UCHWAŁA NR III/9/14
RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2015 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356
z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Rabce - Zdroju uchwala,
conastępuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2015r. stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Rabki – Zdroju.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju
Maria Górnicka - Orzeł
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Załącznik do Uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2014 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIEŃ NA ROK 2015

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
poz. 124 z późniejszymi zmianami).

z dnia

29 lipca

2005 r.

(tekst

jednolity

Dz. U. z

2012 r.

CELE PROGRAMU - STRATEGIA:
1. Edukacja:
upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości nadużywania alkoholu oraz stosowania środków odurzających,
propagowanie programów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców i wychowawców,
dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom oraz agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przekazywanie
informacji o dostępnej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Profilaktyka:
promowanie aktywności : sportu jak również alternatywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci
i młodzieży, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy, wspieranie i promocja działań podejmowanych
przez formalne i nieformalne grupy młodzieżowe (także indywidualnie) oraz liderów środowiskowych na rzecz
grup rówieśniczych, umacnianie więzi rodzinnych, wzmacnianie osobowości - charakteru ludzi młodych poprzez
rozwój zainteresowań i zdolności , pracę na rzecz własnego środowiska oraz wolontariat, upowszechnianie
wzorców osobowych funkcjonujących w środowisku lokalnym, propagowanie planowania własnej kariery
edukacyjnej i zawodowej (przeciwdziałanie bezrobociu).
3. Integracja:
- współpraca instytucji, środowisk i grup społecznych w realizacji zadań dotyczących profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- wymiana informacji pomiędzy jednostkami zajmującymi się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom,
- promowanie inicjatyw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych.
ZADANIA DO REALIZACJI :
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dlaosób uzależnionych.
1. Aktualizacja materiałów informacyjnych
i rehabilitacyjnej na terenie powiatu (województwa).

o możliwościach

uzyskania

pomocy

terapeutycznej

2. Uruchomienie strony internetowej Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom umożliwienie elektronicznego przekazu informacji dotyczących profilaktyki, leczenia, terapii oraz pomocy (także
prawnej) osobom uzależnionym i współuzależnionym.
3. Działalność punktu konsultacyjnego oraz telefonu informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu na wniosek rodziny, OPS-u, Policji,
pracodawcy - motywowanie do leczenia, korzystania z pomocy terapeutycznej oraz wsparcia grup
samopomocowych.
5. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych
(szczególnie dzieci i młodzieży) oraz współuzależnionych.
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6. Wspieranie ruchów samopomocowych: AA, AL- ANON, oraz współpraca z grupami w realizacji zadań
dotyczących profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
7. Badanie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież - raport.
8. Diagnoza rozpowszechnienia oraz uwarunkowań lokalnych problemu narkomanii na terenie Gminy - badania
i raport.
9. Dofinansowanie działalności związanych z prowadzeniem :
- świetlic socjoterapeutycznych środowiskowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- punktu pomocy socjalnej i prawnej,
- centrum informacji dla bezrobotnych pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wsparcie materialne dla dzieci i młodzieży
z rodzin uzależnionych.
1. Współpraca z podmiotami tworzącymi System Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej w ramach
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Domowej - NIEBIESKA LINIA.
2. Szkolenia dotyczące współdziałania służb i instytucji przy wdrażaniu procedur interwencji wobec przemocy
domowej - "Niebieskie Karty”.
3. Udzielanie pomocy prawnej, socjalnej i materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.
4. Pomoc materialna dzieciom z rodzin uzależnionych, dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach,
organizacja różnych imprez np. Dzień Dziecka Mikołajki Wigilia itp.
5. Współpraca i dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych wsparcia
dziennego, oraz świetlic środowiskowych.
6. Zgłaszanie wniosków do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie osób uzależnionych.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjneji edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowychi przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,w tym
prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a takżedziałań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnychprogramach opiekuńczo - wychowawczych socjoterapeutycznych
orazświetlic środowiskowych.
1. Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach szkoleń dla nauczycieli i rodziców
w ramach szkolnych programów profilaktycznych.
2. Szkolenia przedstawicieli instytucji i organizacji (także osób fizycznych) współpracujących w obszarze
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom (także członków: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych).
3. Wspieranie działań na rzecz wolnego od używek i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież: dofinansowanie świetlic środowiskowych opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego
(w tym dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach) jak również rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych
(placówki oświatowe, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, świetlice).
4. Edukacja publiczna - informowanie społeczności lokalnej o szkodliwości alkoholu, narkotyków oraz innych
używek; profilaktyka promocja zdrowego stylu życia; prowadzenie kampanii lokalnych, udział w ogólnopolskich
kampaniach profilaktycznych, wykonanie i zakupu materiałów dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom (ulotki, plakaty, broszury, płyty CD itp.); inicjowanie konkursów w zakresie profilaktyki oraz
promocji zdrowia; nagrody w konkursach; materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne; promowanie imprez
bezalkoholowych ( np. dyskoteki, bale, imprezy rodzinne) nadzór nad imprezami, w których uczestniczy młodzież
w celu przestrzegania prawa i porządku oraz ograniczenia spożycia alkoholu.
5. Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu: organizowanie lub dofinansowanie zawodów
sportowo – rekreacyjnych jak również pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (także
w placówkach oświatowych); wspieranie klubów sportowych (min. uczniowskich, parafialnych i OSP) poprzez
zakup sprzętu, strojów.
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Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
profilaktyce i przeciwdziałaniu uzależnieniom.
1. Pomoc w realizacji projektów oraz inicjatyw społecznych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień.
2. Finansowanie kolonii, obozów, wyjazdów oraz półkolonii (np. zima lato w mieście) z programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży (w tym osób zagrożonych patologią oraz niepełnosprawnych).
3. Dofinansowanie działalności dziecięcych zespołów artystycznych.
4. Wspieranie osób, organizacji oraz instytucji tworzących alternatywne miejsca spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.
Egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
1. Prowadzenie stałej kampanii edukacyjnej i informacyjnej adresowanej do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz organizatorów imprez z udziałem młodzieży przypominającej o zakazie podawania i sprzedaży
alkoholu nieletnim oraz kontrola (z udziałem członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i odpowiednich służb) przestrzegania zakazu wynikającego z ustawy
2. Kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących zakazu –reklamy i promocji napojów alkoholowych
oraz zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym zgodnie z ustawą.
3. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
FINANSOWANIE REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEZNIENIOM:
Potrzebne środki na realizację zadań programu - zgodnie z dyspozycją art. 18 Gmina pozyskuje z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych.
REALIZATORZY PROGRAMU
Zadaniaprogramu realizowane są przez:
1. Siły własne, Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz innych wydziałów i jednostek gminnych dysponujących
środkami finansowymi w ramach Programu, Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy.
2. Zlecenia zadań jednostką gminnym, a także placówką oświatowym w drodze zmiany dysponenta środków
budżetowych lub konkursu ofert.
3. Zakupy i zlecenia zewnętrzne
- poprzez konkurs ofert
- poprzez zamówienia publiczne
- bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
W realizacji zadań Programu w szczególności Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rabce - Zdroju, której zakres działania obejmuje także zadania
własne gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomani.
Burmistrz Rabki-Zdroju, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne Wydziały, jednostki gminne mogą zwrócić się
o opinię merytoryczną do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy rozpatrywaniu
wniosków i ofert złożonych do realizacji w ramach Programu.
Obsługę administracyjną i prawną Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może zlecić
osobom fizycznym uzgodnionym z przewodniczącym Komisji.
ZA PRACĘ W KOMISJI I PODKOMISJACH CZŁONKOWIE MIEJSKIEJ
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
OTRZYMUJĄ:
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1. Przewodniczący Komisji otrzymuje wynagrodzenie 800 zł miesięcznie brutto w szczególności za kierowanie
pracą Komisji.
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji otrzymuje wynagrodzenie 600 zł miesięcznie brutto w szczególności za
nadzór nad prowadzeniem świetlic środowiskowych działających we wszystkich placówkach Gminy.
3. Sekretarz Komisji otrzymuje wynagrodzenie 400 zł miesięcznie brutto w szczególności za protokołowanie
i sporządzanie dokumentacji z prac Komisji.
4. Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz, oraz Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział
w posiedzeniach w Komisji w wysokości 110 zł brutto za posiedzenie.
5. Członkom Komisji za przejazd na szkolenie własnym środkiem lokomocji (samochodem) przysługuje zwrot
kosztów za przejazd zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ).
6. Podstawą wypłat wynagrodzenia jest lista wypłat sporządzona przez Sekretarza Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rabce-Zdroju na koniec miesiąca wraz z listami obecności z posiedzeń komisji.
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