Uchwała Nr VII/33/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1231, Nr 167, poz.1372 z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 z 2004 roku Nr 29 poz.
257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186,
Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr
171, poz. 1225/ art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.
U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826/ oraz art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17,
poz. 128/, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się:
1/Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2007 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały,
2/ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok, stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3/ Ramowy Plan Finansowania zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok, stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji
uchwalonych Programów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości
publicznej w prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia
2007 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/33/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2007 rok, zwany dalej „Programem” określa
lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z naduŜywania alkoholu.
Program określa w szczególności strategiczne cele i zadania gminy
wynikające z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z treścią ustawy
zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: tworzenie
warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje
powstrzymywanie się od spoŜywania alkoholu, działalność wychowawczą
i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację
i reintegrację osób uzaleŜnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym
następstwom naduŜywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
Program, opierający się na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

oraz

Narodowym

Programie

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Ministrów
w dniu 26 września 2000r., jest wyrazem dąŜenia samorządu lokalnego do
stwarzania
i

warunków

psychicznego

sprzyjających

mieszkańców

zachowaniu

Ostrowca

zdrowia

Świętokrzyskiego,

fizycznego
właściwemu

wychowaniu młodego pokolenia oraz zachowaniu ładu i porządku publicznego.
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CZĘŚĆ I
INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU PROBLEMÓW
UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA PRZEMOCY
W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
1. Dane demograficzne (stan na dzień 30.09.2006r.)
Ogólna liczba
mieszkańców
75989

Liczba mieszkańców
pełnoletnich
kobiety
męŜczyźni
33587

29405

Liczba mieszkańców
niepełnoletnich
dziewczęta
chłopcy
6446

6551

Ogólna liczba mieszkańców
6551
6446

33587

29405

kobiety

męŜczyźni

dziewczęta

chłopcy

* stan na 30.09.2006r.

2. Punkty sprzedaŜy alkoholu na terenie Ostrowca Św. w latach 2001 – 2006.
Liczba punktów sprzedaŜy
Rok
ogółem

lokale
gastronomiczne

102
2001 292
96
2002 268
74
2003 245
71
2004 237
70
2005 237
73
2006 232
*stan na 30.09.2006r.

sklepy

190
172
171
166
167
159

Liczba
mieszkańców
78 924
78 328
77 869
77 252
76 621
75 989

Liczba
mieszkańców
przypadająca
na jeden punkt
sprzedaŜy
270
292
318
326
323
327
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Liczba mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego przypadająca na jeden
Liczba mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego
punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych w latach 2001-2006r.
przypadająca na jeden punkt sprzedaŜy napojów
alkoholowych w latach 2001-2006
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0
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2002

2003
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2004

327
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2005
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* stan na 30.09.2006r.

3. Działania Komendy Powiatowej Policji.
Liczba interwencji
Lp.

Rodzaj interwencji

1.

Interwencje domowych mające związek
z naduŜywaniem alkoholu

2.

Interwencje związane z naduŜyciem alkoholu
przez uŜytkowników dróg

2003

2004

2005

2006

295

180

1423 2223

brak
danych

12

272

442

*stan na 30.09.2006r.

4. Działania StraŜy Miejskiej.
Liczba przeprowadzonych działań

Lp.

Rodzaj przeprowadzonych działań
2002r. 2003r. 2004r.

1
2
3

Interwencje w stosunku do osób będących pod
wpływem alkoholu lub pijących alkohol w miejscu
publicznym – naruszenie porządku publicznego
Doprowadzenie
lub
dowiezienie
do
Izby
Wytrzeźwień osób nietrzeźwych
Kontrole punktów sprzedaŜy i podawania napojów
alkoholowych

2005r.

2006r.

773

946

1.173

1929

2083

217

403

699

743

787

297

322

380

300

501

4

Sprawy skierowane do Policji w związku z
naruszeniem art. 43 ust. 1 i 2 ustawy
5 SprzedaŜ napojów alkoholowych niepełnoletnim
Interwencje w stosunku do osób wdychających
6
środki odurzające
Kontrole punktów sprzedaŜy i podawania napojów
7. alkoholowych na zlecenie Wydziału Spraw
Obywatelskich
Ilość spraw skierowanych do Sądu Rejonowego
Wydziału Grodzkiego za zakłócanie porządku
8.
publicznego pod wpływem alkoholu i spoŜywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych
*stan na 30.09.2006r.
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-
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5. Działania Izby Wytrzeźwień

Wyszczególnienie
Osoby
doprowadzone
ogółem
MęŜczyźni
Kobiety
Nieletni:
Dziewczynki
Chłopcy

1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r.

2006r.

2 006 1 890 1 480 1 417 1 423

1164

1860

2259

1 809 1 661 1 341 1 279 1 365
102
119
87
92
58
95
110
52
46
21
5
4
0
3
1
90
106
52
43
20

1140
24
8
0
8

1119
41
3
0
3

1208
51
19
2
17

*stan na 30.09.2006r.

Liczba osób doprowadzonych
do Izby Wytrzeźwień w latach 1999-2006
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6. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach działalności MOPS funkcjonuje Ośrodek Interwencji
Kryzysowej /OIK/, który prowadzi działania obejmujące nie tylko zapewnienie
bezpieczeństwa ofiarom przemocy, ale takŜe rozwija ich zdolności do samoobrony.
Liczba osób, którym została udzielona pomoc
Rodzaj udzielonej pomocy
pomoc psychologa
pomoc prawnika
pomoc lekarska (obdukcje)
grupa wsparcia dla kobiet – ofiar
przemocy
realizacja programu dla sprawców
przemocy
pobyt stacjonarny w hostelu

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

228
248
76
0

278
265
83
16

318
273
79
8

231
182
29
8

0

21

12

9

33

47

48

27

* stan na 30.09.2006r.

06

231

182

05

20

318

20
04

228

27

50 41

260

278

265

83

47

248

76 133

20

03

20

29

0%

20%

40%

pomoc psychologa
pomoc lekarska (obdukcje)

60%

80%

100%

pomoc prawnika
pobyt stacjonarny w hostelu

* stan na 30.09.2006r.

7. Reintegracja społeczno-zawodowa.
Na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego funkcjonuje Klub Integracji
Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej prowadzące działania na rzecz osób
uzaleŜnionych i bezdomnych, mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie
u osób uczestniczących w organizowanych przez te jednostki zajęciach
umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról
7

społecznych w miejscu zamieszkania i środowisku pracy, a takŜe zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Pomocą Centrum Integracji Społecznej, które działa jako gospodarstwo
pomocnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej objęto:
• w roku 2005 – 42osoby
• w roku 2006 – 29 osób (stan na dzień 30.09.2006r.)
Natomiast Klub Integracji Społecznej objął opieką:
• w roku 2005 – 123 osoby
• w roku 2006 – 148 osób (stan na dzień 30.09.2006r.)

8. Dane dotyczące współpracy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PoniŜsza tabela obrazuje zestawienie monitorowanych danych:

Lp.

Rok

Liczba
złoŜonych
wniosków
o leczenie
odwykowe

1

1995

180

71

2

1996

210

3

1997

4

Liczba
skierowań
do Sądu

Liczba osób
skierowanych
do lekarza
biegłego
psychiatry

Opinia biegłego psychiatry
UzaleŜniony
od alkoholu

NaduŜywają
cy alkoholu

Nie
uzaleŜniony

Nie zgłosił
się na
badanie

-

-

-

-

-

68

20

14

-

6

-

223

93

10

6

1

-

3

1998

214

100

94

39

7

6

42

5

1999

232

113

156

68

21

8

59

6

2000

223

104

121

54

14

3

50

7

2001

222

113

130

64

5

2

59

8

2002

246

122

137

52

8

3

74

9

2003

220

107

145

57

8

7

73

10. 2004

268

116

182

79

6

13

84

11. 2005

249

118

149

61

20

0

68

12. 2006

283

140

174

71

14

2

87
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Liczba złoŜonych wniosków o leczenie odwykowe w latach 1995-2006
Liczba skierowanych wniosków do Sądu w latach 1995-2006
Liczba osób skierowanych do lekarza biegłego psychiatry w latach 1995-2006
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* stan na 30.09.2006r.

CZĘŚĆ II
STRATEGICZNE CELE PROGRAMU
1. Rozwijanie profilaktyki alkoholowej poprzez promowanie i wdraŜanie
programów szkoleniowych skierowanych do rodziców i wychowawców,
mających na celu opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych
w kontekście zagroŜeń związanych z obniŜaniem się wieku inicjacji
alkoholowej i konsekwencji podejmowania przez dzieci i młodzieŜ zachowań
ryzykownych

(uŜywania

i

naduŜywania

alkoholu,

agresji,

przemocy

mieszkańców

Ostrowca

rówieśniczej).
2. Poszerzanie

wiedzy

młodych

i

dorosłych

Świętokrzyskiego na temat szkodliwości picia alkoholu oraz dostępnych form
pomocy dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin w drodze działań informacyjnoedukacyjnych przy wykorzystaniu technik multimedialnych.
3. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci
i młodzieŜ oraz działań profilaktycznych, promujących trzeźwy, zdrowy
i bezpieczny styl Ŝycia.
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4. Wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych
problemem alkoholowym w szczególności poprzez wspieranie działań Centrum
Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej i ich finansowanie.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie programów
oraz innych działań podejmowanych przez placówki interwencyjno-pomocowe
i profilaktyczno-terapeutyczne na rzecz osób uzaleŜnionych od alkoholu.
6. WzmoŜenie kontroli rynku napojów alkoholowych i ich reklamy.

CZĘŚĆ III
ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, w tym
w szczególności:
1)

współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie terapii i rehabilitacji
osób uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych oraz młodzieŜy i dzieci z rodzin
alkoholowych,

2)

finansowanie

dodatkowych

zajęć

terapeutycznych

dla

pacjentów

uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych, dzieci z rodzin alkoholowych oraz ofiar
i sprawców przemocy domowej,
3)

wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych
problemem alkoholowym.

4)

zapewnienie działalności telefonów: informacyjnego i zaufania dla osób
z problemem alkoholowym i ich rodzin.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą
w rodzinie, w tym w szczególności:
1) dofinansowanie programów realizowanych przez placówki interwencyjnopomocowe i profilaktyczno-terapeutyczne dla członków rodzin z problemem
alkoholowym i ofiar przemocy domowej,
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2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie placówek
interwencyjno-pomocowych dla osób bezdomnych uzaleŜnionych od
alkoholu i współuzaleŜnionych,

3) prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla
dzieci z grup ryzyka /w szczególności dla dzieci z rodzin alkoholowych/,
np. w świetlicach, klubach i ośrodkach socjoterapeutycznych, rozszerzanie
dostępności tego typu zajęć poprzez dofinansowanie placówek spełniających
określone standardy i wspieranie tworzenia nowych placówek.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, skierowanej zwłaszcza do dzieci
i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo
wychowawczych
i socjoterapeutycznych w szczególności:
1)

finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w placówkach
oświatowych oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, uczenie umiejętności
słuŜących zdrowemu i trzeźwemu Ŝyciu,

2)

współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania czasu przez dzieci i młodzieŜ – rozwój zorganizowanych zajęć
pozalekcyjnych w świetlicach, klubach, ośrodkach socjoterapeutycznych
oraz placówkach oświatowych (w tym doŜywianie dzieci, biorących udział
w tychŜe zajęciach), finansowanie bądź dofinansowanie konkretnych
projektów i działań profilaktycznych,

3)

informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla
osób uzaleŜnionych i ich rodzin oraz prowadzenie działań edukacyjnych
w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu (przy wykorzystaniu technik
multimedialnych), udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach
i akcjach informacyjno-edukacyjnych, wykonanie lub zakup materiałów
profilaktycznych: prasa i ksiąŜki specjalistyczne, broszury, plakaty, druki
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ulotne

oraz

innych

materiałów

informacyjnych,

edukacyjnych

i promocyjnych a takŜe nagród w konkursach i zawodach,
4)

wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci
i młodzieŜ poprzez finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
w szczególności w placówkach oświatowych,

5)

zorganizowanie festynu rodzinnego „Trzeźwe i Bezpieczne Lato z Mamą
i Tatą” i innych okolicznościowych imprez dla dzieci i młodzieŜy
o charakterze profilaktycznym.

4. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych, słuŜącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, w tym w szczególności:
1) dofinansowanie

działalności

świetlic

środowiskowych

i

świetlic

socjoterapeutycznych,
2) dofinansowanie realizacji programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieŜy
i rodziców,
3) dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla
osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin,
4) dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego podczas
zorganizowanych form wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym,
5) dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich,
6) wspieranie

uczniowskich

parafialnych

i

klubów

organizacji

sportowych,

sportowych

sportowo-gimnastycznych

w

klubów
zakresie

organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy z grup ryzyka,
7) zabezpieczenie

pracy

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, dodatkowe szkolenia dla
członków Komisji, pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych
orzekających w sprawie uzaleŜnienia od alkoholu, prowadzenie wywiadów
środowiskowych,
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8) współpraca z Policją w zakresie organizowania akcji profilaktycznych
skierowanych do młodzieŜy i dorosłych mieszkańców miasta na tematy
kryminogennych skutków spoŜywania napojów alkoholowych,
9) organizowanie szkoleń róŜnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Ograniczanie dostępności alkoholu.
Zadanie

polegające

na

ograniczeniu

dostępności alkoholu

realizuje się

w szczególności poprzez ustalenie:
1) limitu punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej
4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spoŜycia poza
miejscem sprzedaŜy,
2) limitu punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej
4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spoŜycia w miejscu
sprzedaŜy,
3) zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych na
terenie miasta Ostrowca Św.
Wartości liczbowe limitu punktów sprzedaŜy alkoholu oraz zasady usytuowania
miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych ustala Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w odrębnych uchwałach.

6. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie naruszaniu
przepisów ustawy, w tym w szczególności:
1) kontrolowanie punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych przez
upowaŜnionych przez Prezydenta Miasta funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej
i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pod kątem przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz
ustawowych zakazów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych
określonych w art. 15 ustawy,
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2) współpraca z organami ścigania i StraŜą Miejską w zakresie ujawniania
sprawców przestępstw i wykroczeń określonych ustawą,
3) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.131 i art.15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarŜyciela publicznego.

CZĘŚĆ IV
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą

z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych /zgodnie
z art.182 ustawy/.
2. Szacunkową wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację

zadań przewidzianych niniejszym Programem określa „Ramowy Plan
Finansowania zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok” zwany dalej „Ramowym
Planem”.
3. Zlecanie

realizacji

zadań

określonych

w

Programie

następuje

w szczególności:
1)

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań – po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

2)

poprzez udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług lub
dostaw;
w przypadku zastosowania przepisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze
zmianami) udzielenie zamówienia wymaga uprzedniego zasięgnięcia
opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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CZĘŚĆ V
REALIZATORZY PROGRAMU
1.

Program jest realizowany przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego –
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy współudziale Wydziału Spraw
Obywatelskich, a takŜe gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych
podmiotów, którym zlecono realizację zadań określonych w Programie
nieodpłatnie lub odpłatnie – stosownie do postanowień zawartych
w Ramowym Planie.

2.

Realizację Programu koordynuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

CZĘŚĆ VI
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zwanej dalej „Komisją” za udział w jej pracach przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu.
3. Wysokość wynagrodzenia dla Członka Komisji stanowi iloczyn liczby
posiedzeń, w których uczestniczył w ciągu miesiąca rozliczeniowego oraz
kwoty stanowiącej równowartość 10% minimalnego wynagrodzenia
określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2006
roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007r.
(Dz.U. Nr 171, poz. 1227)
4. Osoba prowadząca posiedzenie Komisji tj. Przewodniczący Komisji lub –
w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, otrzymuje za dane
posiedzenie wynagrodzenie stanowiące równowartość 15% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ust.3.
5. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych
w związku z odbywaniem podróŜy słuŜbowych poza Ostrowcem
Świętokrzyskim.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/33/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2007 ROK
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok, zwany dalej
„Programem”, określa w szczególności strategiczne cele i zadania gminy
wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), zwanej dalej „ustawą”. Ustawa nakłada na
samorząd lokalny obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz finansowania zadań związanych z jego realizacją.
Program, opierający się na Krajowym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii i jest wyrazem dąŜenia samorządu lokalnego do stwarzania warunków
sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców
Ostrowca Świętokrzyskiego, właściwemu wychowaniu młodego pokolenia oraz
zachowaniu ładu i porządku publicznego.
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CZĘŚĆ I
STRATEGICZNE CELE PROGRAMU
1. Rozwijanie profilaktyki narkomanii poprzez promowanie i wdraŜanie
programów szkoleniowych skierowanych do rodziców i wychowawców,
mających na celu opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych w
kontekście zagroŜeń związanych z uzaleŜnieniem od środków odurzających i
konsekwencji

podejmowania

przez

dzieci

i

młodzieŜ

zachowań

ryzykownych (uŜywania narkotyków i innych substancji odurzających).
2. Poszerzanie

wiedzy

młodych

i

dorosłych

Świętokrzyskiego na temat szkodliwości

mieszkańców

Ostrowca

uŜywania narkotyków oraz

dostępnych form pomocy dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin w drodze
działań

informacyjno-edukacyjnych

przy

wykorzystaniu

technik

multimedialnych.
3. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci
i młodzieŜ oraz działań profilaktycznych, promujących zdrowy i bezpieczny
styl Ŝycia.
4. Wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych
problemem narkomanii w szczególności poprzez wspieranie działań
Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej i ich
współfinansowanie.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie programów
oraz

innych działań podejmowanych przez placówki interwencyjno-

pomocowe i profilaktyczno-terapeutyczne na rzecz osób uzaleŜnionych od
narkotyków.
6. Zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się problemu narkomanii
i uŜywania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną,
informacyjną i zapobiegawczą.
7. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z uŜywaniem
narkotyków i uzaleŜnieniem od narkotyków.
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8. Zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotom narkomanii u osób
dotkniętych uzaleŜnieniem.
9. Ograniczenie ryzyka narkomanii wśród młodzieŜy poprzez poznanie
przyczyn sięgania po narkotyki.

CZĘŚĆ II
ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem, w tym
w szczególności:
1) prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla osób uzaleŜnionych
i eksperymentujących z narkotykami oraz prowadzenie działań
motywujących do podjęcia terapii i ograniczenia szkód w związku
z uŜywaniem narkotyków,
2) wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych
problemem narkomanii.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej w tym w szczególności:
1) prowadzenie poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy
narkomanii w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki oraz ponoszenia
szkód zdrowotnych i społecznych uŜywania narkotyków,
2) dofinansowanie
programów
realizowanych
przez
placówki
interwencyjno-pomocowe i profilaktyczno-terapeutyczne dla członków
rodzin z problemem narkomanii.
3. Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,
w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,
a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych w tym w szczególności:
1) przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieŜy szkolnej
i sporządzenie aktualnej diagnozy problemów narkomanii i zaŜywania
narkotyków,
2) finansowanie
programów
profilaktycznych
realizowanych
w placówkach oświatowych oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców,
uczenie umiejętności słuŜących zdrowemu Ŝyciu,
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3) współudział w działaniach promujących zdrowy i bezpieczny sposób
spędzania czasu bez narkotyków przez dzieci i młodzieŜ – rozwój
zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, klubach,
ośrodkach socjoterapeutycznych oraz placówkach oświatowych (w tym
doŜywianie dzieci, biorących udział w tychŜe zajęciach), finansowanie
bądź
dofinansowanie
konkretnych
projektów
i
działań
profilaktycznych,
4) informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych
dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin oraz prowadzenie działań
edukacyjnych w zakresie wiedzy o szkodliwości uŜywania narkotyków
(przy
wykorzystaniu
technik
multimedialnych),
udział
w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjnoedukacyjnych, wykonanie lub zakup materiałów profilaktycznych:
prasa i ksiąŜki specjalistyczne, broszury, plakaty, druki ulotne oraz
innych materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,
a takŜe nagród w konkursach i zawodach.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych, słuŜących rozwiązywaniu problemów
narkomanii w tym w szczególności:
1) współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi w realizacji Programu i budowanie „koalicji
antynarkotykowej”,
2) dofinansowanie realizacji programów edukacyjnych dla dzieci,
młodzieŜy i rodziców,
3) dofinansowanie
realizacji
programów
terapeutycznych
i rehabilitacyjnych dla osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin,
4) dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego
podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin dotkniętych problemem uzaleŜnień,
5) współpraca z Policją w zakresie organizowania akcji profilaktycznych
skierowanych do młodzieŜy i dorosłych mieszkańców miasta na tematy
kryminogennych skutków uŜywania narkotyków,
6) organizowanie szkoleń
róŜnych grup zawodowych w zakresie
przeciwdziałania narkomanii.
5. Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób
uzaleŜnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego w tym
w szczególności:
1) wspieranie i rozwijanie działalności Centrum Integracji Społecznej
i Klubu Integracji Społecznej oraz ich finansowanie,
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2) inicjowanie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych
w zakresie pomocy psychospołecznej i reintegracji osób dotkniętych
wykluczeniem społecznym.

CZĘŚĆ III
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu pochodzą

z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych /zgodnie
z art.182 ustawy/.
2. Szacunkowa wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań przewidzianych niniejszym Programem określa „Ramowy Plan
Finansowania zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok” zwany dalej „Ramowym
Planem”.
3. Zlecanie

realizacji

zadań

określonych

w

Programie

następuje

w szczególności:
1) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań –
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
2) poprzez udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług lub
dostaw; w przypadku zastosowania przepisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19
poz. 177 ze zmianami) udzielenie zamówienia wymaga uprzedniego
zasięgnięcia opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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CZĘŚĆ VI
REALIZATORZY PROGRAMU
1. Realizację Programu koordynuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Program

jest

realizowany

przez

Urząd

Miasta

Ostrowca

Świętokrzyskiego – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przy
współudziale organizacji pozarządowych a takŜe gminnych jednostek
organizacyjnych oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację
zadań określonych w Programie nieodpłatnie lub odpłatnie – stosownie
do postanowień zawartych w Ramowym Planie.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/33/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007 ROK
Wielkość środków
finansowych przeznaczonych
na realizację działań

Lp.

RODZAJ DZIAŁANIA

1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych , współuzaleŜnionych oraz zagroŜonych uzaleŜnieniami.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działalność Centrum
Integracji Społecznej oraz prowadzenie działań mających na celu zapewnienie
schronienia, pomocy socjalnej, psychologicznej, prawnej, medycznej,
prowadzenie grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy,
bezdomnych - naduŜywających alkoholu i uzaleŜnionych od narkotyków,
prowadzenie telefonu informacyjnego i zaufania dla osób z problemem
alkoholowym i osób uzaleŜnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin,
prowadzenie programów korekcyjno-terapeutycznych dla sprawców
przemocy.
Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w tym zajęć
opiekuńczo – wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych sportowych,
doŜywiania.
Prowadzenie działalności informacyjnoedukacyjnej dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w
16.000,zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Prowadzenie działalności informacyjnoedukacyjnej dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych w
21.000,zakresie i przeciwdziałania narkomanii
Zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, dodatkowe szkolenia dla
członków Komisji, pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych
orzekających w sprawie uzaleŜnienia od alkoholu, prowadzenie wywiadów
środowiskowych.
Organizowanie szkoleń róŜnych
grup zawodowych w zakresie
profilaktyki
i
rozwiązywania
5.000,problemów alkoholowych.
Organizowanie szkoleń róŜnych
grup zawodowych w zakresie
profilaktyki
i
przeciwdziałania
3.500,narkomanii.

2

3

4

5

6

RAZEM:

10.000,-

357.500,-

424.000,-

37.000,-

163.000,-

8.500,-

1000.000,22
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