
UCHWALA NR XXIX/1 8ONOaO

RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych oraz Pzeciwdzialania Narkomanii na 202'l rok

Na podstawie art.41 ust. 1, 2 i5 ustawy z dnia 26pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w tze2wo5ci

i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 r.,po2.2277\, art, 10 ust, 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o pzeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z2020t.,poz.2050) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. 22020 r., poz, 713,1378)

uchwala sig, co nastqpuje:

Uchwala sig Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz

Pzeciwdzialania Narkomanii na 2021 rok w bzmieniu okre5lonym w zalqczniku do niniejszej

uchwaly,

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 3. 1, Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznejwiadomo5ci poprzezogloszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Uzqdu Miasta Woclawek.

s1.

Wicepzewodniczqca
Radv Miasta/n;t,;r;- l'6

/ Joar{na Hofman-Kupi
'LL'fL
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L Wstgp

Zgodnie z ustawq z dnia 26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w tze2wo5ci i pzeciwdziataniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 t.j.) gminy maj4 obowiqzek podejmowania i prowadzenia dzialafr
z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych. Natomiast pzepisy zawarte w ustawie zdnia2g
lipca 2005 roku o pzeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. 22018 r. poz. 1030 zp62n. zm.) nakladajqna gminy

obowiqzek prowadzen ia dzialalr w zakresie pzeciwdzialania narkoman ii.

W 2015 roku wprowadzona zostala ustawa o zdrowiu publicznym, okreSlajqca zadania z zakresu zdrowia
publicznego orazzasady ich finansowania. Wskazuje ona rowniez w5rod realizator6w zadai zapisanych w tym
dokumencie jednostkisamozqdu terytorialnego Jednym z gl6wnych zalo2eh pzywotanej ustawy, bylo pzyjgcie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Wyznaczal on cele strategiczne i operacyjne oraz

najwa2niejsze zadania do realizacji narz:ecz poprawy zdrowia izwi4zanej z nim jako6ciZycia spoleczeistwa.
Z tego powodu w latach 2016-2020 zapisy Miejskiego Programu Pzeciwdzialania i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych oraz Pzeciwdzialania Narkomanii wskazywaly konkretne zadania NPZ do realizacji. W momencie
pzygotowywania i procedowania Programu nie zostal uchwalony i pzedstawiony Narodowy Program Zdrowia na

kolejne lata stqd brak zapisow odwolujqcych sig do tego dokumentu.

Ponielaz problemy wynikajEce ze szkodliwego spo2ywania napojow alkoholowych, za2ywania
narkotyk6w i innych substancji psychotropowych pzenikajq sig i niejednokrotnie prowadzq do zbieznych

spolecznie konsekwencji Gmina Miasto Woclawek realizuje jeden program profilaktyczny wynikajqcy z obowiqzku

nalozonego na samozqdy pzywolanymi powy2ej pzepisami.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Froblem6w AlkoholowychorazPzeciwdzialania Narkomanii

na rok 2021 (zwany dalej Programem) to dokument okre6laj4cy zakres i formq realizacji dzialai, kt6re bqdq
podejmowane na terenie Miasta Wtoctawek.

Zalo2ono kontynuowanie twozenia warunkow do prawidlowego funkcjonowania rodziny otaz

zapobieganie wystgpowaniu postaw i zachowai aspolecznych grozqcych patologiami i uzale2nieniami, w tym

uzaleznieniami od substancji psychoaktywnych. Zadania realizowane w ramach Programu majq wptywaC na

ograniczanie wystqpowania negatywnych zjawisk bgdqcych skutkiem nadu2ywania alkoholu oraz za2ywania

substancji narkotycznych oraz zachowafi ryzykownych towazyszEcych tym zjawiskom. Majqte2 prowadzi6 do

rozwoju dzialah zwiqzanych z profilaktykqi rozwiqzywaniem problemow alkoholowych i narkotykowych.

Zadania te bgdq realizowane w formach rekomendowanych pzez Pafrstwowq Agencjg Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych i jednocze6nie dostosowanych do aktualnych potzeb iuwarunkowafi lokalnych,

z wykozystaniem istniejqcych zasob6w. Program obejmuje system roznorodnych dzialai skierowanych do wielu

grup odbiorc6w, w tym dzialah terapeutycznych i pomocowych adresowanych do os6b uzale2nionych, os6b

spozywajEcych alkohol w sposob ryzykowny i szkodliwy, jak r6wnie2 do ich rodzin oraz osob wspoluzaleznionych.

Pzewiduje rowniez dzialania ukierunkowane na osoby potencjalnie zagrozone problemami alkoholowymi, w tym

w szczegolno5ci dzieci i mtodzie2. Ponadto pzewiduje pzedsigwziqcia informacyjne i edukacyjne skierowane do

og6lu mieszkafic6w.

Alkoholizm to choroba, rozwijajqca siq latami, by dzialania profilaktyczne zwiqzane z zapobieganiem ich

wystqpowaniu, byly efektywne, powinny mied charakter kompleksowy i dlugofalowy. Poni2szy dokument obejmuje

system ro2norodnych dziatarl skierowanych do wielu grup odbiorc6w, w tym dzialai terapeutycznych

i pomocowych adresowanych do osob uzaleznionych, os6b spozywajqcych alkohol w sposob ryzykowny
i szkodliwy, jak r6wnie2 do ich rodzin oraz osob wspoluzaleznionych. Pzewiduje dzialania skierowane na osoby

potencjalnie zagrozone problemami alkoholowymi, w tym w szczegolno5ci dzieci i mlodziez.

Pzewiduje pzedsiqwziqcia informacyjne i edukacyjne skierowane do og6lu mieszkaic6w. Podstawq

owocnej realizacji programu jest wspolpraca instytucji, organizacji i osob fizycznych dzialajqcych w tym obszaze.

Podstawq opracowania Programu byly nastqpuj4ce zalo2enia:

1) wielosektorowoS6 iinterdyscyplinarno66, tj. prowadzenie dzialafl programu w oparciu o ro2ne systemy (np.

ed ukacji, pomocy spolecznej, ochrony zd rowia, wymiaru sprawied liwo5ci),

2) spojno56, ktora uwzglgdnia zakres i obszary oddziatywafr innych kluczowych projektow miejskich w sfeze
polityki spolecznej,

3) koncentracja na dziataniach o udowodnionej skuteczno6ci i efektywno6ci,

4) partnerstwo realizatorow programu i podmiot6w wspoluczestniczqcych w realizacji zadah.
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Realizowane w ramach niniejszego Programu dzialania zwiqzane z profilaktykq i rozwiqzywaniem
problemow alkoholowych oraz pzeciwdzialaniem narkomanii, zgodnie zart.182 ustawy zdnia26 pa2dziernika

1982 r. o wychowaniu w tzezwoSci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi, finansowane sqze Srodkow wlasnych gminy
pochodzqcych z oplat za kozystanie z zezwolei na spzeda2 napoj6w alkoholowych. Planowana kwota na

realizacjq Programu w roku 2021 wynosi 2252 000 zl. Ostateczna wysoko5d Srodk6w uzalezniona bqdzie od
faktycznych dochodow z ww. oplat.

ll, Lokalna diagnoza problem6w alkoholowych, narkomanii i pzemocy w rodzinie oraz stan zasob6w
w sfeze rozwi4zywania tych problem6w na terenie miasta Wloclawka

1. DANE STATYSTYCZNE - DIAGNOZA

Ponizsza diagnoza zostala oparta na materialach i danych statystycznych, ktore zostaly uzyskane od
Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, Wydzialow Uzqdu Miasta Woclawek, podmiot6w
i instytucji wspolpracujEcych w obszaze profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych i innych uzale2niefr.
Dostqpne dane statystyczne dotyczqca spozycia alkoholu i dzialari podejmowanych na zecz os6b dotknigtych
problemem alkoholowym i uwiklanych w prcblemy zwiqzane z uzywaniem Srodk6w oduzajqcych, substancji
psychotropowych, Srodkow zastqpczych Nowych Substancji Psychoaktywnych.

Pomoc

Podmiot Kateqoria 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Miejski ZespolOpieki
Zdrowotnej- Poradnia Leczen ia

Uzale2niefi we Woclawku. ul.

Kaliska 104a

liczba pacjent6w uzaleznionych od alkoholu 579 689 575

Pzychodnia Terapii

Uzaleznienia od Alkoholu
i Wspoluzale2nienia we

Woclawku, ul. Stod6lna 70

liczba pacjentow uzaleznionych od alkoholu 313 307 290

Oddziat Terapii Uzaleznienia od
Alkoholu - Szpital

w Radzieiowie

liczba pacjent6w uzale2nionych od alkoholu
(z terenu Miasta Wloclawek)

129 110 236

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna

we Woclawku,
ul. Woiska Polskieqo 27

liczba osob /dzieci i mlodzie2l uzale2nionych

od alkoholu i narkotyk6w, wobec kt6rych
podjgto dzialania psychoterapeutyczne

45 28

*Brak 
danych

Pomoc socjalna, psycl ochrona rrzemocy w rodzinie
Podmiot Kateqoria 2017 r. 2018 r. 2019 r.

MiejskiO6rodek Pomocy
Rodzinie we Wloclawku

liczba rodzin kozystajqcych z pomocy

spolecznej 6 345 5608 4 949

liczba osob w tych rodzinach 11 485 10 202 8782

liczba rodzin z problemem alkoholowym 363 327 285

liczba osob w tych rodzinach 448 402 359
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liczba rodzin z problemem narkomanii 2t 19 16

liczba osob w tph rodzinach 22 25 23

Sekcja Specjalistycznej Pomocy
Rodzinie i Interwencji
Kryzysowej MOPR (ul. Zytnia
58)

liczba Srodowisk objgtych wieloaspektowq
pomocq specjalistycznq (w tym Srodowiska
dotkniete uzale2nieniami)

362 438 298

og6lna liczba os6b kozystajqcych z pomocy

specj. w ramach grup wsparcia, punkt6w
konsultacyinych i telefonow zaufania

419 966 735

Klub Integracji Spo{ecznej
MOPR

uzaleznieni od alkoholu, po zakoiczeniu
p rog ram u psychote rap i i w zakladzie leczn ictwa
odwykoweqo

149 105 102

uzale2nieni od narkotyk6w lub innych Srodk6w
oduzajqcych, po zakoiczeniu programu

te rape uficzneoo w zakladzie o o ieki zd rowotnei
17 15 18

Miejska Komisja
Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych

liczba zarejestrowanych wnioskow
o zastosowanie leczenia odwvkoweoo

82 81 68

liczba pzeprowadzonych rozm6w z osobami
uzale2nionvmi i ich rodzinami

157 300 294

liczba wniosk6w skierowanych do sqdu
reionoweqo o zastosowanie leczenia

43 31 24

Wydziat Rodzinny
i Nieletnich Sqdu Rejonowego
we Wloclawku

liczba wydanych postanowiefr o zastosowaniu
leczenia odwykowego wobec mieszkafrc6w
Woclawka

114 106 133

Podmiot Kateooria 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Komenda Miejska Policji
we Woclawku

liczba pzestgpstw spowodowanych pod

wplywem alkoholu
594 620 603

liczba zatrzy manych w zwiqzku z
pzestqpstwami spowodowanymi pod

wplywem alkoholu
511 532 519

liczba kolizji drogowych z udzialem
nietze2wych kierowc6w

12 10 0

liczba wypadk6w drogowych z udzialem
nietze2wych kierowcow

1 103 5

Straz Miejska

we Woclawku

liczba wykroczei spowodowanych pod

wplywem alkoholu
3 304 6 375 2 407

liczba interwencji zwiqzanych z zaklocaniem
pozqdku publicznego w zwiqzku z
nadu2vciem alkoholu

222 283 352

3) Zjawiska z zakresu naruszenia bezpieczeristwa i pozEdku publicznego oraz skutki naduiywania
alkoholu

Mieiski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Atkoholowych oraz Pneciwdziatania Narkomanii na 2021 rok str.5/23



Podmiot Kategoria 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Referat Ewidencji

Gospodarczej

UM Wtoclawek

liczba punkt6w spzedazy napoj6w
alkoholowych

(na dziefi 31.12), w tym:

- spzedaz detaliczna

- gastronomia

326 315 317

236 230 230

90 85 87

liczba mieszkaic6w pzypadajqcych na 1

punkt spzeda2y napojow alkoholourych
oq6lem (na dziefr 31.12)

323 530 324

Miasto Woclawek

4l Lokalny rynek alkoholowy

Poqrzsze informacje liczbowe pozwalajE na pneanalizowanie sytuacji wyl6ciowej w najwa2niejszych
obszarach w zakresie uzalezniefi, naduzy,wania alkoholu, zahywania substancji psychoaktywnych oraz siutiOw
spolecznych kt6re towazyszqtym zjawiskom. Niestety nie ma skutecznych metod pomiaru ioceny problem6w
uzale2nie6. Zar6wno na szczeblu lokalnym, jak i w wymiaze krajowym, niemozliwe jest precyzyjne opisanie
zeczywistej skali problemu. Wyspecjalizowane agendy w tym PARPA (Paftsturowa Agencja Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych) i KBdsPN (Kralowe Biuro ds, Pzeciwdzialania Narkomanii) poslugujq siq w-swych
opracowaniach pzyblizeniami i danymi szacunkowymi.

Pzedstawione informacje ukazujq zlozono6c i wielowymiarowoS6 problemow, ktore sq zwiqzane
z naduzywaniem alkoholu, szkodliwym piciem alkoholu i zahywaniem substancji psychoaktywnych. W zwiqzku
z tym dzialania planowane do realizacji w ramach Programu powinny obejmowa6 mo2liwie szeroki wachlaz 2ycia
spolecznego, podejmujqc pzedsiqwziqcia edukacyjno-informacyjne adresowane do wszystkich mieszkar,rc6w
pzezdzialania profilaktyczne na r6znych poziomach, wtym ksztaltujqce iutrwalajqce pozytywne postawy iwarto6ci
szczegolnie wSr6d dzieci i mlodziezy, a2 do dzialah pomocowych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych
skierowanych do osob uzale2nionych i wspoluzaleznionych. Ponadto program powinien uwzglqdnia6 dzialania
sluzqce ogran iczeni u dostgpu do substancji psychoaktywnych.

2. ZASOBY

R62norodne instytucje i podmioty z terenu Woclawka, realizujqzadania bezpoSrednio lub po6rednio zwiqzane
z rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych, narkomanii oraz pzemocy domowej i innych patologii spolecznych
podejmujqc migdzy innymi dzialania na necz:

1) twozenia warunk6w do prawidlowego funkcjonowania rodziny oraz zapobiegania wystgpowaniu pcstaw
i zachowah aspolecznych groz4cych patologiami i uzale2nieniami, w tym uzale2nieniami od substancji
psychoaktywnych;

2) ograniczania wystqpowania negatywnych zjawisk, ktore sq skutkiem naduzywania alkoholu, za2ywania
substancji narkotycznych oraz zachowai ryzykownych towazyszqcych tym zjawiskom;

3) funkcjonowania systemu dzialari pomocowych skierowanych do os6b uzaleznionych, os6b
spo2ywajqcych alkohol w spos6b ryzykowny i szkodliwy, jak rowniez do ich rodzin i os6b
wsp6luzale2nionych;

4) udzielania pomocy terapeutycznej i socjoterapeutycznej oraz innej profesjonalnej pomocy i wsparcia
osobom uzaleznionym i czlonkom ich rodzin (np. osobom wsp6luzaleznionym);

5) podejmowania dzialah edukacyjnych i informacyjnych, w tym sluzqcych ksztaltowaniu i utrwalaniu
pozytywnych postaw i wartoSci pzy szczegolnym ukierunkowaniu na potzeby dzieci i mlodziezy;

6) realizacji pzedsigwziqc edukacyjno-informacyjnych skierowanych do ogolu mieszkaric6w;
7) podejmowania dzialai ograniczajqcych dzieciom i mlodzie2y dostgp do substancji psychoaktywnych.
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Stan zasob6w w sferze rozu/iEzywania problem6w alkoholowych, narkomanii, pzemocy i innych patologii
na terenie miasta Woclawek:

2.1. Miejska Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych we Woclawku

Do jej zadafi nalezy inicjowanie i prowadzenie dzialar'r wynikajqcych z ustawy o wychowaniu w tze2woSci
i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o pzeciwdzialaniu pzemocy w rodzinie, w tym:
1) podejmowanie czynnoSci zmiezajEcych do zastosowania leczenia odwykowego wobec os6b

naduzywajqcych alkoholu,

opiniowanie zgodno6ci lokalizacji punktow spzeda2y napoj6w alkoholowych z uchwalami Rady Miasta
Woclawek,
pcdejmowanie dzialah kontrolnych oraz interwencyjno-informacyjnych w zakresie pzestzegania zapis6w

ustawy o wychowaniu w tze2wo6ci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi okre6lonych w art. 131 mowiqcym
o zasadach reklamy i promocji napojow alkoholowych i 15 dotyczqcym zakazu spzedazy
i podawania napojow alkoholowych osobom nietze2wym, nieletnim lub na kredyt.

2,2. Miejski O6rodek Pomocy Rodzinie we Woclawku

wspiera osoby i rodziny w pzezwyciq2aniu trudnych sytuacji 2yciowych majqc na celu zapobieganie

uzaleznieniom oraz wspomaga w wypelnianiu podstawowych funkcji opiekuftczych wobec dzieci

i podejmuje dzialania zapobiegajqce wystgpowaniu lub poglgbianiu sig dysfunkcji, marginalizacji

i wykiuczeniu spolecznemu;

wspiera reintegracjq spolecznq i zawodowE osob uzale2nionych od alkoholu i innych substancji

psychoaktywnych oraz ich rodzin. Tadanie to realizuje Klub lntegracji Spolecznej pzy ul Okzei 61 z filiq
pzy ul. Zakrqt 8, ktory wzmacnia miejski system zabezpieczenia socjalnego, pzeciwdzialania ub6stwu

iwykluczeniu spolecznemu popnezaktywizacjg zawodow4 spolecznqoraz usamodzielnienie ww. osob;

prowadzi plac6wki wsparcia dziennego - Swietlice profilaktyczno-wychowawcze'. ,lefit'' ul. Kaliska 7,

,,Zacisze" ul, Zakrgt 8/10, ,,Zapiecek" ul 3 Maja 6, ,,Z:otza" ul. Zytnia 58, "Zachgta" ul. Wieniecka 42;

koordynuje dzialania calodobowych plac6wek opiekuiczo-wychowawczych :

a) Plac6wka Opiekuriczo-Wychowawcza nr 1 ,,Maluch" ul. Sielska 3 - zapewnia calodobowq opiekg

i wychowanie dzieciom pozbawionym czg6ciowo lub calkowicie opieki rodzic6w do czasu zaistnienia

warunk6w umo2liwiajqcych powrot do rodziny, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastqpczej lub

rodzinie pzysposabiajqcej.

b) Plac6wka Opiekuirczo-Wychowawcza nr 2 ,,CALINECZKA" ul. Sielska 3 - zapewnia calodobowq

opiekq iwychowanie dzieciom pozbawionym czqiciowo lub calkowicie opieki rodzic6w do czasu

zaistnienia warunk6w umo2liwiajEcych powr6t do rodziny, umieszczenie w rodzinnej pieczy

zastqpczej lub rodzinie pzysposabiajqcej. Pelni funkcjg plac6wki typu specjalistyczno-

terapeutycznej, socjalizacyin$ z miejscami interwencyjnymi i zapewnia miejsca tymczasowego

pobytu dla 14 dzieci wymagajqcych specjalistycznej opieki.

c) Centrum Opieki nad Dzieckiem we Woclawku, w ktorego sklad rvchodzqtzy plac6wkiopiekunczo-

wychowawcze: jedna pzy ul. l-ubnej 17 plac6wka (typu socjaiizacyjnego), dwie pzy ul. Jasnej 5 (typu

socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi) kazda dla 14 dzieci pozbawionych calkowicie lub

czg5ciowo opieki rodzicow.

udziela pomocy i wsparcia osobom doznaj4cym pzemocy w rodzinie w zwiEzku z nadu2ywaniem

alkoholu, bqd2 znajdujqcych sig w innych sytuacjach kryzysowych; dzialalnoS6 tq prowadzi Sekcja

Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Intenivencji Kryzysowej mieszczqca siq pzy ul, Zytniej 58, popzez:

poradnictwo specjaiistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne), terapiq indywidualnq

i grupow4 realizacjq program6w korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcow pzemocy, zapewnienie

w niezbgdnych sytuacjach schronienia,

wspolpracuje z podmiotami realizujqcymi procedurq ,,Niebieska Karta' w sytuacjach zwiqzanych

z naduzywaniem alkoholu i zazywaniem innych Srodk6w psychoaktywnych.

1)

2)

3)

3)

4)

ol
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2.3. Miejski Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. - Poradnia Leczenia Uzale2nief we Woclawku

1) prowadzi leczenie niestacjonarne, w tym: kompleksowy podstawowy program terapii uzaleZnienia od

alkoholu i narkotyk6w, terapiq indywidualnqi grupowqdla osob doroslych, mlodziezy i dzieci, rehabilitacjg
po odbytym leczeniu, leczenie zespol6w abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych oraz program

z zakresu ograniczania picia alkoholu i redukcji szk6d,
2) realizuje program ponadpodstawowy: treningi konstruktywnych zachowafr, asertywno6ci dla osob

wspoluzale2nionych, prowadzi grupy ,,after care", konsultacje indywidualne dla dzieci, mlodziezy,
doroslych i rodzic6w,

3) prowadzi poradnictwo dla pzedstawicieli roznych grup zawodowych /nauczycieli, pedagog6w, kurator6w
sqdowych, policjant6W oraz dzialalno5c informacyjno-edukacyjnqdla mlodziezy wloclawskich szkol.

2.4. Samodzielny Publiczny Zespol Pzychodni Specjalistycznych we Woclawku - Pzychodnia Terapii
Uzaleinienia od Alkoholu i Wspoluzaleinienia

1) prowadzi leczenie niestacjoname, w tym podstawowy program terapii uzale2nienia od alkoholu
i wspoluzaleznienia (m in. psychoterapig indywidualnq grupowq i rodzinnq),

2) prowadzi leczenie zespol6w abstynencyjnych w warunkach ambulatoryjnych.

2,5. Plac6wkistacjonarng lecznictwa odwykowego, z kt6rymiwsp6lpracuje Miasto Woclawek:

1) Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, Oddzial Terapii Uzale2nienia od

Alkoholu realizuje podstawowy program terapii odwykowej otaz programy uzupelniajqce
(ponadstandardowe).

2) Wojew6dzki OSrodek Terapii Uzale2nier'r i Wsp6luzaleznienia w Toruniu:

a) Catodobowy Oddzial Odwykowy z Oddzialem Detoksykacji,

b) Calodobowy Mlodziezowy Oddzial Leczenia Uzale2niefi,

c) OSrodekKr6tkoterminowejTerapii Uzale2nien,

- udziela Swiadczenia w zakresie opieki zdrowotnej dla os6b uzale2nionych i ich rodzin,

- zwiqksza kompetencje zawodowe pracownik6w lecznictwa odwykowego w zakresie terapii

uzale2nienia

- wprowadza nowe formy terapii i rehabilitacji os6b uzaleznionych.

2.6. Poradnia Psycho!ogiczno-Pedagogiczna we Wloclawku

1) wspomaga wszechstronny rozw6j dzieci i mlodzie2y, w tym nabywanie umiejgtno6ci z zakresu

rozwiqzywan ia problem6w i kom u n ikacji spolecznej,

2) realizuje profilaktycznqdzialalnoS6 informacyjno-edukacyjnqwSrod uczniow, nauczycieli i rodzicow,

3) prowadzi profilaktykg uzale2nieh i innych problemow dzieci i mlodzie2y, udziela pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom i mlodziezy zgrup ryzyka,
4) wspomaga wychowawczqi edukacyjnqfunkcjg rodziny i szkoly.

2,7. Komenda Miejska Poiicji we Woclawku

1) wystgpuje w roliochrony bezpieczeistwa ipozqdku publicznego,

2) inicjuje i organizuje dzialania rnajqce na celu zapobieganie popetnianiu pzestgpstw i wykroczen oraz

zjawiskom kryminogennym,

3) wykrywa pzestgpstwa i wykroczenia oraz Sciga sprawcow tych czynow,

4) kontroluje pzestzeganie pzepis6w pozqdkowych i administracyjnych,

5) wsp6luczestniczy w realizacji procedury ,,Niebieska Karta" w ramach systemu zapobiegania pzemocy
w rodzinie,

6) prowadzi dzialania prewencyjne w roznych Srodowiskach.
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2.8. Stra2 Miejska we Wloclawku

1) wystepuje w roli ochrony spokoju i pozqdku w miejscach publicznych, w tym: eliminuje pzypadki
zakl6cenia tadu i pozEdku publicznego przez osoby nietze2we wewnqtz i wok6t placowek handlowych
i gastronomicznych prowadzqcych spzedaz napojow alkoholowych, eliminuje spoZywanie alkoholu
w miejscach objgtych zakazem,

2) wykrywa pzypadkispzeda2y alkoholu osobom nieletnim i nietzezwym,
3) reaguje na pzypadki spoZywania alkoholu lub wprowadzania siq w stan oduzeniapzeznieletnich,
4) wsp6lpracuje z Policjq i Sekcjq Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej MOPR

w ramach systemu zapobiegania pzemocy w rodzinie,
5) monitoruje i konholuje punkty spzedazy alkoholu,
6) prowadzi dzialania edukacyjno-profilaktyczne w placowkach o5wiatowo-wychowawczych.

2.9. Sqd Rejonowy we Wloclawku - Wydzial Rodzinny i Nieletnich

Do wia6ciwo6ci zeczowej Wydzialu Rodzinnego i Nieletnich Sqdu Rejonowego nale2y m.in.:

1) rozpoznawanie spraw w zakresie postqpowania nieprocesowego dotycz4cego doroslych, nieletnich

imatoletnich.
2) rozpatrywane sq m.in. sprawy o zastosowanie obowiqzku poddania siq leczeniu odwykowemu oraz

zmianq ozeczenia o obowiqzku leczenia odwykowego ustanie obowiqzku leczenia odwykowego,

o ustanowienie kuratora dla maloletniego, umieszczenie maloletniego w pieczy zastqpczej, ustalenie

miejsca pobytu maloletniego, ustalenie kontakt6w z maloletnim, o demoralizacjg, o czyn karalny,

o zmiang Srodka wychowawczego ijego uchylenie.

2.10.Zesp6l Ku ratorskiej Sluiby Sqdowej

Realizuje okreSlone pnez prawo zadania o charakteze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym,

profilaktycznym i kontrolnym, kt6re sq zwiqzane z wykonywaniem ozeczef sqdu, w tym sprawujq nadzory

wobec os6b uzale2nionych od alkoholu, zobowiqzanych do leczenia odwykowego. W sklad Zespolu

Kuratorskiej Stuzby Sqdowej wchodz4
1) sqdowi kuratozy zawodowi dla doroslych,

2) sqdowi kuratozy zawodowi rodzinni,

3) kuratozy spoleczni.

2.11. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mgiczyzn we Wloclawku prowadzone przez Caritas Diecezji

Woclawskiej:

1) udziela schronienia i pomocy zeczowej osobom bezdomnym z terenu miasta,

2) podejmuje dzialania narzeczzmiany stylu 2ycia podopiecznych.

2.1 2. Stowazyszenie Abstynenckie we Woclawku

Kujawskie Stowazyszenie Abstynenckie ,,WiSlak"- stowazyszenia prowadzi dzialaino6d na zecz os6b

uzale2nionych i ich rodzin. Z$nujesiq m.in. grupamiwsparcia dla osob tzezwiejqcych i ich rodzin, propaguje

tze2wo56, utrwala postawy tze2wo6ciowe, prowadzi telefon zaufania dla osob w kryzysie.

2.13. Plac6wki systemu oiwiaty we Woclawku

Szkoly publiczne:
podstawowe - 25 (w tym w 17 - organem prowadzqcym jest miasto; 8- inny organ prowadzqcy);

ponadpodstawowe -28 (w tym w 21 organem prowadzqcym jest miasto; 7- inny organ prowadzqcy).

1) prowadzq pr"ofilaktycznq dzialalno56 informacyjno-edukacyjnq skierowanq do dzieci, mlodziezy, grona

pedagog icznego oraz rodzic6w/opiekunow,
2) udzielajqwsparcia i pomocy dzieciom i mlodziezy zagro2onej uzaleznieniem oraz ich rodzicom, a tak2e

dzieciom i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym,
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3) wspomagajq wychowawcze i edukacyjne funkcje rodziny.

2,14. Publiczne i niepubliczne plac6wki wsparcia dziennego we Woclawku prowadzane w formie Swietlic:

1) Towazystwo Pzyjaci6l Dzieci- Swietlica pzy ul. Kaliskiej 1 oraz Swietlicaprzy ul. Barskiej 29,

2) Swietlica ,,Oratorium" - Swietlica pzy ul. Ko6cielnej 8,

3) Parafia pw, Naj5wiqtszego Serca Jezusowego - Swietlica ,,Trampolina" pzy ul. Ostrowskiej 8.

4) Swietlica profi laktyczno-wychowawcz a,,Zefif' ul. Kaliska 7,

5) Swietlica profi laktyczno-wychowawcz a,,Zacisze" u l. Zakrqt 8/1 0,

6) Swietlica profilak$czno-wychowawcza ,,Zapiecek" ul 3 Maja 6,

7) Swietlica profilaktyczno-wychowawcza ,,Zorza" ul. Zytnia 58,

8) Swietlica profilaktyczno-wychowawcza "Zachgta" ul. Wieniecka 42,

Swietlice prowadzE dzialalno5c m.in. w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i mlodziezy, wdrazania

wychowankow do pzestzegania zasad wsp6t2ycia spolecznego, wspierania ich rozwoju oraz rozwijania

zainteresowafr i uzdolniefr, eliminowania zaburzeh zachowania tj agresji i pzemocy, pomocy

w rozwiqzywaniu problem6w wychowawczych, pomocy w pokonywaniu trudno6ci, w tym trudno$ci w nauce

oraz podnoszenia kultury osobistej.

2.15. Calodobowe publiczne i niepubliczne plac6wki opiekuiczo-wychowawcze we Woclawku

1) Plac6wka Opiekufrczo-Wychowawcza nr 1 ,,Maluch" ul. Sielska 3 - zapewnia calodobowq opiekq

i wychowanie dzieciom pozbawionym czq6ciowo lub calkowicie opieki rocjzic6w do czasu zaistnienia

warunkow umo2liwiajqcych powrot do rodziny, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastgpczej lub rodzinie

pzysposabiajqcej.

2) Placowka Opiekufrczo-Wychowawcza nr 2,,CALINECZKA'ul. Sielska 3 - zapewnia calodobowqopiekg

i wychowanie dzieciom pozbawionym czq6ciowo lub calkowicie opieki rodzicow do czasu zaistnienia

warunk6w umozliwiajqcych powr6t do rodziny, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastqpczej lub rodzinie

pzysposabiajqcej, Petni funkcjg plac6wki typu specjalistyczno{erapeutycznej, socjalizacyjnej z miejscami

interwencyjnymi i zapewnia miejsca tymczasowego pobytu dla 14 dzieci wymagajqcych specjalistycznej

opieki.

3) Centrum Opieki nad Dzieckiem we Woclawku, w kt6rego sklad wchodzqtny placowki opiekuftczo-

wychowawcze: jedna pzy ul. Lubnej 17 (typu socjalizacyjnego), dwie pzy ul. Jasnej 5 (typu

socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi) ka2da dla 14 dzieci, pozbawionych calkowicie lub

czq6ciowo opieki rodzicow ka2da.

4) Dom Dziecka Caritas Diecezji Woclawskiej, ul. LeSna 2a.

5) Integracyjny Dom Dziecka,,Paulinka", ul. Pszczela 20.

Placowki zapewniaj4 wychowankom calodobowE opiekq i wychowanie oraz zaspokajajq ich niezbgdne

potzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, spoleczne, duchowe, a tak2e zapewniajq kozystanie

z pzyslugujqcych Swiadczeh zdrowotnych i ksztalcenia. DzialalnoS6 wychowawcza ukierunkowana jest m.in.

na ksztaltowanie wla5ciwych postaw w relacjach interpersonalnych, pomocy w nauce, pzygotowania do 2ycia

w spoleczeistwie.

2.1 6. Organizacje pozazqdowe

Organizacje pozazqdowe, realizujq zadania publiczne samozqdu gminy w zakresie profilaktyki uzale2niei

i pzeciwdzialania patologiom spolecznym w oparciu o dotacje udzielane pzez Gming Miasto Wcclawek.

lll. Realizatozy Programu oraz zasady jego realizacji, sposoby finansowania i zasady wynagradzania

czlon k6w Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Al koholowych

Gmina Miasto Wloclawek realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w

alkoholowych i pzeciwdzialania narkomanii we wspolpracy z jednostkami administracji publicznej, podmiotami

leczniczymi, organizacjami pozazEdowymi, grupami samopomocowymi oraz osobami i instytucjami publicznymi
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i niepublicznymi zajmujqcymi sig ochronq i promocjq zdrowia, pomocE spoleczn4 edukacjq i wychowaniem,
pozEdkiem publicznym oraz kulturq i sportem. Program uwzglgdnia wspolpracq z r62nymi instytucjami
iorganizacjamispolecznymi pod kqtem administracyjnym, organizacyjnym ifinansowym.

WaSciwa merytorycznie kom6rka organizacyjna Uzgdu Miasta Wloclawek tj, Wydzial Polityki Spolecznej
i Zdrowia Publicznego, koordynuje i zleca pzedsiqwziqcia zawiqzanezrealizacjqzadafr wlasnych gminy z zakresu
profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych i pzeciwdzialania narkomanii lqcznie z nadzorem oraz
formalnym ifinansowym rozliczeniem zadah zleconych w ramach realizacji Programu.

1. REALIZATORZY PROGRAMU

Do gl6wnych realizator6w Programu nalei4:

1) wlaSciwa merytorycznie kom6rka organizacyjna Uzgdu Miasta Wloclawek,
2) Miejska Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych,
3) Miejski 06rodek Pomocy Rodzinie oraz inne jednostki organizacyjne systemu pomocy spolecznej,
4) podmioty lecznicze,

5) podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku publicznego

i o wolontariacie.

W realizacji Programu uczestniczq ponadto:

1) plac6wki systemu oSwiaty oraz placowki opiekufczo-wychowawcze,
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

3) instytucje kutlury,
4) organizacje pozazqdowe,

5) Komenda Miejska Policji,
6) Straz Miejska,

7) Sqd Rejonowy i kuratozy sEdowi,

Realizujqc Programu, Gmina Miasto Woclawek kozysta z wiedzy, do5wiadczenia i wsparcia osob

zawodowo zajmujqcych siq problematykq uzale2niefr i ich skutk6w spolecznych wynikajqcych z nich:

1) specjalist6w psychoterapii uzale2niei,
2) terapeut6w i instruktorow terapii uzale2nie6,

3) psycholog6w, pedagog6w prowadzqcych zajqcia o charakteze socjoterapeutycznym i profilaktycznym

w poradniach, placowkach o6wiatowych, opiekufrczo-wychowawczych iSwietlicach Srodowiskowych,

4) pracownik6w socjalnych Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie,

5) czlonk6w Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych,

6) sgdziow i kurator6w sqdowych,
7) funkcjonariuszy Policji i Stra2y Miejskiej.

2, ZASADY REALIZACJI IFINANSOWANIA PROGRAMU

2.1. Wysoko6d Srodkow finansowych zaplanowanych na realizacjg zadah w ramach Miejsklego Programu

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Pzeciwdzialania Narkomanii na2021 rok wynosi

22520002lt.

2.2. lnicjowanie i koordynacjq pzedsigwzig6 zwiqzanychzrealizaqqzadai wlasnych miasta z zakresu profllaktyki

i rozwiqzywania problem6w alkoholowych i pzeciwdzialania narkomanii zawartych w niniejszym Programie,

w tym nadzor oraz formalne i finansowe rozliczenie zadai zleconych prowadzi wla6ciwa merytorycznie

kom6rka organizacyjna Uzqdu Miasta Woclawek tj. Wydzial Polityki Spolecznej i Zdrowia Publicznego.

2.3. Finansowanie Programu dokonywane jest w ramach Srodk6w wlasnych Gminy Miasto Wloclawek
pochodzqcych z oplat za kozystanie z zezwolen na spzedaz napojow alkoholowych.
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2.4. PodstawE merytorycznq podejmowanych decyzji o finansowaniu danego zadania jest jego zgodnosc
z zalo2eniami pzyjqtym i w n i n iejszym Prog ram ie.

2.5. Zadania realizowane w ramach Programu zlecane bgdqw trybie obowiqzujqcych pzepisow, w szczegolno3ci:
1) ustawy z dnia26 pa2dziemika 1982 r. o wychowaniu w tze2wo6ci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi

(Dz.U. 2201 9 r., po2.2277 z po2n. zm.),

ustawy zdnia29lipca2012 r. o pzeciwdzialaniu narkomanii(Dz.U. z2019t.,poz.852zp62n.zn.),
ustawy zdniall wze5nia 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 22019 r., poz. 23652p62n. zm.),
ustawy z dnia 13 wzeSnia 2014 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.22019 r.,

poz.688 zp62n.zm.),
ustawy zdnia29 stycznia 2004 r. prawo zam6wiei publicznych (Dz. U.22019 t.,poz.2019 zp62n.zm.),
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz.U.22020 r., poz. 295 zp62n.zm.),
ustawy z dnia 13 czeruca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 22020 r., poz. 176).

2.6, Realizacja Programu nastgpuje:

1) bezpo6rednio pzez wlaSciw4 merytorycznie kom6rkg organizacyjnq Uzgdu Miasta Woclawek po1zez
zakup towar6w i uslug,

2) po1zez powiezenie zadania jednostkom organizacyjnym gminy, wydzielajqc w budzecie Srodki dla tych
jednostek,

3) w postaci udzielania dotacji celowych na realizacjq zadah,

4) po1zez zlecanie realizacji zadah.

3. ZASADY WYNAGRADZANIA CZLONKOW MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW

ALKO HOLOWYC H (MKRPA) WE WLOCI-AWKU

Za pracA obejmujqcqzakres okreSlony w ustawie o wychowaniu w tze2woSci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi

czlonkowie Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych otzymujq wynagrodzenie zgodnie

z nastqpujqcymi zasadami:

1) zaudzial w posiedzeniu og6lnym problemowym - 10o/o minimalnego wynagrodzenia za pracq w2020 r.,

zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami ,

2) za udzial w posiedzeniu zespolowym dotyczqcym czynnoSci zmiezajqcych do zastosowania leczenia

odwykowego u os6b nadu2ywajqcych alkoholu - 10 Yo minimalnego wynagrodzenia za pracq w 2020 r.,

zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami,

3) za kontrolg jednego punktu spzedazy i podawania napojow alkoholowych, w zakresie pzestzegania

warunkow i zasad spzedazy - 5 % minimalnego wynagrodzeniazapracq w 2020 r., zgodnie z obowiqzujqcymi

w tym zakresie pzepisami,

4) za udziaf w posiedzeniu zwolanym w celu wydania opinii dotyczqcej wydania zezwolenia na spzeda2 napojow

alkoholowych - 5 % minimalnego wynagrodzenia zaWacQw2020 r., zgodnie z obowi4zuj4cymiwtym zakresie

pzepisami,

5) za pzeprowadzenie wizji jednego punktu spzeda2y napoj6w alkoholowych, w zakresie zgodno5ci jego

lokalizacji z zasadami okre6lonymi w uchwalach Rady lvliasta Woclawek - 2o/o minimalnego wynagrodzenia

za pracg w 2020 r., zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami,

6) lqczne wynagrodzenie z tytulu wykonywania czynno6ci okre6lonych w pkt 1 i 2 nie moze pzekroczyd w skali

miesiqca 100% minimalnego wynagrodzenia za pracg, ustalonego na podstawie ustawy z dnia

10 pa2dziemika2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracq,

7) czlonkowi Komisji, bgdqcemu jednocze6nie pracownikiem jednostki organizacyjnej Uzqdu Miasta Woclawek,

pzysluguje wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkl. 1,2,3,4 i 5 jezeli czynno6ci, o ktorych mowa w pkt. 1,2,3,4

i 5 wykonywal poza ustalonym wymiarem czasu pracy okre6lonym pzez pracodawcg,

8) wynagrodzenie za udzial w pracach Komisji w danym miesiqcu wyplacane jest na podstawie imiennych list

obecno6ci, w terminie do 15 dnia nastqpnego miesiqca,

9) czlonkom Komisji pzyslugujq diety oraz zwrot kosztow podrozy i noclegow z tytulu wyjazd6w poza teren

miasta celem realizacji zadah MKRPA oraz udzialu w szkoleniach i konferencjach wedlug tych samych zasad

jak pracownikom Uzgdu Miasta Woclawek.

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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lV. Cele i zadania Programu oraz sposoby realizacji poszczeg6lnych zadaf i wysokoS6 Srodk6w
finansowych na ich realizacjg

Priorytety programu:

Problemy zwiqzane z alkoholem to obszerny ijednocze6nie bardzo zlohony problem, a ich rozwiqzywanie

oraz lagodzenie skutkow nadu2ywania alkoholu iza2ywaniasubstancji psychoaktywnych wymaga dlugiego okresu
realizacji. Dzialania ujgte w Programie stanowiq w duzej mieze kontynuacjg zadah realizowanych w latach
popzednich. Priorytetem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemow, zmniejszanie rozmiar6w tych, kt6re

aktualnie wystqpujqoraz wzmacnianie zasobow niezbqdnym do radzenia sobie z juz istniejqcymi.

Cel gl6wny Programu:

Ograniczenie negatywnych skutk6w zdrowotnych i spolecznych spoiywania napoj6w alkoholowych oraz
uiywania i nnych su bstancj i psychoaktywnych pzez mieszkahcow Woclawka.

Poni2ej wymieniono cele szczeg6lowe, ktorych realizacja bgdzie prowadzila do osiqgnigcia celu glownego:

1) ograniczenie szk6d zdrowotnych wynikajqcych ze spozywania alkoholu;

2) ograniczenie zabuzeh zycia rodzinnego, w tym szkod zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym;

3) ograniczenie zjawiska picia alkoholu, u2ywania substancji psychoaktywnych i podejmowania innych

zachowafi ryzykownych pzez dzieci i mtodzie2 ;

4) ograniczenie skali zjawiska pzemocy w rodzinie oraz zwiqkszenie skuteczno6ci pomocy rodzinom;

5) ograniczenie pzypadk6w naruszefi prawa w zwiqzku nadu2ywaniem alkoholu;

6) ksztaltowanie wla6ciwych postaw oraz wzbogacanie wiedzy na temat zagro2ehzwiqzanych z za2ywaniem

narkotykow, m.in. popzez realizacjg programow profilaktyki uniwersalnej, z uwzglgdnieniem wszystkich

poziomow edukacji szkolnej;

7) ksztaltowanie wlaSciwych postaw oraz zachowafi, m.in. po1zez realizacjg program6w profilaktyki

selektywnej i wskazujqcej, w tym pzez wspieranie dziatalnosci profilaktyczno-wychowawczej Swietlic

socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych, a takze podejmowanie dzialah adresowanych do

mtodziezy uzywajqcej eksperymentalnie lub okazjonalnie Srodkow oduzajqcych;

8) podnoszenie poziomu wiedzy spoleczeistwa na temat problemow zwiqzanych z u2ywaniem substancji

psychoaktywnych i mozliwoSci zapobiegania tym zjawiskom;

9) rozwoj i doskonalenie istniejqcego systemu pzeciwdzialania uzaleznieniom od alkoholu i innych

substancji psychoaktywnych, dostosowanego do zmieniajqcych sig potzeb izagro2eh;

10) podnoszenie kwalifikacji zawodowych os6b zaangazowanych w dzialalno66 pt'ofilaktycznq.

Do osiqgniqcia cel6w szczeg6lowych pzyczyniq sig rowniez dzialania realizowane w ramach ka2dego

z nich tj. szkolenia, dzialania profilaktyczne, kampanie edukacyjno-informacyjne. Cele zalo2one do osiqgniqcia

w obszaze profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz w obszaze pzeciwCzialania narkomanii,

uzupelniajq sig i pzenikajq nawzajem, stanowiqc zwarly zbi6r celow calego Programu.

Cel gl6wny Programu realizowany bgdzie:

na tzech poziomach wsparcia:
1) indywidualnym - po1zez profilaktykq wskazujqc4 terapiq, interwencjg, rehabilitacjq;

2) grupowym - popzez edukacjq i profilaktykq uniwersaln4 profilaktykg selektywn4 badania, szkolenia,

dzialania nakierowane na ograniczenie dostqpno6ci napojow alkoholowych orazograniczenie pzypadk6w

naruszei prawa w zwiqzku z naduzywaniem alkoholu, Srodkow oduzajqcych, substancji

psychotropowych i NSP;

3) systemowym popzez podejmowanie dzialafr opiekufrczych, animacyjnych iwspierajqcych

nakierowanych na osoby z problemami alkoholowymi i uzywaj4ce Srodki oduzajqce, substancje

psychohopowe, NSP, ich rodziny oraz Srodowiska lokalne.

w ramach pigciu obszar6w:
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1) profilaktyki uniwersalnej adresowanej do wszystkich mieszkaic6w Woclawka
2) profilaktyki selektywnej adresowanejdo os6b i grup, kt6re ze wzglqdu na sytuacjq spoleczn4 rodzinn4

Srodowiskowq lub uwarunkowania biologiczne sq narazone na wigksze od pzecigtnego ryzyko
wystqpienia problem6w alkoholowych i uzale2niania od substancji psychoaktywnych

3) profilaktyki wskazujqcej ukierunkowanej na osoby demonstrujqce pierwsze symptomy problem6w

alkoholowych i uzale2niania od substancji psychoaktywnych

4) terapii obejmujqcej osoby wymagajqce specjalistycznej pomocy, pijqce w sposob szkodliwy lub

uzale2nione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych

5) rehabilitacji, readaptacji i reintegracji popzez udzielanie wsparcia psychologicznego, socjalnego

i spotecznego.

Kierujqc siq wskaz6wkami zawartymi w ,,Rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych

programow profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych" wydawanymi rokrocznie przez Panstwowq

Agencjg Rozwiqzy'vrrania Problem6w Alkoholowych Program realizowany bgdzie w oparciu o nastgpuiEce strategie:

1) informacyjnq - realizowanq na ka2dym poziomie zagroheh; jej celem jest informowanie o skutkach

zachowai ryzykownych i umo2liwianie dokonywania racjonalnego wyboru; zaklada ona, i2 dostarczanie

informacji o skutkach zachowaf negatywnych powoduje zmianq postawy i zaniechanie zachowan

ryzykownych;
2l edukacyjn4 - klad4cq nacisk na umiejqtno6d dokonywania racjonalnych wybor6w, obronq wlasnego

zdania, rozwijanie akceptacji, dojzewania i rozwoju, zmierzalqcqdo ksztaftowania osoby posiadajqcej

wlasne zdanie, preferujqcejzdrowy styl 2ycia, akceptujqcej swojqtozsamo66 i umiejqcej pomaga6 innym;

3) alternatyw - polegajqcq na ksztaftowaniu i rozwijaniu zainteresowah oraz proponowaniu

altematywnych/zdrowych sposobow spqdzania wolnego czasu bez siqgania po uzywki; jej celem jest

pomoc w zaspokajaniu potzeby sukcesu, satysfakcji, pzynalezno5ci do grupy;

4) interwencyjnq - skupiaj4cE siq na wsparciu w sytuacjach trudnych oraz udzielaniu specjalistycznej

pomocy osobom jej potzebujqcym oraz ich rodzinom; dotyczy ona grup podwy2szonego ryzyka,
5) zmniejszania szk6d - majqcq na celu redukcjg szk6d indywidualnych oraz spoleczeistwa popzez

zmniejszanie zagro2enia,jakie niosqze sobqzachowania ryzykowne, adresatem sEgrupy najwy2szego

ryzyka.

Zadania programu - popzez realizacje, kt6rych osiqgnigte zostanqwymienione powyiej cele:

Zwi gkszan ie dostgpno6ci pomocy terapeutycznej i rehabi litacyj nej oraz zapewn ien ie

Zadanie nr 1 | 
ciqglo6ci tej pomocy dla os6b uzaleinionych, wsp6luzale2nionych i zagroionych

I uzale2nieniem.

Artykut 21 ustawy z dnia 26 pa2dziemika 1982 roku o wychowaniu w tze2wo6ci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi

wskazuje, ze leczenie os6b uzaleZnionych od alkoholu jest bezplatne i odbywa siq w podmiotach leczniczych

wykonujqcych dzialalno5c leczniczq w rozumieniu pzepisow ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o dziatalnoSci leczniczej. Wedtug Rekomendacji Pafrstwowej Agencji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

podstawowq metodq leczenia osoby uzaleznionej od alkoholu jest psychoterapia indywidualna i grupowa.

Poziom finansowania Swiadczefr zdrowotnych pzez Narodowy Fundusz Zdrowia w obszaze leczenia

uzaleznienia od alkoholu zabezpiecza najczqsciej realizacjq jedynie podstawowego programu psychoterapii

uzale2nienia lub tylko czq56 Swiadczefi w ramach programu podstawowego. Zadaniem samozqdu jest

realizaqa dzialah majqcych na celu zwiqkszanie dostqpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

Dostqpno66 i jako56 profesjonalnej terapii jest warunkiem skutecznoSci wszystkich innych dzialafi

podejmowanych na zecz osob z problemem uzalezniefi i ich rodzin.
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zadanie moze byC realizowane poprzezl Podmioty

odpowiedzialne

zarcalizacjQ

WysokoS6

zaplanowanych

6rodk6w

flnansowvch

3.

4,

Finansowanie dzialar'r i Swiadczei pomocowych (m.in.
terapeutycznych nie finansowanych puez NFZ, w plac6wkach

ambulatoryjnych i stacjonamych SwiadczEcych uslugi dla
mieszkaic6w Wloclawka, postrehabilitacyjnych,
zapobiegawczych, integracyjnych) dla osob uzaleznionych,
wsp6tuzale2nionych, pijqcych szkodliwie, Doroslych Dzieci
Alkoholik6w oraz program6w i Swiadczefi z zakresu terapii
uzalezniei dla dzieci, mlodziezy i ich rodzicow/opiekun6w.

Wspieranie i finansowanie dziatah terapeutycznych (nie
finansowanych na podstawie odrgbnych pzepis6w)
prowadzonych dla uzale2nionych od alkoholu mieszkar,rc6w
Wloclawka, osadzonych wZakladzie Karnym we Woclawku.

Wspieranie dzialafr na Eecz rozwiqzywania problem6w
alkoholowych os6b pzebywajqcych w domach pomocy
spolecznej.

Wspieranie dzialalnoici Srodowisk wsparcia dla os6b
uzale2nionych, w tym dzialalno5ci punkt6w konsultacyjnych
itelefon6w zaufania.

Dofinansowanie zalQb terapeutycznych i rehabilitacyjnych
w trakcie oboz6w organizowanych dla osob uzale2nionych
i wsp6tuzale2nionych.

Dofinansowywanie szkoler'r dla terapeut6w w ramach
podnoszenia kwalifi kacji zawodowych pracownik6w lecznictwa
odwykowego, sluzqcych realizaqi Prog ramu.

Udzielanie wsparcia finansowego podmiotom leczniczym
prowadzqcym terapig, w zakresie twozenia oraz poprawy
warunkow bazy lokalowej i wyposazenia,

Uzupelnienie wyposa2enia jednostek, podejmuj4cych interwencje
wobec os6b nietzeZwych w artykuly i spzgty niezbqdne do
dzialah prewencyjnych i profi laktycznych.

b.

7.

8.

WaSciwa
merytorycznie

kom6rka

organizacyjna

Uzgdu Miasta

Wtoclawek

245 000,00 zl

Wska2niki realizacji zadania :

1. Liczba osob uzaleznionych i wsp6luzaleznionych objqtych terapi4 w tym:
1) liczbauzale2nionych od alkoholu mieszkaic6w Woclawka, poddanych terapii w plac6wkach terapii

uzalezniefr (podstawowe prog ramy terapeutyczne finansowane pzez N FZ),
2) liczba os6b uczestniczqcych w programach terapeutycznych i postrehabilitacyjnych

(ponadstandardowych fi nansowanych pzez Gming Miasta Woclawek),
3) liczba os6b, kt6re uzyskaly Swiadczenia z zakresu psychoterapii dla wspoluzale2nionych.

2. Liczba osob kozystajqcych z pomocy specjalistycznej w ramach grup wsparcia, punktow konsultacyjnych
itelefonow zaufania.

3. Liczba podmiotow zaangazowanych w pomoc osobom uzaleznionym.
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Zadanie nr 2

Pomoc psychospoleczna I prawna, w szczeg6lno6ci ochrona pzed pzemocE
w rodzinie ol.az prowadzenie dzialari ukierunkowanych na zapobieganie
i ograniczenie skutk6w spolecznych zwiqzanych z naduiywaniem alkoholu i innymi
uzaleinieniami udzielana rodzinom, w kt6rych wystgpuje ten problem.

Osoby borykajqce sig z problemem uzale2nienia jak rowniez rodzina w kt6re1 taki problem wystqpuje podlega
deshukcyjnym skutkom dlugotrwalego oddzialywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
Zabuzone funkcjonowanie takiej rodziny w szczeg6lnie niszczqcy sposob wptywa na rozw6j psychofizyczny
i emocjonalny dzieci. Konsekwencjq2ycia z osobq uzaleznionq jest wspoluzaleznienie, bqdqce efektem
pzystosowania sig do sytuacji problemowej.

Wieloaspektowe, negatywne konsekurencje nadu2ywania alkoholu wymagajq szeregu kompleksowych
oddzialywafi skierowanych do wszystkich czlonk6w rodziny majEcych na celu poprawQ funkcjonowania rodzin
popzez po rad n ictwo, dzialan ia tera pe utyczne oraz ed u kacyjne.
Czq56 dzialai realizowanych w ramach zadania stanowi6 bqdzie kontynuacjg pzedsiqwziqc skierowanych do
dzieci i mlodzie2y wychowujqcej siq w rodzinach z problemem alkoholowym oraz dzieci z rodzin prawidlowo
funkcjonujqcych. Dzialania te bgdq mialy na celu oferowanie altematywnych form spqdzania wolnego czasu,
promocji zdrowego stylu 2ycia, jak rowniez rozpoznawania oraz zaspokajania indywidualnych potzeb
rozwo.jowych dzieci i mlodziezy z grup podwy2szonego ryzyka.
W ramach zadania realizowane bqdq dzialania majqce na celu zapobieganie pzemocy pzez doskonalenie
systemu dzialai ograniczajqcych zjawisko pzemocy pod wplywem alkoholu oraz udzielania pomocy

specjalistycznej z ww. zakresu.

zadanie mo2e byd realizowane po1zezl Podmioty

odpowiedzialne

zarealizaqq

WysokoS6

zaplanowanych

Srodk6w

finansowvch

Prowadzenie dzialafi wspierajqcych rodziny i Srodowiska
zmarginalizowane, kt6re sE zagro2one wykluczeniem

spolecznym i niewydolne w sprawach opiekuhczo-
wychowawczych, w tym realizacja program6w wczesnej

interwencji i profilaktyki selektywnej, pomoc psychospoieczna

i prawna, ochrona pzed pzemocq i uwzglqdnienie ochrony
i promocji zdrowia psychicznego.

Prowadzenie dzialah zmiez$qcych do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzale2nionej od alkoholu

obowiqzku poddania sig leczeniu odwykowemu, w tym:

a) pzyjmowanie wniosk6w o zastosowanie leczenia

odwykowego osob naduzywajqcych alkoholu,

b) prowadzenie rozm6w z osobami naduzywajqcymi alkoholu

motywujqcych do podjqcia leczenia odwykowego, otaz
czlonkami rodzin tych os6b,

c) kierowanie os6b nadu2ywajqcych alkoholu do bieglych

sqdowych w celu wydania opinii w pzedmiocie uzaleznienia

od alkoholu,

d) kierowanie wniosk6w do sqdu rejonowego o wszczqcie
postqpowania wobec osob uzaleznionych od alkoholu.

Pokrycie kosztow zwiqzanych z kierowaniem pism procesowych

do sEdu rejonowego, zwiqzanych z kierowaniem wniosk6w
o zastosowanie leczenia odwvkoweqo i innvch kosztow

1.

2.

WaSciwa
merytorycznie

kom6rka

organizacyjna

Uzgdu Miasta

Woclawek

MiejskiOSrodek
Pomocy Rodzinie

we Woclawku

Placowka

Opiekuiczo-
Wychowawcza

,,Maluch"

Miejska Komisja

Rozwiqzywania

Problemow

Alkoholowych

1 333 317.00 zt
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4.

proceduralnych, w tym dot. wydawania opinii bieglych sqdowych
w zakresie uzale2nienia od alkoholu.

Prowadzenie edukacji publicznej, w tym:
a) na temat zagroleh i szkod wynikaj4cych ze spozywania

alkoholu, uzywania Srodk6w oduzajqcych, substancji
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych

onz produktow leczniczych stosowanych z powod6w
pozamedycznych,

b) upowszechnianie informacji na temat dostqpu do dziatafr

terapeutycznych, profilaktycznych, intenivencyjnych,
pomocowych dla os6b zagrozonych uzaleznieniem lub

uzaleznionych oraz ich rodzin.

Dofinansowanie dzialalnoSci Swietlic dla dzieci i mlodziezy
(plac6wek wsparcia dziennego), w tym m.in. w zakresie:

a) bie2qcych koszt6w funkcjonowania
b) wynagrodzenia pracownik6wSwietlic,

c) poprawy warunkow funkcjonowania popzez dostosowanie

oraz wyposazenie pomieszczeh, zapewnienie material6w

i spzgtu niezbqdnego do realizacji zadah,
d) do2ywiania dzieci uczqszczajqcych do Swietlic.

Wdrazanie profilaktyki selektywnej i programow wczesnej

interwencji dla mlodziezy upijajqcej sig oraz eksperymentujqcej
z alkoholem, substancjami psychotropowymi i nowymi

substancjami psychoaktywnymi.

Organizacjg i dofinansowanie wyjazdowych form wypoczynku

letniego dzieci i mlodzie2y z rodzin dotkniqtych i zagrozonych

problemem uzalezniei, podczas kt6rych realizowane sE
prog ramy socjote rapeutyczne I u b prog ramy profi laktyczne.

Dofinansowywanie szkolei i kurs6w specjalistycznych w zakresie

Wacy z rodzinami dotknigtymi problemem uzale2nieh oraz

z zakresu prowadzenia zajq6 socjoterapeutycznych.

Organizowanie i finansowanie supenarizji, doradztwa

merytorycznego dla pracownikow udzielajEcych pomocy

ps yc ho I o g icz n ej d I a dzieci z r odzin z p ro b I e m e m uzalebnie h or az

urychowawcow w Swietlicach.

Prowadzenie dzialah edukacyjnych promuj4cych abstynencjq

w ciqzy oraz realizaqa program6w na Eecz dzieci z FASD
(Spektrum Plodowych Zabuzeh Alkoholowych) oraz ich

rodzicoWopiekunow.

Dzialania z zakresu pzeciwdzialania pzemocy w rodzinie

wynikajqcej z naduzywania alkoholu i za2ywania substancji
psychoaktywnych, m. in. popzez wdra2anie procedury

,,Niebieska Karta", w tym wspoludzial w finansowaniu

bezpiatnego telefonu dla ofiar pzemocy ,,Niebieska Linia" w
wojew6dztwie kujawsko-pomorskim, prowadzenie edukacji

7.

10.

11,

ia dla osob
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doznajqcych pzemocy w rodzinie oraz pzygotowywanie kadr
instytucji i organizacji spolecznych.

Wska2niki realizacji zadania:
1. Liczba os6b zgloszonych do Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.
2. Liczba wniosk6w o zobowiqzanie do leczenia odwykowego, skierowanych do sqdu.
3. Liczba mlodzie2y uczestniczqcej w programach profilaktyczno-intenarencyjnych,

4. Liczba uczestnikow programow i zajgd o charakteze profilaktycznym organizowanych w Swietlicach.
5. Liczba dzieci kozystaj4cych z pobytu w Swietlicach w okresie wakacji letnich.
6. Liczba dzieci i mlodziezy uczestniczqcej w wypoczynku z programem socjoterapeutycznym.

Zadanie nr 3

Profilaktyczna dzialalnoS6 informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiqzywania
problem6w alkoholowych i narkomanii oraz innych uzaleinief i zwiqzanych z nimi
zachowafi ryzykownych i problem6w spolecznych, w szczeg6lno6ci dla dzieci
i mlodzieiy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajg6 sportowych, a tak2e dzialaf na

zecz doiywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekunczo.
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

lstotnym zadaniem realizowanym pzez Gminy jest prowadzenie dzialalnoSci edukacyjnej i informacyjnej, ktora

ma na celu edukacjq, promocjg zdrowego stylu 2ycia oraz utrwalanie postaw abstynenckich, szczegolnie wSrod

ludzi mlodych. Profilaktyka uzale2niei prowadzona w3rod dzieci i mlodziezy stanowic bqdzie zespol

interdyscyplinarnych dzialah wzmacniajqcych czynniki chroniqce oraz eliminujqce czynniki ryzyka. W ramach

zadania realizowane bqdq dlugoterminowe i kompleksowe dzialania profilaktyczne, ktorymi objgte zostanq

dzieci i mlodziez, realizowane bqdqdzialania skierowane do rodzic6w dotyczqce odpowiedzialnego podej6cia

do problematyki spo2ywania napoj6w alkoholowych pnezdzieci i mlodzie2.

Wykozystywane bqdq w szczeg6lno6ci rekomendowane programy profilaktyczne oparte na skutecznych

strategiach oddzialywalr oraz organizowane szkolenia dla os6b pracujqcych zdziebmi, dotyczqce efektywnych

sposob6w pzekazywania wiedzy na temat uzalezniefr, wskazywania altematywnych wzorc6w spqdzania

wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiqzywaniem problem6w. Wspierane onz realizowane bgdq

dzialania profilaktyczne z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej iwskazujqcej.

W ramach zadania bqdq rownie2 realizowane prolekty edukacyjno-informacyjne majqce na celu

pzeciwdzialanie nietze2wo6ci w miejscach publicznych oraz dzialania z zakresu wczesnego rozpoznawania

oraz interwencji wobec osob nadu2ywajqcych alkoholu w spos6b ryzykowny i szkodliwy. Prowadzona bgdzie

diagnoza problem6w alkoholowych oraz ewaluacj a dzialah profi laktycznych.

zadanie mo2e byc realizowane poprzez'.

Podmioty

odpowiedzialne
zarealizacie

WysokoS6

Srodk6w

finansowch

Realizowanie prog ram6w profi laktyki uniwersalnej, kt6re biorq pod

uwagq wsp6lne czynniki chroniEce i czynniki ryzyka uzywania

substancji psychoaktywnych i innych zachowan ryzykowanych,
w szczeg6lno6ci zalecanych w ramach systemu rekomendacji
programow profilaktycznych i prcmocji zdrowia psychicznego,

w szczegolnoSci w placowkach oswiatowo-wychowawczych

i opiekufrczo-wychowawczych.

WaSciwa
merytorycznie

kom6rka

organizacyjna

Uzqdu Miasta

Woclawek
454 000,00 zl
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2. Prowadzenie dzialan uzupelniajecych programy profilaktyczne
w formie warsztat6w multimedialnych, form teatralnych i innych
dzialafi wspierajqcych.

3. Wspieranie pzedsigwzigd o charakteze edukacyjnym
i profilaktycznym organizowanych pzez mlodziez, skierowanych
do grup r6wieSniczych w zakresie profilaktyki uzaleznieri.

4. Podejmowanie dzialalno6ci profilaktycznej w Srodowisku
codziennego funkcjonowania dzieci i mlodziezy, zwlaszcza poza
zajgciami szkolnymi, w tym m.in. poprzez dzialania prowadzone
metodq streetworkingu, tv,rozenie i prowadzenie klub6w
mlodzie2owych itp.

5. Organizowanie i dofinansowanie roznych form spgdzania czasu
wolnego pzez dzieci i mlodzie2 promujqcych styl zycia wolny od
uzale2niei, w tym:
a) p6lkolonii z programem profilaktycznym,
b) zajqi pozalekcyjnych, w tym r6wniez pozalekcyjnych zajqc

sportowych stanowiqcych rozszezenie program6w
profilaktycznych, a takze doposazenie placowek i organizacji
prowadzqcych zajqcia w spzgt wykozystywany Wzy
realizaqizflge.

6. Organizowanie zajqd podnoszqcych kompetencje w zakresie
problematyki uzalezniefi i zwiqzanych z nimi zagro2en oraz
skutecznych oddzialywari profilaktycznych dla rodzicow,
nauczycieli, wychowawcow, pedagog6w, psycholog6w, lekazy
i pielggniarek oraz innych grup zawodowych oraz merytorycznych
pracownikow Uzqdu Miasta Woclawek i jednostek podleglych,
a takze koordynator6w i realizatorow Programu, slu2qcych
realizacji celow Programu poprzez organizowanie szkole6,
konferencji, seminari6w i dofinansowanie udzialu w r6znych
formach szkoleniowych.

7. Wspieranie dzialah edukacyjnych skierowanych do rodzic6w,
kt6re majq na celu podniesienie kompetencji wychowawczych
orazzaanga2owanie ich w dzialania profilaktyczne na zecz dzieci
imlodzie2y.

L Organizowanie szkolefi dla lekazy i pielggniarek podstaworvej
opieki zdrowotnej w zakresie stosowania metod wczesnej
diagnozy i kr6tkiej interwencji w zakresie uzaleznie6.

9. Prowadzenie i wspieranie dzialah na Eecz pzeciwdzialania
nietze2woSci kierowc6w, w tym lokalnych kampanii
informacyjnych i program6w edukacyjnych skierowanych do os6b,
kt6re prowadzity pojazdy, bqdqc pod wplywem alkoholu.

10. Aktywny udzial w ogolnopolskich i regionalnych kampaniach
edukacyjnych, w zakresie problematyki uzale2niei kierowanych
do poszczegolnych Srodowisk i ogolu spolecznoSci lokalnej.

11. Wspieranie i organizowanie lokalnych akcji i kampanii
informacyjnych o charakteze prewencyinym, skierowanvch do

MiejskiOSrodek
Pomocy Rodzinie

we Woclawku
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mieszkafrc6w miasta, w tym imprez zwiqzanych z profilaktykq
uzale2nien i promujqcych zdrowy styl zycia (np. obchodow
lokalnych dni tzezwo5ci, happening6w, konkurs6w).

12. Dystrybucjg w roznych Srodowiskach materialow edukacyjnych
dot. problematyki uzale2nier'r i zwiqzanych z nimi zagrozeh:
broszur, plakatow, ulotek oraz gad2et6w profi laktycznych.

13. Prowadzenie stalego systemu informacji na temat dzialah
podejmowanych pzez samozqd w ramach realizacji Programu.

14. Zakup pomocy dydaktycznych i material6w pomocniczych,
prenumeratg i zakup specjalistycznych opracowafi, czasopism,
publikacji na potzeby koordynator6w i realizatorow Programu
z przeznaczen iem na real izacjq zadai P rog ra m u.

15. Rozliczanie diet oraz zwrot kosztow podro2y sluzbowych zgodnie
z obowiqzujqcymi pzepisami, zwiqzanych z realizowanymi
w ramach Programu zadaniami, w tym zwiqzanymi z udzialem
w seminariach, konferencjach i innych szkoleniach.

Gl6wne wska2niki realizacji zadania:
L Liczba program6w profilaktycznych realizowanych w Srodowisku nauczania i wychowania (wylqcznie

programy realizowane w szkolach i pzedszkolach na zlecenie Gminy Miasto Wloclawek).
2. Liczba dzieci i mlodzie2y uczestniczqcej w programach profilaktycznych.
3. Liczba dzieci i mlodziezy uczestniczqcej w kampaniach profilaktycznych/promujqcych zdrowy stylzycia.
4. Liczba dzieci i mlodziezy uczestniczqcych w wypoczynku z programem profilaktycznym i w zajqciach

pozalekcyjnych, w tym r6wniez sportowych, kt6rych realizaqaodbyta siq w ramach Programu.
5. Liczba zorganizowanych szkolei, konferencji, seminari6w orazliczbaich uczestnikow.

Zadanie nr 4.
Wspomaganie dzialalno6ci instytucji, organizacji, stowazyszef i os6b fizycznych,
sluiEcej rozwiEzywan i u problem6w al koholowych i narkoman ii.

Wa2nym partnerem w realizacji Programu sq instytucje, organizacje pozazqdowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie, kt6re
od wielu lal sqzaanga2owane w dzialania z zakresu profilaktyki oraz problematyki uzalezniefr. Wa2ne bgdzie
wsparcie dzialalnoSci stowazyszeh abstynenckich, kt6rych dzialania stanowiq istotnq ofertq pomocowq Ota
os6b uzaleznionych od alkoholu i czlonk6w ich rodzin. Dziatania podejmowane pzez wymienione powy2ej
oodmioty majqwplyw na zwigkszenie liczby os6b utzymujqcych abstynencjg. Oddziatywania prowadzon e ptzez
stowazyszenia zapobiegajqwykluczeniu spolecznemu izapewniajqintegracjq spolecznqoscbom z problemem
alkoholowym, poza tym podejmowanie dzialalno6ci spolecznejjest istotnym elementem w procesie zdrowienia.

zadanie moze by6 realizowane popnez:
Podmioty

odpowiedzialne

zarealizacie

WysokoS6

Srodkow
finansowvch
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1.

2.

Wspie ran ie fi nansowe dzialah statutowych podej mowany ch przez
stowazyszenia i kluby abstynenckie funkcjonujqce na terenie
miasta oraz inne organizacje pozazqdowe dzialajqce na Eecz
mieszkaic6w Woclawka w zakresie rozwiqzywania problem6w
alkoholowych i pzeciwdzialania narkomanii.

Udzielanie pomocy mefiorycznej i promowanie dzialafr
prowadzonych pzez instytucje, organizacje i stowazyszenia
dzialajqce w obszaze problematyki uzale2nier,r.

Organizowanie spotkafr, w tym konferencji i szkoler,r w celu
wymiany do6wiadczeir i wypracowania kierunk6w dzialah
w obszaze profilaktyki uzaleznieh.

4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki
i rozwiqzywania problemow uzaleznieh.

Wspieranie pzedsigwzigd edukacyjno-profilaktycznych
dotyczqcych w szczeg6lno6ci skutk6w i szk6d wynikajqcych ze
spozywania alkoholu i substancji psychoaktywnych,
podejmowanych pnez Policjg i Straz Miejskq ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem dziatari w Srodowisku dzieci i mlodziezy,
pzestzeni publicznej oraz skierowanych do uczestnik6w ruchu
drogowego.

WaSciwa
merytorycznie

konr6rka
organizacyjna
Uzgdu Miasta

Wloclawek

70 000 .00 zl

Gl6wne wska2niki realizacji zadania:
1 . Liczba organizaqi pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, ktorym zlecono realizacjg zadari
publicznych.

2. Liczba projekt6w realizowanych pzez organizacje pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz liczba os6b
uczestniczqcych w tych prolektach.

3. Liczba os6b zatzymanych do wytze2wienia w policyjnej lzbiezatnymah.

wspieranie pzedsigwzig6 majqcych na celu pzeciwdzialanie wykluczeniu
spolecznemu, marginalizacji i reintegracjg spoleczn4 i zawodowq os6b uzaleinionych
iich rodzin.

Samozqdy Gminne zobowiqzane sq wspierai zatrudnienie socjalne popzez organizowanie i finansowanie
centrow lub klub6w integracji spolecznej zgodnie z ustawqz dnia 13 czeruca 20031. o zatrudnieniu socjalnym.
Na terenie naszego miasta prowadzony jest Klub Integracji Spolecznej funkcjonujqcy w ramach Miejskiego
OSrodka Pomocy Rodzinie. Kontynuowane bgdqdzialania post-terapeutyczne irenaUiti'iacylne, zatrudnieniowe
is.amgPgmocowe majqce na celu aktywizacjg zawodow4 spolecznqoraz usamodzielnienieos6b uzaleznionych
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ich rodzin oraz innych os6b zagrozonych wykluczeniem
spolecznym w zwiEzku z uzale2nieniami i innymi zjawiskami patologicznymi.- Uzupetnieniem dzialar,t
Srodowis.kowych oraz pracy socjalnej sq pzedsigwzigcia podejmowane w ramach meiody CAL -centrum
aktywno6ci lokalnej, kt6re sluzq pobudzaniu aktywnoSci spolecznej prowadzqcej do samoorganizowania sig
w cefU rozwiazwtania konkrelnvch nrohlem6w d:npi cnnlpnznn(ni

MieiskiProgtam Prcfilaktyki iRozwiqzywania Problen6w Atkoholowych oraz Pzeciwdzialania Narkomanii na 2021 rok str,21/23
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zadanie moze by6 realizowane popzez:
Podmioty

odpowiedzialne

zarealizacie

WysokoS6

Srodk6w

finansowych

1. Wspieranie dzialalno6ci Klubu Integracji Spolecznej MOpR
wzmacniajqcego miejski system zabezpieczenia socjalnego,
pzeciwdzialania ubostwu i wykluczeniu spolecznemu popzez
reintegracjg os6b uzale2nionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych i ich rodzin oraz innych os6b zagrozonych
wykluczeniem spolecznym w zwiqzku z uzale2nieniami i innymi
zjawiskami patologicznymi m.in. poprzez dofinansowywanie
dzialal no5ci bie2Ecej (wydatki zeczowe).

2. Wsparcie dzialah realizowanych metodq CAL- centrum
aktywnoSci lokalnej. Animowanie i koordynowanie dzialah
aktywizacyjnych skierowanych do osob z rodzin dysfunkcyjnych
orazwlqczanie tych os6b do pracy narzeczspoleczno6ci lokalnei.

MiejskiO6rodek
Pomocy Rodzinie

we Wloclawku
99 683,00 zl

Gl6wne wska2niki realizaili zadania:
1. Liczba os6b kozystajqcych z poszczeg6lnych form wsparcia realizowanych w Kls.
2. Liczba dzialafr realizowanych metod4 cAL i liczba osob bioracych w nich udzial.

Zadanie nr 6, Podejmowanie dzialari na rzecz ograniczenia dostgpno6ci Srodk6w psychoaktywnych.

Organy samozqdu terytorialnego sq zobowiqzane do podejmowania dzialah zmiezalqcych do ograniczenia
spozycianapoj6walkoholowych orazzmiany strukturyichspozywaniazgodniezpostanowieniamiustawyzdnia
26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w tze2wo6ci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi, a tak2e do
pzeciwdzialania narkomaniiorazza?ywania substancji psychoaktywnych zgodnie z ustawqz dnia 29 lipca 2005
r. o pzeciwdzialaniu narkomanii.

zadanie moze by6 realizowane po1zez
Podmioty

odpowiedzialne
zarealizacie

Wyscko66

Srodk6w

finansowvch

1. Prowadzenie konkoli pzestzegania pzepisow ustawy
o wychowaniu w tze2wo6ci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz
ustawy o pzeciwdzialaniu narkomanii.

2. Pzestzeganie uchwal Rady Miasta dotyczqcych ustalenia liczby
punkt6w spzedazy napojow alkoholowych.

3. Prowadzenie dzialah edukacyjnych skierowanych do wla5cicieli
placowek handlowych prowadzqcych spzeda2 napoj6w
alkoholowych i spzedawc6w majqcych na celu ograniczenie
dostgpno$ci napoj6w alkoholowych i pzestzeganie zakazu
spzedazy alkoholu osobom poni2ej 18 roku zycia.

4. Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem pzepisow
okreSlonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w tze2woSci

WaSciwa
mefiorycznie

kom6rka

organizacyjna
Uzgdu Miasta

Woclawek

50 000,00 zl
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i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz wystepowanie
w charakteze oskazyciela publicznego.

Gl6wne wska2niki realizacji zadania:
1. Liczbazezwolei na spzedaz napoj6w alkoholowych zgodna z ustalonymi limitami,
2. Liczba pzeprowadzonych kontroli, w tym pzez Straz Miejsk4 Policjq i MKRPA,
3, Liczba intenrvencji dot. naruszania pzepis6w zwiEzanych ze spnedalqnapojow alkoholowych,
4. Liczba spzedawc6w napoj6w alkoholowych biorqcych udzial w szkoleniach.

Rozdzial V. Moniiorowanie realizacji Programu oraz sprawozdawczoS6

Monitoring i kontrola efektywno5ci prowadzone bqdq popzez opracowywanie sprawozdarrr dla:
1) Uzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Pafrstwowej Agencji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Warszawie;
3) Rady Miasta Wtoclawka;
4) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Gl6wnymi nazqdziami ewaluacji Programu bgd4
1) wska2niki realizacji poszczeg6lnych zadah programu,

2) systematyczne zbieranie i analiza danych dotyczqcych realizacji poszczeg6lnych zadai w ramach
Programu,

3) systematyczne monitorowanie i kontrola sposobu wykonania zadarl ujqtych w Programie pod wzglgdem
jakoSci realizacji, czasu realizacji i zgodno6ci z pzyjgtymi zalozeniami,

4) sprawozdania zewnqtzne dla Uzgdu Marszalkowskiego, Wojewody otaz Pahstwowej Agencji
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych.

Dodatkowymi wska2nikami realizacji Programu, opr6cz wska2nik6w odnoszqcych sig do poszczegdlnych obszarow
(zadai), bgd4

1) liczba dzialalt zrealizowanych w ramach danego zadania,
2) liczba podmiot6w podejmujqcych dzialania w ramach Programu, w tym organizaqi pozazqdowych,
3) wysokoS6 Srodk6w finansowych wydatkowanych na realizacjg poszczegolnych zadah.

SprawozdawczoSi- Prezydent Miasta Wloclawek pzedstawi Radzie Miasta raportz realizacji Programu wterminie
do 31 marca 2022. Ponadto sprawozdanie finansowe z realizaili Programu bqdzie integralnq clgsciq rocznego
sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Miasta Woclawek za rok 2021 pnedstawionego Radiie Miasta
Woclawek przez Prezydenta Miasta Woclawek.

Opracowanie- WydzialPolityki Spolecznej iZdrowia Publicznego Urzgdu Miasta Woclawek
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UZASADNIENIE

W Polsce realizacjq zadah zzakresu ochrony zdrowia naklada na samozqdy gmin ar1. 7 ustav,ry z dnia
8 marca 1990 r, osamozqdzie gminnym. Natomiast ustawa z dnia 26 pa2dziemi1i rcAZ r. o wychowaniu
w tze2wo6ci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczqce profilaktyki
i rozwiqzania,problem6w alkoholowych wskazujqc, 12zadaniaz tego oiszaru stanowiqzadania wiasne gminy. 

"

Zrodlem finansowania gminnych program6w profiiaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholoily ch oraz
pzeciwdzialania narkomanii s4 zgodnie z at. 182 ustawy o v,rychowaniu w tze2wo5ci i pzeciwdzialaniu
alkoholizmowi, dochody gminy pochodzqce z opiat za wydane iezwolenia na spzedaz napojow alkoholowych.

- MiejskiPrograrn ProfilaktykiiRozwiqzywania Problem6wAlkoholowych oraz Pzeciwdziatania Narkomanii
na 2021 rok opiera sig na rekomendacjach i priorytetach dotyczqcych realizowania i finansowania gminnych
programow Pahstwowej Agencji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Jest kontynuacjq dotychczasowycfr
dzialah i inicjatyw podejmowanych pzez samozqd miasta. Jego cechq wiodqcq jest rbzwrlanie kompleksowego
podejScia dc rozwiqzywania problemow uzale2niei iich skuikow or*.apoureganie tym zjawiskom poprzez
prowadzenie szerokiej wspolpracyz instytucjami zqdowymi, samozqdowymi i orginizaclami p'ozarzqdowymi.

. Majac na wzgiqdzie wsp6lne zr6dlo finansowania, zblilony interdyscyplin'urny.itt r,izialan, adresatow
planowanych zadah oraz kompleksowe podejScie do prowadzenia oziadn o charakteze terapeutycznym,
informacyjno-edukacyjnym i profilaktycznym- odnoszqcym siQ do pzeciwdzialania uzaleznieniom otaz
towazyszEcym im patologiom spolecznym, celowe 

-jest 
uihwalenie wspolnego p.liuru profilaktyki

i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz pzeciwd zialanianarkomaniitwozqcego-sp6jnqioritykq samozqdu
wobec uzaleznieh i zwiqzanych z nimi problembw spolecznych.

Pzyjqcie pzez Radq Miasta Woclawek' pzedsiawionego Programu pzyczyni siq do prowadzenia
kompleksowych dzialafi rnajqcych na celu m.in.: zmniejszenie popuiacji os6b pryEcycn'atttnot w sposob szkodliwyiryzykowny, zmniejszenie iloSci i czgstotliwo5ci picia alkoholu i""= i+loiiiez, zwiqkszenie dostqpno5ciprofesjonalnych dzialah terapeutycznych i pomocowych osobom uzaleznionym i'ich roozrnom, reintegracjg
spoiecznq i.zawodowq osob z problemem uzalezniefi i ich rodzin, ograniczbnie zaburzeh zycia rodzinnego
i pzemocy domowej wywolanych pzez alkohol
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