
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
zawartych w art. 13 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 15 tejże ustawy, jak
również występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
- należyte reagowanie na stwierdzone przypadki złamania zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, a także naruszenie
przepisów dot. reklamy napojów alkoholowych
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracji społecznej, realizujących
reintegrację zawodową i społeczną.
- opracowanie strategii integracji i polityki społecznej

7. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych podejmują działania dotyczące inicjowania i realizacji
zadań ujętych w „Programie”.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje
także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
Ustala się wynagrodzenie za pracę w Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. Dla sekretarza Komisji ustala
się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 40% minimalnego
wynagrodzenia.
Wydatki na wynagrodzenia pochodzą ze środków przewidzianych
w budżecie miasta na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych.
8. Środki na finansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszonych w ciągu
roku do kasy Urzędu Miasta.
9. Harmonogram działań zawartych w „Programie” może zostać
uzupełniony po
przeliczeniu i przeniesieniu do działu „ochrona
zdrowia” dodatkowych
środków finansowych przeznaczonych na
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2003, a nie w pełni wykorzystanych.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Cel
Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych od
alkoholu.

Udzielanie rodzinom
z problemem
alkoholowym pomocy,
a w szczególności
ochrony przed przemocą
w rodzinie.

Strategia
- finansowanie popołudniowych zajęć
terapeutycznych
- prowadzenie klubu abstynenta

Prowadzenie działalności wynikającej z art. 4 1 ust 1 pkt 2 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości
- pomoc prawna i psychologiczna
- pomoc psychoterapeutyczna grupa AL-Anon
- pomoc doraźna (interwencja kryzysowa)
- punkt konsultacyjny ds. narkomanii
- świetlica dla dzieci i młodzieży ( z dożywianiem)
- świetlica seniora
- pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem
działalności
- badanie zjawisk patologicznych wśród młodzieży
- zapewnienie środków finansowych na
działalność i pracę Komisji zgodnie z jej
regulaminem oraz na koordynację zadań przez
Pełnomocnika Burmistrza ( w tym ekspertyzy,
wynagrodzenia, materiały, szkolenia )

Realizatorzy
Poradnia dla Osób
z Problemami Alkoholowymi

Przewidywan

39.000 zł.

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Wydziały Urzędu Miasta,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

227.500 zł

Zapewnienie warunków dla
prawidłowego rozwoju i socjalizacji
dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych alkoholem.

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej

Wspomaganie działalności instytucji,
owarzyszeń i osób fizycznych, służącej
związywaniu problemów
koholowych.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego
oprzez organizowanie i finansowanie
entrum Integracji Społecznej.

- finansowanie i dofinansowanie kolonii i półkolonii z programem
profilaktycznym
- udział w turnusach terapeutycznych
z jednoczesnym programem szkolnym

Szkoły podstawowe, gimnazjalne,
ZOW Dom Dziecka,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- realizowanie w szkołach programów profilaktycznych i edukacyjnych
(konkursy, prelekcje, pogadanki, ankiety, spotkania, materiały
edukacyjne, wycieczki, filmy)
- prezentowanie sztuk teatralnych i innych przedsięwzięć propagujących
postawy trzeźwościowe, organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych, integracyjnych itp. promujących wolność od uzależnień,
szkolenia, kursy
- promowanie sportowo-turystycznych form działalności profilaktycznej
(boisko, Skate Park, obozy sportowo-integracyjne

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne,
i ponadgimnazjalne,
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy,
Pełnomocnik Burmistrza,
Klub Sportowy „Kaszubia”
Klub Sportowy „Sokół”,
Uczniowski Klub Sportowy
„Remus”,TBS,
Wydziały Urzędu Miasta.

- wspieranie inicjatyw służących poszerzeniu wiedzy
o zagrożeniach nałogami oraz innych inicjatyw propagujących zajęcia
i postawy protrzeźwościowe
(pomoc osobom uzależnionym)

Komenda Powiatowa Policji, Izba
Wytrzeźwień w Gdańsku, Szpital
Specjalistyczny
w Kościerzynie.
CARITAS

- pozyskiwanie dodatkowych funduszy umożliwiających przystąpienie
do realizacji tego
zadania
- podejmowanie innych działań w ramach
PROGRAMU.
-opracowanie strategii integracji i polityki społecznej

Wydziały Urzędu Miasta, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.

RAZEM:

46.000 zł.

88.000 zł

19.500 zł.

11.000 zł.

431.000 zł

