Projekt
z dnia 26 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr LII/298/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2018r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994)1), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)2) oraz art. 10 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030) uchwala się co następuje:
§ 1. W Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2018r. stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LII/298/2018 Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w rozdziale 3 treść tabeli pierwszej i tabeli Nr 1, otrzymują
brzmienie, jak w załączniku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak
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UZASADNIENIE
W związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki niewykorzystanych środków na realizację
Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia w 2017r. oraz planem związanym ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń Gimnazjum na Świetlicę Socjoterapeutyczną i Środowiskową w Golubiu-Dobrzyniu i zakupem
wyposażenia i mebli, należało zaktualizować plan wydatków w tabeli w poszczególnych paragrafach
klasyfikacji budżetowej. Ponadto dokonano zmian w tabeli Nr 1 dotyczącej zadań do realizacji programu,
poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów realizujących działania programu, dopisując jako realizatora
Miejski Ośrodek Polityki SPołecznej (MOPS), który w swojej działalności statutowej może prowadzić
działania związane z realizacja Miejskiego Programu PiRPA.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Sporządzający: Mariola Milarska

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w :( Dz.U. z 2018r., poz. 1000, 1349).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2017r., poz. 2245, poz. 2439, Dz.U.
z 2018 r. poz. 310, 650).
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Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr …../…. z dnia ……. 2018 r.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zawarte są w Dziale 851 Rozdział 85154 klasyfikacji
budżetowej i zostaną zrealizowane w następujących paragrafach:
Zadanie
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
1) Wsparcie policji w ramach dodatkowych służb
§ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
1) Zorganizowanie letniego wypoczynku w ramach konkursu
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1) Wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej

Kwota w zł
5000.00
25000.00

800.00
88178.00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4527.00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

16409.00

§ 4120 Składki na fundusz pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

2272.00
58000.00

1) Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji ds PiRPA
2) Umowy zlecenia dotyczące nauki pływania dzieci ze świetlicy
3) Sprzątanie pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej.
4) inne związane z obsługą administracyjną i realizacją Programu
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

60338.00

*działalność profilaktyczna (nagrody, dyplomy, materiały biurowe i promocyjne, inne wydatki
przeznaczone do realizacji programów profilaktycznych), w szkołach, placówkach kultury,
instytucjach kultury fizycznej, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Inne do organizacji działalności
profilaktycznej)
*Świetlica Socjoterapeutyczna - materiały do codziennych zajęć, środki czystości, paczki świąteczne,
sprzęt AGD, itp.
* Bilety wstępu na basen
*książki tematyczne, wydawnictwa profesjonalne, plakaty
* dofinansowanie działalności PLU w Golubiu-Dobrzyniu w ramach poprawy warunków prowadzenia
terapii
*art. spożywcze, naczynia jednorazowe, słodycze dla Grupy AA Sahara
*art. spożywcze, słodycze, kawa, herbata, zestawy obiadowe do organizacji imprez profilaktycznych
i szkoleń,
*papier do potrzeb służbowych MK, Świetlicy Socjoterapeutycznej, ZI
*wydatki związane z doposażeniem Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środ. w związku z obowiązkiem
dostosowania standardów placówek wsparcia dziennego
§ 4220 Zakup środków żywności
*art. spożywcze, dożywianie dzieci, słodycze
§ 4260 Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody
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*koszty eksploatacyjne w związku z korzystaniem z pomieszczeń w OSiR przez Świetlicę
Socjoterapeutyczną, biuro MKdsPiRPA, punkty konsultacyjne, grupa wsparcia AA Sahara.
§ 4270 Zakup usług remontowych

4000.00

*zaadoptowanie pomieszczenia na Świetlicę Socjoterapeutyczną
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1300.00

*badania lekarskie wychowawców świetlicy
§ 4300 Zakup usług pozostałych

76063.04

*dofinansowanie działań profilaktycznych innym realizatorom,
*dofinansowanie usług zdrowotnych w Poradni Leczenia Uzależnień w G-D w tym realizacja
programów psychoterapii
*pobyt członków grupy AA w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczmiu
*pielgrzymka członków grupy AA „Sahara" i ich rodzin do Częstochowy
* Obsługa psychologa, pomoc prawna
* usługi gastronomiczne przy realizacji różnych form profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
*„Dni skupienia" w Sikorzu dla członków AA „Sahara" - współfinansowanie
*pielgrzymka członków grupy AA „Sahara" i ich rodzin do Lichenia
*ogłoszenia i programy profilaktyczne w TVK
*szkolenia dla osób zajmujących się realizacją miejskiego programu profilaktycznego przewóz
podopiecznych na i z terapii, szkolenia członków ZI w związku z obowiązkami służbowymi, przejazdy
członków MKds. PiRPA na szkolenia i konferencje oraz osób pracujących z osobami uzależnionymi
i współuzależnionymi oraz z obszaru przeciwdziałania przemocy.
*autokar - Świetlica Socjoterapeutyczna do realizacji statutowej działalności
*szkolenia osób pracujących z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
*inne
§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1600.00

*abonament internetowy dla potrzeb dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej
z telefonu stacjonarnego korzystają wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, pełnomocnik
i terapeuci uzależnień, w celu wykonywania obowiązków służbowy
§ 4440 Odpis na ZFSS
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe

2767.00
17000.00

Wynajem pomieszczeń w OSiR dla potrzeb Świetlicy Socjoterapeutycznej, MKdsPIRPA, psychologa,
pracownika socjalnego, radcy prawnego, grupy AA Sahara, Zespołu Interdyscyplinarnego
§ 4410 Podróże służbowe krajowe

3000.00

*przejazdy pracowników,
§ 4430 Różne opłaty i składki

3500.00

*ubezpieczenia dzieci podczas wycieczek i wyjazdów na basen, ubezpieczenia mienia
*opłata - składka "Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy"
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu jst

264.00

*opłaty- gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
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*wydatki związane z postępowaniem dot. procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

3500.00

*szkolenia profesjonalne i podwyższanie kwalifikacji pracowników świetlicy
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000.00

*Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Gimnazjum na świetlicę socjoterapeutyczną
i środowiskową
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup mebli do świetlicy
socjoterapeutycznej i środowiskowej

17000.00

6060 * Zakup mebli do świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej
Razem wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

484518,04

Plan dochodu z wydanych zezwoleń na sprzedaż nap. alkohol. w 2018r.,

534518,04

Plan budżetu na realizację programu profilaktycznego na zwalczanie narkomanii w 2018r.

50000,00

Plan budżetu na realizację programu profilaktycznego na przeciwdziałanie alkoholizmowi i realizację
zadań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018r., oraz wynagrodzenia członków
MKdsPiRPA

484518,04

Razem projekty programów na 2018r.

534518,04

Wydatki na zwalczanie narkomanii zawarte są w Dziale 851 Rozdział 85153 klasyfikacji
budżetowej i zostaną zrealizowane w następujących paragrafach:
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

3000,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

19000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

25000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM:
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Tab. Nr 1. ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII w 2017r.
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie
RODZAJE DZIAŁAŃ,SPOSÓB
REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY,
STANDARDY

REALIZATORZY, WSKAŹNIKI

1. Punkty Pierwszego Kontaktu
i Poradnia Leczenia Uzależnień, na
podstawie zawartego porozumienia
lub
umowy.
Usługi
dostępne
bezkolejkowo dla osób uzależnionych,
współuzależnionych oraz doznających
przemocy
z miasta
GolubiaDobrzynia.

Dostarczenie informacji
o możliwości podejmowania
profesjonalnej terapii.
Motywowanie i kierowanie do
leczenia. Udzielanie wsparcia
i pomocy psychospołecznej,
socjalnej i prawnej osobom po
zakończeniu terapii odwykowej
i ich rodzinom.
Wspieranie w procesie
trzeźwienia.
Wspieranie w utrzymaniu trwałej
abstynencji.
Ułatwienie osobie
zainteresowanej rozpoczęcie
programu terapeutycznego,
przybliżanie pomocy.

MOPS, Terapeuci, Psycholog, oraz
Poradnia Leczenia Uzależnień, Służba
zdrowia, Placówki oświatowe
Wskaźniki:
1)liczba akcji informacyjnych, liczba
ulotek na temat dostępności pomocy;
2)liczba osób korzystających z pomocy
i wsparcia ,kwota wydatkowana na
działania;

2. Realizacja programów
terapeutycznych i informacyjnych
oraz udział w lokalnych
i Ogólnopolskich Społecznych
Kampaniach Edukacyjnych
poświęconych rozwiązywaniu
problemów uzależnień.
Edukacja: organizacja narad
i konferencji, prelekcji, szkoleń

Kampania informacyjna
skierowana do społeczności
miejskiej nt.: zagrożeń
wynikających z nadużywania
alkoholu, narkotyków i innych
środków chemicznych oraz
skutków spożywania alkoholu
przez kobiety w ciąży.
Wstępne motywowanie do
podjęcia terapii.
Wczesna interwencja, Informacja
o chorobie alkoholowej,
uzależnieniu od środków
psychoaktywnych.
Obejmowanie opieką osób
z mniej zaawansowanymi
problemami alkoholowymi
i narkomanii:
Poprawa zdrowia psychicznego
i fizycznego.
Nabywanie umiejętności
potrzebnych do rozwiązywania
problemów emocjonalnych
i rozwój osobisty.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS, Realizatorzy programów
profilaktycznych w placówkach
oświatowych i placówkach służby
zdrowia, Policja
Wskaźniki:
1)liczba programów terapeutycznych;
2)liczba osób biorących udział
w działaniach;
3)liczba kampanii w których weźmie
udział miasto;
4)liczba osób biorących udział
w działaniach kampanijnych;
5)kwota wydatkowana na działania;

3. Podnoszenie kwalifikacji osób
uczestniczących w motywowaniu
i świadczeniu pomocy i wsparcia
osobom uzależnionym
i współuzależnionym od alkoholu,
narkotyków oraz ofiarom przemocy
w rodzinie, w tym szkolenia
profesjonalne, zw. z uzyskiwaniem

Zwiększenie dostępności do
fachowej porady i pomocy dla
osób uzależnionych
i współuzależnionych.
Podnoszenie
jakości
świadczonych usług na rzecz
społeczności lokalnej.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS MKdsPiRPA, Poradnia
Leczenia Uzależnień na podst.
porozumienia, pracownicy socjalni,
funkcjonariusze policji, członkowie
ZI, pracownicy Świetlicy
Socjoterapeutycznej
Instytucje szkolące
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kwalifikacji zawodowych w zakresie
pracy z dzieckiem i rodziną
z problemem alkoholowym.
Szkolenia dla terapeutów uzależnień,
funkcjonariuszy Policji, członków ZI,
członków MKds.PiRPA oraz
dofinansowanie dojazdów na
szkolenia.

Przybliżenie pomocy osobom jej
oczekujących.

Wskaźniki:
1)liczba szkoleń i działań
podnoszących kwalifikacje;
2)liczba osób przeszkolonych;
3)kwota wydatkowana na działania;

4.Działania związane z poszerzaniem
grupy odbiorców świadczeń
leczniczych.

Kampanie informacyjne
skierowana do społeczności
miejskiej nt. skutków
nadużywania alkoholu,
spożywania alkoholu przez
kobiety w ciąży, skutków braku
więzi emocjonalnej i autorytetów
w rodzinie, skutków
psychospołecznych stosowania
i doświadczania przemocy
w rodzinie.
Informacja o chorobie
alkoholowej, uzależnieniu od
środków psychoaktywnych.
Łamanie stereotypów
dotyczących przestępstwa
„Przemocy domowej jako sprawy
tylko rodzinnej”

Pełnomocnik, MOPS, Miejska
Komisja ds. PiRPA Poradnia Leczenia
Uzależnień, TVK, media, Realizatorzy
programów profilaktycznych
w placówkach oświatowych, służba
zdrowia.
1) liczba akcji informacyjnych, liczba
ulotek na temat dostępności pomocy;
Wskaźniki:
1) liczba osób korzystających
z pomocy i wsparcia;
2) liczba kampanii informacyjnych;
publikacji prasowych, informacji
online.

5.Dofinansowanie działalności
WOTUiW w Toruniu, Oddział
Odwykowy Całodobowy w Toruniu,
ul. Włocławska 233
Dofinansowanie działalności Poradni
Leczenia Uzależnień w GolubiuDobrzyniu zakup wyposażenia,
sprzętu i materiałów edukacyjnych,
książek, prasy.

Wspieranie finansowe fachowych
placówek lecznictwa
odwykowego
Przybliżenie dostępności pomocy
medycznej w leczeniu choroby
alkoholowej. Podwyższenie
standardów lokalowych
i świadczonych usług.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
Wskaźniki:
1)liczba osób korzystających
z pomocy i wsparcia;
2)liczba programów terapeutycznych;
3)kwota wydatkowana na działania;

8.Inne zadania
II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie i inne dysfunkcje,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1.Udzielanie rodzinom dotkniętych
problemem alkoholowym i innych
uzależnień oraz przemocą w rodzinie
pomocy prawnej oraz informacji
o instytucjach świadczących
profesjonalną pomoc.
2.Utworzenie grupy wsparcia dla osób
doznających przemocy w rodzinie.
3.Utworzenie grupy wsparcia dla
osób współuzależnionych od
alkoholu.

Uświadomienie społeczeństwa
o istnieniu prawnych form
ochrony rodziny przed skutkami
alkoholizmu, przemocy
w rodzinie materiały promocyjne.
Zwiększenie dostępności do
profesjonalnej pomocy w obliczu
zagrożenia rodziny alkoholizmem
i przemocą domową.
Współfinansowanie programów
prewencyjnych i informacyjnych
- profilaktyka uzależnień,
likwidowanie stereotypu, że
przemoc w rodzinie jest sprawą
rodziny

Pełnomocnik Burmistrza
Miasta,MOPS Realizatorzy
programów prof., UM, Policja,
Prokuratura, Kuratorzy Sądowi, Radca
prawny, Służba Zdrowia, Miejska
Komisja ds. PiRPA, ZI, psycholodzy,
terapeuci, pracownik socjalny.
Wskaźniki:
1)liczba osób korzystających
z pomocy i wsparcia;
2)liczba programów terapeutycznych;
3)kwota wydatkowana na działania;

5.Pomoc dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym,
narkomanią, przemocą w rodzinie:

Zwiększenie obszaru dostępności
do podstawowej pomocy
rodzinom dotkniętych problemem
alkoholowym, narkomanią,

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS Wychowawcy Świetlicy
Socjoterapeutycznej, Pedagodzy
szkolni,Terapeuta, Policja, Komisja
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Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Socjoterapeutyczna
i Środowiskowa:
-finansowanie bieżącej działalności,
-finansowanie prowadzenia zajęć
i programów socjoterapeutycznych
dla dzieci z rodzin z różnymi
dysfunkcjami,
-zajęcia dla dzieci objętych dozorem
kuratorskim i wymagających
resocjalizacji.
-socjoterapia podczas wypoczynku
letniego i zimowego,
-zakup materiałów i wyposażenia,
remonty pomieszczeń, budowa placu
zabaw
-wyjazdy z rodzicami do kina, teatru
-zakup żywności w ramach
dożywiania,
-doposażenie pomieszczeń, materiały
edukacyjne i inne.
Placówki
Wsparcia
Dziennego - współfinansowanie
i współpraca
ze
Świetlicą
Socjoterapeutyczną.
Dofinansowanie działalności świetlic
podwórkowych.

przemocą w rodzinie - pomoc
emocjonalna dziecku.
Kompleksowa i planowa pomoc
dziecku w rozwiązywaniu jego
problemów emocjonalnych
i doraźne zaspokajanie potrzeb
materialnych.
Umożliwienie dzieciom
nabywania umiejętności pracy
w grupie rówieśniczej.
Stały kontakt wychowawców
i terapeutów z rodziną dziecka,
wspomagający motywowanie
osoby uzależnionej lub
współuzależnionej do podjęcia
terapii. Budowanie relacji i więzi
rodzinnych.
Włączenie do pomocy instytucji,
które mogą pomóc rodzinie
w rozwiązywaniu problemów,
zwłaszcza w zakresie
podejmowania interwencji wobec
osób uzależnionych , stosujących
przemoc domową oraz wspieranie
osób współuzależnionych i ofiar
przemocy domowej.
Wstępne diagnozowanie
problemu alkoholowego
i występowania przemocy
w rodzinie.
Organizowanie pracy Placówki
Wsparcia Dziennego dla potrzeb
dzieci ze środowisk zagrożonych
dysfunkcją rodziny
i zapewnieniem warunków do
rozwoju psycho-społecznego
dziecku

ds. PiRPA, Radca prawny, UM, ZI
Służba Zdrowia
Wskaźniki:
1)liczba osób korzystających
z pomocy i wsparcia;
2)liczba programów terapeutycznych;
3)kwota wydatkowana na działania;
4)liczba dzieci uczestniczących
w zajęciach świetlicy;
5)liczba dzieci uczestniczących
w zajęciach socjoterapeutycznych;
6)liczba dzieci biorących udział
w zajęciach profilaktycznych;
7)liczba inicjatyw podejmowanych
przez świetlice na rzecz społeczności
lokalnej;
8)sprawozdanie z działalności
świetlicy;
9)kwota wydatkowana na działania;

6.Dofinansowanie wypoczynku
letniego –wycieczki, kolonie, biwaki,
socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
i dysfunkcyjnych.

Udzielanie pomocy emocjonalnej,
terapeutycznej dla dzieci, oraz
pomocy materialnej dla rodzin.
Uświadomienie zagrożeń
wychowawczych wynikających
z dorastania dzieci w rodzinach
dysfunkcyjnych.

Pełnomocnik Burmistrza
Miasta,MOPS Świetlica
Socjoterapeutyczna Pedagodzy
szkolni, Organizacje pozarządowe,
Stowarzyszenia
Wskaźniki:
1)liczba dzieci uczestniczących
w działaniach;
2)kwota wydatkowana na działania;

7.Dofinansowanie do wypoczynku
letniego i zimowego, dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.
Pomoc rodzinom w których,
w związku z nadużywaniem
Alkoholu, następuje rozkład życia
rodzinnego oraz demoralizacja
małoletnich.
Uaktywnienie lokalnego
środowiska w zakresie
świadczenia pomocy rodzinom
dotkniętych współuzależnieniem
od alkoholu.

Pełnomocnik Burmistrza
Miasta,MOPS Organizatorzy
wypoczynku dla dzieci,
Stowarzyszenia, Organizacje
pozarządowe
Wskaźniki:
1)liczba dzieci uczestniczących
w działaniach;
2)kwota wydatkowana na działania;

Id: 92D30F6A-A478-4FFE-8F52-7A7321363BC3. Projekt

Strona 8

Przeciwdziałanie zjawisku
przemocy w rodzinie.
8.Dofinansowanie warsztatów,
spotkań trzeźwościowych dla rodzin
dotkniętych problemem
alkoholowym, narkomanią oraz
przemocą w rodzinie.
9.Udział i dojazd na zajęcia
rehabilitacyjne, rekolekcje
trzeźwościowe, obozy terapeutyczne
dla osób uzależnionych
i współuzależnionych

Fachowa i wszechstronna pomoc
osobą uzależnionym
i współuzależnionym, ofiarom
przemocy w rodzinie oraz
sprawcom przemocy w rodzinie.
Ograniczanie występowania
zjawiska patologii społecznych.
Zapobieganie występowania
zjawiska „wtórnego ranienia"
Uświadamianie społeczeństwa
o uzależnieniach i ich skutkach
społecznych, o przemocy
w rodzinie i skutecznym
„pomaganiu"

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS Psychoprofilaktyk, Miejska
Komisja ds. PiRPA , Organizacje
pozarządowe, Instytucje kościelne.
Wskaźniki:
1)liczba rodzin i dzieci
uczestniczących w działaniach;
2)kwota wydatkowana na działania;

10.Dofinansowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych w zakresie pracy
z dziećmi z rodzin alkoholowych,
osobami współuzależnionymi,
ofiarami przemocy w rodzinie.

Podnoszenie profesjonalizmu
osób udzielających pomocy
psychospołecznej i prawnej dla
rodzin osób uzależnionych.
Zwiększanie profesjonalizmu
osób świadczących opiekę
terapeutyczną dla osób
uzależnionych
i współuzależnionych oraz ofiar
i sprawców przemocy w rodzinie.
Nabywanie umiejętności
wczesnego diagnozowanie
zjawiska uzależnienia i przemocy
w rodzinie.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS, Miejska Komisja ds. PiRPA
pracownicy socjalni, członkowie ZI,
wychowawcy Świetlicy, terapeuci
oraz grup roboczych
Wskaźniki:
1)liczba osób przeszkolonych
w działaniach;
2)kwota wydatkowana na działania;

11.Punkt pierwszego kontaktu,
prowadzony przez psychologa, radcę
prawnego pracownika socjalnego dla
osób uzależnionych,
współuzależnionych i dorosłych osób
bliskich osoby uzależnionej

Przybliżanie pomocy
psychologicznej, prawnej
i wsparcia osobom żyjących
w związkach z osobami
uzależnionymi od alkoholu,
pijącymi alkohol szkodliwie,
pijącymi alkohol ryzykownie

Pełnomocnik Burmistrza Miasta
Wskaźniki:
1)liczba osób korzystających ze
wsparcia w strukturze powodu
korzystania;
2)liczba udzielonych konsultacji;
3)kwota wydatkowana na działania
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
Wskaźniki - zależnie od
podejmowanych działań

Inne zadania

III. Działania współrealizowane z programem Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1.Punkt Wsparcia Psychologicznego
dla Osób doświadczających przemocy
w rodzinie

Dostarczenie informacji
o prawnych możliwościach
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Prowadzenie poradnictwa
i interwencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy
Udzielanie wsparcia i pomocy
psychospołecznej osobom
doznającym przemocy.
Stosowanie procedury „Niebieska
Karta"
Szkolenie i konsultacje w sprawie
przeciwdziałania przemocy
domowej.
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Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS, ZI Miejska Komisja ds.
PiRPA, psycholog, pracownik
socjalny, radca prawny
Wskaźniki - określono w miejskim
programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na lata 2014-2020
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Powiększanie świadomości, na
temat prawa do życia bez
przemocy.
Wczesna diagnoza zjawiska
przemocy i interwencja.
2.Zespół Interdyscyplinarny i Punkt
pierwszego kontaktu i konsultacyjny
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie - poprzez interwencję
i wspieranie rodziny w poczuciu
bezpieczeństwa.
3. Zakup materiałów edukacyjnych,
prasy, książek, broszur, nagrody
w konkursie, inne materiały
i przedmioty informacyjne.

Przybliżenie dostępności do
fachowej pomocy osobom jej
potrzebującym.
Informowanie o korzyściach ze
stosowania procedury „Niebieska
Karta".
Uświadamianie społeczności
lokalnej na temat zjawiska
przemocy w rodzinie,
o konsekwencjach psychicznych
i społecznych u ofiar, o środkach
prawnych w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, o roli
świadka przemocy.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ,
MOPS, Miejska Komisja ds. PiRPA
Wskaźniki - określono w miejskim
programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na lata 2014-2020

IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii w powiązaniu z realizacją zadań zawartych w programie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności dla dzieci i młodzieży
1.Zapobieganie powstawaniu
problemów związanych z używaniem
i nadużywaniem alkoholu,
używaniem chemicznych środków
psychoaktywnych, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.

Zwiększenie obszaru oddziaływań
szkolnych programów
profilaktycznych.
Szkolne, zakładowe
i środowiskowe akcje i kampanie
profilaktyczne.
Szkolenia sprzedawców alkoholu.

2.Wspomaganie realizacji
profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej
skierowanej pośrednio i bezpośrednio
do dzieci i młodzieży na terenie
miasta.

Uaktywnianie młodzieży do
udziału w programach
profilaktyczno- interwencyjnych
realizowanych podczas ścieżek
edukacyjnych w szkołach,
podczas zajęć dodatkowych
w szkołach, na zorganizowanych
zajęciach pozaszkolnych oraz
w grupach rówieśniczych.
Współpraca z kościołem
i związkami wyznaniowymi
Zwiększenie świadomości
dotyczące społecznych skutków
uzależnień i przemocy w rodzinie

3.Działania informacyjne
i edukacyjne skierowane do osób
dorosłych poświęcone rozwiązywaniu
problemów uzależnień.
Edukacja: organizacja narad
i konferencji, prelekcji, szkoleń.
Kontrola punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.

Lokalne kampanie profilaktyczne
i edukacyjne.
Edukacja sprzedawców napojów
alkoholowych.
przestrzeganie zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

4.Udział w ogólnopolskich,
regionalnych i lokalnych kampaniach
edukacyjnych i profilaktycznych,
wybór z aktualnie funkcjonujących
kampanii.

Profilaktyka alkoholowa
i przeciwko przemocy,
uświadomienie zagrożeń
wynikających z nadużywania
narkotyków, środków
chemicznych zmieniających
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Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS Psychoprofilaktyk,
Realizatorzy PPK
Miejska Komisja ds. PiRPA
Wychowawcy Świetlicy
Socjoterapeutycznej, KP Policji,
związku wyznaniowe, księża, szkoły
i placówki oświatowe Realizatorzy
kampanii profilaktycznych. Podmioty
prowadzące działalność szkoleniową
i edukacyjną
Wskaźniki:
1) liczba profesjonalnych szkolnych
programów profilaktycznych;
2) liczba działań profilaktyki
pierwszorzędowej w szkołach;
3)liczba osób biorących udział
w działaniach w ujęciu uczniów
i rodziców
4) liczba działań profilaktyki
środowiskowej;
5) liczba instytucji realizujących
działania profilaktyczne;
6) liczba publikacji prasowych
i innych;
7) liczba pozalekcyjnych zajęć
sportowych oraz świetlicowych
z elementami profilaktyki uzależnień;
8) liczba działań na rzecz
nietrzeźwych kierowców oraz liczba
uczestników tych działań;
9) liczba działań na rzecz zasad
przestrzegania sprzedaży osobom
nieletnim, nietrzeźwym.
9) kwota wydatkowana na działania;
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świadomość, uświadamianie
potrzeby walki z przemocą
w rodzinie i łamanie stereotypów,
że to tylko sprawa rodziny
5.Publikacje profilaktyczne
w mediach lokalnych. Edukacja
publiczna.

Przybliżenie dostępu do
informacji o uzależnieniach,
instytucjach udzielających
pomocy, programach
profilaktycznych

6.Działalność na rzecz
przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców i bezpieczeństwa
w miejscach publicznych. Wspólne
działania z przedstawicielami Policji,
Straży Pożarnej.

Ograniczenie liczby przestępstwkierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwym, po zażyciu
narkotyków i innych substancji.
Zapobieganie problemom
zdrowotnym. Zakup materiałów
edukacyjnych do kampanii.

7.Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz
świetlicowe z elementami
profilaktyki uzależnień, w tym
również od alkoholu dla dzieci ze
szkół podstawowych, gimnazjum
i szkół ponadpodstawowych w tym
dla dzieci ze środowisk zagrożonych
problemem alkoholowym

Współfinansowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych
jako alternatywa spędzania czasu
wolnego .
Zwiększenie dostępności
korzystania z pomocy
pedagogicznej przez dzieci ze
środowisk zagrożonych
problemem alkoholowym,
narkomanią, objętych dozorem
kuratorskim, pomoc rodzinom,
Dożywianie dzieci podczas zajęć
lekcyjnych z programem
profilaktycznym.
Realizacja profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej skierowanej
pośrednio i bezpośrednio do
dzieci i młodzieży w mieście.
Edukacja publiczna w zakresie
problematyki alkoholowej.
Edukacja publiczna w zakresie
przeciwdziałania przemocy

8. Pozalekcyjne zajęcia świetlicowe
z elementami profilaktyki uzależnień
od alkoholu w szkołach.

9.Analiza dotychczasowych działań
oraz opracowanie projektu aktualnej
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych z uwzględnieniem
problemów alkoholowych,
narkomanii oraz przemocy w rodzinie
i innych zachowań nałogowych
10.Inne zadania.

Cały rok Pełnomocnik Burmistrza
Miasta, Psychoprofilaktyk, Miejska
Komisji ds. PiRPA, Wychowawcy
Świetlicy Socjoterapeutycznej KP
Policji, Szkoły, związki wyznaniowe,
Realizatorzy kampanii
profilaktycznych.
MOPS przy współpracy z innymi
realizatorami zadań społecznych.
Wskaźniki:
1)protokół z analizy działań;
2)wnioski do Strategii
Cały rok MOPS
Wskaźniki- zależnie od
podejmowanych działań

Ewaluacja programu.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku
z nadużywaniem alkoholu
1.Dofinansowanie działalności Grupy
Wsparcia AA „Sahara", Grupy
wsparcia Al.-anon m.in. w zakresie:
A. Udziału grupy wsparcia wraz
z rodzinami w spotkaniach
organizowanych w ośrodkach kultu
religijnego.

Integracja grupowa,
odbudowywanie relacji
rodzinnych, uzyskanie wsparcia
duchowego.
Nabywanie umiejętności
mówienia o sobie i słuchania
innych.
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Cały rok Pełnomocnik Burmistrza
Miasta, MOPS, Miejska Komisja ds.
PiRPA Grupa AA „Sahara", Al.-anon,
Służba Zdrowia
Wskaźniki:
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Promocja zdrowego i trzeźwego stylu
życia

2.Wspomaganie działalności
prewencyjnej Policji.

1) liczba działań podejmowanych
przez Grupę wsparcia oraz liczba
uczestników tych działań;
2)liczba działań informacyjnych na
temat promocji zdrowego stylu życia,
w tym liczba ulotek na ten temat;
3)liczba osób korzystających
z pomocy i wsparcia;
4)kwota wydatkowana na działania;
Zakup testerów do kontroli
używania środków chemicznych.
Profilaktyka alkoholowa dla
uczestników ruchu drogowegozakup kamizelek i innych
materiałów odblaskowych,
materiałów edukacyjnych.
Dofinansowanie dodatkowych
dyżurów mających wpływ na
realizację działań prewencyjnych
i profilaktycznych w obszarze
przeciwdziałania alkoholizmowi
w powiązaniu
z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, zakup alkomatu

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
Miejska Komisja ds. PiRPA, KP Policji
Wskaźniki:
1)liczba działań podejmowanych przez
Służby oraz liczba uczestników tych
oddziaływań;
2)kwota wydatkowana na działania;

VI. Podejmowanie interwencji w związku z nadużywaniu alkoholu art. 24 ustawy, oraz wystąpienie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1.Podejmowanie czynności
zmierzających do przeprowadzenia
badania przez biegłego sądowego
w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu oraz orzeczenia
o zastosowaniu obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu przez
osoby uzależnione.

A.Wspieranie i pomoc rodzinie
dotkniętej alkoholizmem
i przemocą w rodzinie.
B.Zatrzymanie przemocy
domowej.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ,
MOPS, ZI Miejska Komisja ds.
PiRPA
Wskaźniki
1)liczba wniosków do sadu;
2)liczba otrzymanych opinii w sprawie
potwierdzenia występowania
uzależnienia;

2.Występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela
publicznego w związku z art. 13#i
15 ustawy.

A. Działania zmierzające do
kontroli przestrzegania prawa
z zakresie reklamy i promocji
napojów alkoholowych oraz
w zakresie przestrzegania zasad
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta,
MOPS, ZI Miejska Komisja ds.
PiRPA
Wskaźniki
1)liczba wniosków do sadu;
2)liczba otrzymanych opinii w sprawie
potwierdzenia występowania
uzależnienia;

Inne działania wynikające z ustaw
i prawa lokalnego.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta
Wskaźniki - zależnie od
podejmowanych działań

ŁĄCZNIE na realizację niniejszego programu i wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. PIRPA
przeznaczono kwotę 534.518,04 zł
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