UCHWAŁA NR XI/121/2015
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz.U. z 2015 r.,
poz 1515), art.41, ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1286) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012r., poz 124 z późn. zm).
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
Przyjąć Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016r. stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Artur Kluz
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Załącznik do Uchwały Nr XI/121/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 października 2015 r.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016

I.

WPROWADZENIE

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 (zwany dalej Programem) określa
podstawowe cele i zadania Miasta Ustroń tworząc tym samym lokalną strategię
działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
Podstawą niniejszego Programu są zadania własne gminy wynikające z art. 4 1,
ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015, poz. 1286.) oraz art. 10, ust.
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U z 2012r., poz. 124).
Wytyczenie kierunków działań niniejszego Programu dokonane zostało między
innymi na podstawie wyników „Diagnozy Problemów Społecznych”
przeprowadzonej w roku 2015 na terenie Miasta Ustroń jak i na podstawie
kontynuacji dotychczas wypracowanych zadań.
Nieodłącznym elementem Programu jest Harmonogram jego realizacji określający
konkretne działania podejmowane przez Miasto Ustroń w danym roku
budżetowym.

II.

ANALIZA PROBLEMÓW

II.1. Problem alkoholowy
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego oraz badaniami Pracowni
Badań Społecznych w Sopocie zrealizowanymi na zlecenie Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przestrzeni lat 2000-2013 nastąpił
wzrost spożycia napojów alkoholowych oraz zmiana w strukturze ich spożycia.
Według niniejszych danych wzrost spożycia wszystkich rodzajów napojów
alkoholowych wzrósł o 30%, a w przypadku napojów spirytusowych ponad 50%.
Zmiany w poziomie spożycia napojów alkoholowych spowodowały
w konsekwencji wzrost na przestrzeni lat 2000 – 2012 rejestrowanego odsetka
osób pijących ryzykownie o 30%. Obecnie ocenia się, że próg nadużywania
alkoholu ( powyżej 10 litrów czystego spirytusu rocznie w przypadku mężczyzn
i 7,7 litra w przypadku kobiet) przekracza 16% populacji, co w przypadku Ustronia
daje liczbę około 2.571 mieszkańców.
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Spożywanie alkoholu według mieszkańców Miasta Ustroń stanowi dość poważne
zagrożenie. Problem jest wyraźnie dostrzegalny, potwierdza to fakt, że około
co drugi respondent zna osoby borykające się z problemem uzależnienia
od alkoholu. 79% mieszkańców zauważa osoby spożywające alkohol w miejscach
publicznych, w tym 13% często, 11% bardzo często. 74% mieszkańców zauważa
także problem prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. 39% mieszkańców
potwierdza mylny pogląd, iż alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż alkohol
w wódce. 7% respondentów chciałoby, aby pracodawcy okazywali więcej
wyrozumiałości wobec osób przychodzących do pracy po spożyciu alkoholu.
Szczególnie istotnym aspektem problemu alkoholowego jest korzystanie
z napojów alkoholowych przez młodzież. 92% dorosłych mieszkańców uważa,
że spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest zjawiskiem pojawiającym
się w mieście, w tym 26% bardzo często, a 28% często. W dodatku 57%
mieszkańców słyszało o przypadkach sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim
na terenie miasta.
Prawdziwość tych opinii potwierdzają odpowiedzi przebadanych uczniów. 22%
uczniów szkoły podstawowej, 78% uczniów gimnazjum, 94% uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej twierdzi, że rówieśnicy piją alkohol. Do spożywania alkoholu
przyznaje się 27% uczniów gimnazjum. Wśród starszej młodzieży jest to 82%
ankietowanych, w dodatku co trzeci uczeń szkół ponadgimnazjalnych twierdzi,
iż spożywa alkohol co najmniej raz w tygodniu.
Szczególnie mocnym dowodem rangi problemu są także głosy sprzedawców:
zdaniem 52% ankietowanych próby kupna alkoholu przez nieletnich u nich
w sklepie miały miejsce raz lub kilka razy. Do sprzedaży alkoholu nieletnim
raz lub kilka razy przyznało się 13% sprzedawców. 78% sprzedawców
jest zdania, że problem spożywania alkoholu przez młodzież jest wyraźny.
II.2. Problem narkotykowy
Podobnie jak w przypadku alkoholu także i przypadku środków psychoaktywnych,
badania wskazują na ryzykowne próby używania szczególnie niebezpiecznych
środków zwanych potocznie „dopalaczami” bardzo często przez młodych ludzi.
Substancje te ze względu na ich wciąż zmieniany i modyfikowany skład, stają
się często przyczyną zgonów.
Około co piąty dorosły mieszkaniec uważa problem uzależnienia od narkotyków
za dość ważne zagrożenie dla miasta.
Do zażywania narkotyków bądź dopalaczy przyznało się 14% badanych
dorosłych mieszkańców, a około co trzecia osoba przyznaje, iż zna kogoś
kto zażywa narkotyki. Ponadto około co trzeci sprzedawca uznał, że mieszkańcy
miasta biorą narkotyki. 6% dorosłych mieszkańców miasta deklaruje, iż niektóre
narkotyki takie jak marihuana, powinny zostać zalegalizowane.
41% mieszkańców uważa, że młodzież w ich mieście jest narażona na kontakt
z narkotykami, a 65% respondentów potwierdza dostępność narkotyków
na terenie miasta.
Uczniowie w większości nie przyznają się do sięgania po środki odurzające,
jednakże 22% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 13% uczniów gimnazjum, 5%
uczniów szkoły podstawowej potwierdziło tego typu doświadczenia.
18% uczniów szkoły podstawowej, 49% uczniów gimnazjum, 62% uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej jest zdania, że ich rówieśnicy mają kontakt z substancjami
psychoaktywnymi.
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Większość młodzieży deklaruje, że nie chciałaby spróbować narkotyków - 77%
uczniów gimnazjum, 57% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 14% uczniów
gimnazjum, 16% starszej młodzieży wskazało odpowiedź „nie wiem”.
Wiedzę na temat narkotyków z Internetu i telewizji czerpie 74% uczniów szkoły
podstawowej, 71% uczniów gimnazjum, 67% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
Przedstawione powyżej dane zaczerpnięto z „Diagnozy Problemów Społecznych
Na Terenie Miasta Ustroń” wykonanej początkiem roku 2015.
W badaniu wzięło udział 565 uczniów, w tym 122 uczniów szkoły podstawowej,
361 uczniów gimnazjum oraz 82 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
Wśród respondentów znalazło się 45% kobiet oraz 55% mężczyzn.
W próbie najwięcej uczniów było w kategorii wiekowej 14-16 lat (57%), następnie
11-13 lat (27%). 14% to osoby w przedziale wiekowym 17-19 lat, a 1% 8-10 lat.
W badaniu wzięło udział 100 dorosłych mieszkańców Miasta Ustroń, wśród nich
66% kobiet oraz 34% mężczyzn. Najwięcej osób w próbie znajdowało się
w kategorii wiekowej do 25 lat (43%) oraz 26-40 lat (40%). 16% to mieszkańcy
w przedziale wiekowym 41-60 lat, 1% powyżej 60 lat.
II.3. Szkody zdrowotne, zaburzenia życia rodzinnego, w tym
w szczególności zjawisko przemocy w rodzinie oraz naruszenia prawa
związane z używaniem alkoholu i narkotyków.
Nadużywanie alkoholu jest czynnikiem będącym przyczyną wielu chorób.
W szczególności wymienia się tutaj nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby,
wybrane typy nowotworów, zaburzenia psychiczne, zwłaszcza o charakterze
depresyjnym i lękowym. Alkohol jest również przyczyną wysokiej wypadkowości
ze skutkiem śmiertelnym, a także jednym z najważniejszych czynników
prowadzących do samobójstw. Z danych przedstawionych przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) w Europie nadużywanie alkoholu jest przyczyną
śmierci w 6,2 % przypadków. Z danych powyższej organizacji wynika ponadto,
że ok. 10% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej trafia do lekarza w związku
z nadużywaniem alkoholu. W Polsce ok. 20% pacjentów ostrych dyżurów
to osoby nadużywające alkoholu. Szczególnie niebezpieczne jest zażywanie
alkoholu przez młodzież. Alkohol powoduje bowiem u nich zakłócenia procesu
rozwojowego, zaburzenia hormonalne, upośledzenia czynności poznawczych koncentracji uwagi, zapamiętywania, uczenia się, rozwoju kontroli emocjonalnej.
Powoduje również podejmowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia i życia.
Podobnie jak nadużywanie alkoholu także używanie środków psychoaktywnych,
narkotyków prowadzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego, osłabienia stanu
zdrowia i śmierci (np. eksperymenty z „Dopalaczami”) Ponadto, podobnie jak
w przypadku alkoholu, z używaniem narkotyków wiążą się różnego rodzaju
ryzykowne zachowania będące zagrożeniem dla zdrowia i życia osoby biorącej
jak i dla otoczenia. W przeciwieństwie natomiast do alkoholu uzależnienie
od substancji psychoaktywnych następuje szybciej i jest silniejsze, większe jest
również ryzyko przedawkowania substancji.
Poza szkodami zdrowotnymi używanie alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych powoduje także zaburzenia życia rodzinnego zarówno
w perspektywie psychologicznej jak i materialnej. Zachowania osób
nadużywających alkohol i narkotyki powodują określone sposoby zachowania się
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u pozostałych członków rodziny. Osoby te swoje funkcjonowanie niejako
uzależniają od zachowań alkoholika czy narkomana, stąd mówi się o nich, jako
o osobach współuzależnionych. Żyją w sytuacji permanentnego stresu
psychologicznego.
Bardzo często ww. środki psychoaktywne stają się czynnikiem potęgującym
zachowania agresywne u osób ich używających. Jak wynika z badań Instytutu
Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego co najmniej
w 66% rodzin z problemem alkoholowych dochodzi do aktów przemocy
w rodzinie.
Podobnie w Mieście Ustroń w rodzinach nadużywających alkoholu występuje
zjawisko przemocy. Obecnie w roku 2015 założono 13 nowych spraw przez
Miejski Zespół Interdyscyplinarny w związku z przemocą w rodzinie.
Powyższe
konsekwencje
nadużywania
alkoholu
i
innych
środków
psychoaktywnych już same w sobie są naruszeniem prawa. Prócz ww. należy
również dodać kolizje i wypadki lub samo prowadzenie pojazdów pod wpływem
alkoholu bądź narkotyków, wymuszenia, rozboje, kradzieże.
W kwestii dotyczącej przestępczości wiązanej z narkotykami ocenia się,
że połowa narkomanów uczestniczy w nieformalnych grupach zajmujących się
handlem narkotykami.

III.

CELE I ZADANIA PROGRAMU

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU:
„Efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych
inicjatyw lokalnych w ograniczaniu zjawiska spożywania alkoholu, używania
środków psychoaktywnych i podejmowania innych zachowań ryzykownych,
szczególnie przez dzieci i młodzież, jak i ograniczanie szkód zdrowotnych
oraz zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych problemem alkoholowym
i narkotykowym.”
CELE OPERACYJNE:
1. Zwiększać dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub
używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób
z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji
psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
2. Udzielać rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy
społecznej, psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i integrowanie ze społecznością lokalną.
3. Prowadzić profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć
sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
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4. Wspomagać działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie –
współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku
publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.
5. Zapewnić
działanie
Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Ustroniu oraz bieżącej realizacji Programu.
6. Ograniczać dostępność do alkoholu.

IV. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZUJĄCE CELE
OPERACYJNE:
Cel III.1. Zwiększać dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub
używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób
z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji
psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
a) Zapewnienie funkcjonowania oraz rozwoju w Mieście Ustroń punktu
konsultacyjno – informacyjnego pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych
oraz członków ich rodzin.
b) Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków oraz osobom
pijącym szkodliwie, jak i
osobom eksperymentującym ze środkami
psychoaktywnymi, odpowiedniej oferty w zakresie pomocy terapeutycznej
oraz rehabilitacyjnej jak i leczenia zespołów abstynencyjnych.
c) Umożliwienie osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków, a także
osobom eksperymentującym z ww. środkami, uczestnictwa w programach
terapeutycznych i współdziałanie w tym celu z wybranymi placówkami
odwykowymi poprzez udział w dofinansowaniu tych placówek.
d) Wsparcie funkcjonowania grup samopomocowych dla osób wychodzących
z nałogu.
e) Podnoszenie kwalifikacji wybranych grup realizatorów programów
profilaktycznych, pracowników oraz tworzenie własnej kadry w zakresie
socjoterapii, terapii uzależnień.
f) Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, jak i osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
g) Prowadzenie regularnych dni terapeutycznych dla uzależnionych oraz
członków ich rodzin.

Cel III.2 Udzielać rodzinom, w których występują problemy uzależnień,
pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony
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przed przemocą w rodzinie – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i integrowanie ze społecznością lokalną.
a) Zapewnienie osobom współuzależnionym i osobom doznającym przemocy
w rodzinie możliwości udziału w programach terapeutycznych i współdziałanie
w tym zakresie z wybraną placówką odwykową lub innym podmiotem
prowadzącym ww. programy.
b) Współpraca i edukacja służb z terenu Miasta Ustroń w zakresie
interdyscyplinarnym
c) Zapewnienie funkcjonowania poprzez wspieranie prowadzenia przez różne
podmioty punktów oraz ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy,
udzielających wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, socjalnej,
zapewniających schronienie.
d) Prowadzenie socjoterapeutycznego ośrodka dla dzieci i młodzieży w formie
specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.
e) Oddziaływanie socjoterapeutyczne i kształtowanie właściwych postaw wśród
dzieci i osób dorosłych z ww. rodzin poprzez wsparcie funkcjonowania
placówki organizującej pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
f) Zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez
pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego.
g) Prowadzenie Domu Samotnej Matki wraz z terapią dla współuzależnionych.
Cel III.3. Prowadzić profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
a) Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
b) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym z zakresu uzależnień jak
i przemocy skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców z terenu
Miasta Ustroń.
c) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, teatralnych, warsztatowych,
zawierających elementy arteterapii oraz zajęć i ćwiczeń socjoterapeutycznych
dla dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie w dni wolne od nauki.
d) Tworzenie oraz rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych
na terenie Miasta Ustroń.
e) Propagowanie zdrowego stylu życia, wykorzystanie autorytetów jako
uzupełnienie działań profilaktycznych.
f) Rozpowszechnianie publikacji, materiałów edukacyjnych i informacyjnych
o treściach profilaktycznych oraz ich dystrybucja wśród określonych grup
adresatów.
g) Uczestnictwo w kampaniach i programach ogólnopolskich i lokalnych.
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Cel III.4. Wspomagać działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w
rodzinie – współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami
pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.
a) Finansowanie oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
członków stowarzyszeń, organizacji, fundacji oraz realizatorów programów
profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkotykowych, przemocy w rodzinie i socjoterapii.
b) Prowadzenie zadań celowych, służących wspomaganiu procesu powrotu
do zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób wychodzących
z uzależnienia jak i ich rodzin.
c) Dofinansowanie obozów, kolonii oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży
wprowadzających elementy profilaktyki przeciwdziałania problemom
alkoholowym, narkotykowym jak i przemocy w rodzinie.
d) Wspieranie działalności podmiotów realizujących programy profilaktyczne
skierowane dla mieszkańców Miasta Ustroń.
Cel III.5. Zapewnić działanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ustroniu oraz bieżącej realizacji Programu.
a) Zabezpieczenie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ustroniu, Zespołu Interwencyjnego, wynagrodzeń
dla członków Komisji
b) Pokrycie kosztów sądowych, wydawania opinii przez biegłych orzekających
w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych niezbędnych kosztów
umożliwiających i wynikających z pracy Komisji.
c) Udział członków Komisji w konferencjach, sympozjach, seminariach oraz
szkoleniach.
Cel III.6. Ograniczać dostępność do alkoholu.
a) Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców, sprzedawców napojów
alkoholowych z terenu Miasta Ustroń.
b) Przestrzeganie uchwały Rady Miasta Ustroń odnośnie zasad usytuowania
na terenie Miasta Ustroń miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

V. SPOSOBY REALIZACJI:
V.1. Podmiot koordynujący i realizatorzy Programu:
Realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii koordynowana jest przez Urząd Miasta w Ustroniu
oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu.
Realizatorzy Programu:
a) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu
7
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b) Stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, fundacje oraz inne
podmioty służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii,
przemocy w rodzinie jak i profilaktyce.
c) Nauczyciele ustrońskich jednostek oświatowych
d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
e) Policja, Straż Miejska
f) Miejski Dom Kultury
g) Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu i Poradnia Leczenia Uzależnień
w Skoczowie
h) Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowy w Bielsku – Białej
i) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku – Białej
V.2. Harmonogram realizacji, źródło finansowania
Miejski Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach
środków finansowych planowanych w Budżecie Miasta Ustroń na rok 2016,
stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (100%). Planowane na rok 2016r. łączne nakłady finansowe
wynoszą 850 000, 00 zł.
V.3. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ustroniu
Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu:
a) Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ustroniu za udział w posiedzeniach Komisji, podkomisji (Zespołu
Interwencyjnego) otrzymują wynagrodzenie w okresach miesięcznych, w
wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za jedno posiedzenie.
b) Przez minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie a) należy
rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 2 ust.
5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę ( Dz. U. z 2002r, nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.)
c) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest na podstawie listy
sporządzonej przez Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ustroniu.
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V.2. Harmonogram Działań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
L.P.

Kierunki działania

Zadania

Instytucja realizująca
zadania

I.

Przestrzeganie funkcjonowania gminnych Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
aktów prawnych związanych z realizacją
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
przepisów ustawy „o wychowaniu w
na 2016r.
trzeźwości” i ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

MKRPA,
Rada Miasta

Diagnoza stanu problemów alkoholowych, Przygotowanie raportu za rok 2015 dotyczącego skali zjawisk
narkotykowych i przemocy w rodzinie w
i problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków
Ustroniu.
i z przemocą w rodzinie.

MKRPA

II.

III.
Zwiększenie dostępności oferty
terapeutycznej dla uzależnionych od
alkoholu i narkotyków.

1. Zapewnienie funkcjonowania w Mieście Ustroń punktu
MKRPA
konsultacyjno – informacyjnego pierwszego kontaktu dla osób
uzależnionych oraz członków ich rodzin
2. Prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Miasto Bielsko-Biała.
Alkoholowym
3. Prowadzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Organizacja
pozarządowa.
4. Prowadzenie klubu abstynenta, grupy samopomocowej dla
Organizacja
osób wychodzących z nałogu oraz współuzależnionych
pozarządowa.
5. Dofinansowanie Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu i
Poradni Lecznictwa Uzależnień

MKRPA

6. Podnoszenie kwalifikacji wybranych grup realizatorów
programów profilaktycznych oraz tworzenie własnej kadry w

MKRPA
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zakresie socjoterapii, terapii uzależnień
7. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz
członków ich rodzin, jaki i osób dotkniętych przemocą w
rodzinie
8. Prowadzenie regularnych dni terapeutycznych dla osób
uzależnionych i współuzależnionycych

MKRPA
MOPS

Organizacja
pozarządowa

IV.

V.

Udzielenie rodzinom, w których występują 1. Współpraca oraz edukacja służb w zakresie
problemy alkoholowe i narkotykowe
interdyscyplinarnym, współtworzenie Miejskiego Zespołu
pomocy psychologicznej i prawnej, a w
Interdyscyplinarnego w Ustroniu
szczególności ochrony przed przemocą.
2. Prowadzenie socjoterapeutycznego ośrodka dla dzieci i
młodzieży w formie specjalistycznej placówki wsparcia
dziennego
3. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie
4. Prowadzenie placówki dla dzieci i młodzieży organizującej
pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
5. Prowadzenie Domu Samotnej Matki wraz z terapią dla
współuzależnionych

MKRPA

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i
młodzieży.

MKRPA

1. Prowadzenie na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz innych placówkach oświatowych i
opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży
2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć oraz materiałów
potrzebnych do zajęć sportowych, teatralnych, zawierających
elementy arteterapii oraz zajęć i ćwiczeń
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności
w dni wolne od nauki
3. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym z zakresu
uzależnień jak i przemocy skierowanych do uczniów,

Organizacja
pozarządowa.
Powiat Cieszyński.
Organizacja
Pozarządowa
Organizacja
pozarządowa

MKRPA
Indywidualni
realizatorzy Programu
Miejski Dom Kultury

MKRPA
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nauczycieli oraz rodziców z terenu Miasta Ustroń
4. Tworzenie oraz rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno MKRPA
– sportowych na terenie Miasta Ustroń
5. Rozpowszechnianie publikacji, materiałów edukacyjnych i
informacyjnych o treściach profilaktycznych oraz ich
MKRPA
dystrybucja wśród określonych grup adresatów
6. Propagowanie zdrowego stylu życia, wykorzystanie
autorytetów jako uzupełnienie działań profilaktycznych
MKRPA

VI.
Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii.

1. Finansowanie oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych członków stowarzyszeń, organizacji oraz
realizatorów programów profilaktycznych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych,
przemocy w rodzinie oraz socjoterapii
2. Prowadzenie zadań celowych służących wspomaganiu
procesu powrotu do zdrowia oraz funkcjonowania
społecznego osób wychodzących z uzależnienia oraz ich
rodzin
3. Prowadzenie ćwiczeń praktycznych z elementami arteterapii
uzależnień, wykorzystując rozwój duchowości dzieci i
młodzieży
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych opartych o
profilaktykę uzależnień, realizowanych w placówkach
oświatowych Miasta Ustroń oraz innych obiektach sportowych
5. Wykorzystanie autorytetu trenera na obozie sportowym,
stanowiącym element oddziaływań profilaktycznych
6. Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja obozu o
charakterze socjoterapeutycznym
7. Organizacja obozu profilaktyczno-edukacyjnego z
wykorzystaniem elementów kulturoznawstwa

MKRPA

Organizacja
pozarządowa

Organizacja
pozarządowa
Organizacja
pozarządowa
Organizacja
pozarządowa
Organizacja
pozarządowa
Organizacja
pozarządowa
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VI

Zapewnienie działania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów alkoholowych
w Ustroniu oraz bieżącej realizacji
Programu

VII. Ograniczenie dostępności do alkoholu

8. Prowadzenie działań rekreacyjno – sportowych opartych na
przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

Organizacja
pozarządowa

1.Zabezpieczenie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Ustroniu, Zespołu Interwencyjnego,
wynagrodzeń dla członków Komisji
2.Pokrycie kosztów sądowych, wydawania opinii przez biegłych
orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz innych
niezbędnych kosztów umożliwiających i wynikających z pracy
Komisji.
3. Udział członków Komisji w konferencjach, sympozjach,
seminariach oraz szkoleniach.

Burmistrz Miasta
Ustroń

1. Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców, sprzedawców
napojów alkoholowych
2. Przestrzeganie uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie
usytuowania na terenie Miasta Ustroń miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych

MKRPA

MKRPA

MKRPA
MKRPA
Straż Miejska
Policja
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