Załącznik do uchwały Nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Samorządy gminne realizują konkretne działania prowadzone, jako zadania własne w ramach „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zgodne
z NARODOWYM PROGRAMEM ZDROWIA NA LATA 2016–2020. Na realizację zadań gminy posiadają
własne środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
które mogą być w 2019 roku przeznaczone na wykonanie tych zadań:
Rozdział 1.
Zasady ogólne
§ 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także
osób dotkniętych przemocą poprzez:
1) uzupełnienie wyposażenia placówek w pomoce i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zajęć terapeutycznych,
2) dofinansowanie utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu
rodzin (w NZOZ „VITAMED”),

i członków ich

3) dofinansowanie do działalności świetlic środowiskowych,
4) edukacja publiczna (przewodniki, ulotki, poradniki, broszury),
5) utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - placówki wsparcia dziennego,
6) organizowanie obozów i warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
7) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców
i dzieci
w celu wspierania abstynencji i przygotowania ich do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (dopalaczy i narkotyków),
8) finansowanie porad psychologicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które są dotknięte
uzależnieniem lub współuzależnieniem od alkoholu, a także środków odurzających, wobec których zostało
wszczęte postępowanie.
§ 2. 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 oraz zintegrowanych programów profilaktyki uzależnień:
1) organizowanie oraz finansowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowo – wychowawczych oraz
w Miejskim Ośrodku Kultury programów profilaktycznych, warsztatów, teatralnych spektakli dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do pszowskich przedszkoli i szkół.
2) dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, konkursów profilaktyczno- artystycznych,
jako rozszerzenie programów zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - organizowanych przez placówki
oświatowe, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, świetlice (zakup: sprzętu sportowego, nagród,
poczęstunku dla uczestników, pomocy dydaktycznych), zawieranie umów zlecenia/o dzieło dla wykładowców
prowadzących warsztaty o tematyce uzależnień oraz organizatorów i sędziów zawodów i rozgrywek
sportowych),
3) prowadzenie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej w celu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym
prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień (alkohole, narkotyki, nikotyna, środki psychotropowe, dopalacze, leki
i inne) dla wszystkich grup społecznych,
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4) współorganizacja oraz dofinansowanie imprez integracyjnych promujących zdrowy styl życia bez nałogów
w tym imprez o charakterze sportowym ( meczy, rozgrywek, turniejów, happeningów, rajdów, Dni Promocji
Zdrowia),
5) współorganizacja zawodów sportowych wraz z programem profilaktycznym (pogadanki, prelekcje, wykłady)
ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w tym zakup nagród, pucharów
i statuetek.
6) zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do organizowania zawodów i rozgrywek z programem
profilaktycznym,
7) prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych w tym dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
uczęszczających do świetlic środowiskowych,
8) wspomaganie działań instytucji i organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna lub inne środki psychotropowe),
9) dofinansowanie zajęć prowadzonych w ramach akcji „Zima w mieście”, „Lato w mieście", Mikołaj w tym
seanse filmowe, przedstawienia, spektakle wraz z obsługą oraz zakup słodyczy, drobnych nagród i artykułów
szkolnych dla uczestników (zajęcia powinny obejmować program profilaktyczno – terapeutyczny oraz
promować zdrowy styl życia bez uzależnień),
10) dofinansowanie i organizowanie konkursów na temat wiedzy o profilaktyce i uzależnieniach,
11) dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na zajęcia i warsztaty terapeutyczne, wycieczki, kolonie, obozy
letnie) z realizowaniem programów profilaktycznych i promujących zdrowy bez uzależnień tryb życia wraz
z kosztami przejazdu i ubezpieczeń,
12) współudział w organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych „Nałogom – STOP” (np. koncerty,
spektakle teatralne, seanse filmowe, festyny, happeningi, zawody sportowe, Dni Promocji Zdrowia itp.),
13) zakup i rozdysponowanie materiałów profilaktycznych do szkól, świetlic, OPS, Punktu Konsultacyjnego
(przewodniki, kwartalniki, ulotki, poradniki, broszury) ,
14) finansowanie programów profilaktyki zgodnie z zaleceniami raportu z badania „Diagnoza lokalnych zagrożeń
społecznych Pszów 2017”.
§ 3. Szkolenie sprzedawców w zakresie zasad sprzedaży napojów alkoholowych oraz przeprowadzanie kontroli
przestrzegania zasad obrotu tymi napojami poprzez:
1) zorganizowanie
oraz
sfinansowanie
szkolenia
dla
sprzedawców
napojów
alkoholowych,
2)
przeprowadzanie zgodnie z harmonogramem planowanych kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy
Miasta Pszów w roku 2019.
§ 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:
1) dofinansowanie (w oparciu o jasno sformułowane kryteria) działalności organizacji pozarządowych
realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniem narkomanii,
2) dofinansowanie obozów i warsztatów terapeutycznych dla organizacji zrzeszających członków rodzin
z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami,
3) zorganizowanie dostępu do szkoleń przedstawicieli różnych zawodów stykających się w swojej pracy
z osobami z problemami uzależnienia i członkami ich rodzin,
4) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie
umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych, organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
którzy deklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi lub młodzieżą i aktualnie są zatrudnieni
w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych,
5) prowadzenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
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§ 5. Kierunki działania
przeciwdziałania narkomanii:

w sprawie

profilaktyki

i rozwiązywania

problemów

alkoholowych

oraz

1) promowanie trzeźwości i zdrowego trybu życia oraz wspieranie środowisk i postaw abstynenckich, szczególnie
poprzez organizowanie: koncertów „Nałogom – Stop”, imprez sportowych, rekreacyjnych itp,
2) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zdrowego – bez uzależnień stylu życia (miejsca do uprawiania
sportu, zabawy i wypoczynku),
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących
wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez używania alkoholu,
narkotyków i nikotyny (warsztaty, przedstawienia i spektakle profilaktyczne),
4) egzekwowanie zakazu podawania i sprzedaży alkoholu nieletnim oraz reklamy napojów alkoholowych,
5) zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemami uzależnień,
6) pomoc dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom
i wspierających zdrowienie rodzin z problemami uzależnień,
7) rozwijanie edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
8) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami uzależnień (alkohol, narkotyki,
dopalacze, nikotyna).
9) zwiększenie dostępności do profesjonalnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych członów rodzin,
10) pomaganie rodzinom osób uzależnionych, w szczególności przez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
w tym przez udzielanie ich członkom pomocy psychospołeczne i prawnej, a także przeciwdziałanie izolacji
społecznej osób uzależnionych i ich rodzin oraz działanie zmierzające do aktywnego włączania ich do życia
w społeczności lokalnej,
Rozdział 2.
Działalność Komisji
§ 6. 1. Finansowanie szkoleń, konferencji profilaktycznych dla członków komisji z zakresu działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwanej dalej
„Komisją”.
2. Wynagrodzenia dla komisji:
a) Członkom Komisji za udział w posiedzeniu Komisji, a także za przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży
alkoholu zgodnie z Harmonogramem Kontroli przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł (brutto).
b) Za udział w posiedzeniach Zespołu interwencyjno – motywującego członkom Komisji przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł (brutto)
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Program
w Pszowie.

realizowany

jest

przez

Urząd

Miasta

w Pszowie

i Ośrodek

Pomocy

Społecznej

2. Obsługę finansową i biurową, niezbędną do realizacji zadań Komisji oraz realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powierza się
Samodzielnemu Stanowisku ds. Polityki Społecznej tut. Urzędu Miasta.
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§ 8. Komisja składa Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej sprawozdanie ze swej działalności za poprzedni
rok najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pszowie
Elżbieta Idziaczyk
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