UCHWAŁA Nr lIl l 10 l 14

Prawa miejskie - l339

Rady Miasta Sanoka
z dnia 23

grud nia 2014

r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu ProfilakĘki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 późn. zm) oraz art, 4I ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnta 26 październlka
I982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. IJ.20I2r. poz.
1356 z poźn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązyrvania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Sanoka na rok 2015 stanowiący zil,ącznlk Nr 1 do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powlerza się Burmistrzowi Miasta Sanoka,

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

2.

20I5r.
podlega
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zv,ryczĄowo przyjęty.
Uchwała
1 stycznia

Przewodnięzący
Radyl}łIiasta

,rrr^:łb/{i,aszyk

dnia

ZalącznikNr

1

do UchwaĘ Nr IIV rc lM

Rady Miasta Sanoka z dnia 23.1ż.2014r.

'.'.j.=':',,,",',,,,,,,,,,, Gh'II.N,N.Y..

rRO€.Ę4Ę='..'

Profilakryń i Rozwiąąvwania Problemów Alkoholowych w Sanoku
I. Cele

-

Promowanie zdrowego wolnego od środkowuzałeżniających stylu życia dla dzieci
młodzieżyi dorosłych.
Zapobieganie powstawaniu szkód wynikaj ący ch ze spożywania alkoholu.
Rozwiązywanie istniejących problemów alkoholowych.

II. Strategie programu

1. Diagnozowanie lokalnych problemów alkoholowych i zasobów słuzących ich
rozwięywaniu jako elementu budowania lokalnej strategii rozwiązywania problemów

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

społecznych.

Objęcie profesjonalnymi programami profilaktycznymt z zakresu uza\ężntęn dzięci
i młodzieżyna terenie gminy miasta Sanoka.
Dofinansowywanie zĄęc pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajmujących czas wolny dzięci
i młodzieżyoraz wypoczynku zimowego i letniego.
Szkolenie kadr placówek i instytucji biorących udziń w realtzacji zadań gminnego
programu z zaktęsu nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Udzielenie pomocy finansowej Poradni Leczenia IJzależnteń - na zgłoszone projekty
dzińań ter apeńy cznych ponadpodstawowych.
Zwiększenie dostępnościna terenie gminy: do profesjonalnej pomocy i terapii dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin orazzĄęć socjoterapeutycznych dla dzieci.
Wspieranie działalnościśrodowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osob
z problemem alkoholowym.
Budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie zdrowienia i przeciwdzińania
wykluczeniu społecznemu.

9. Stała współpraca ze strńą miejską policją instytucjami pomocy

społecznej
i placówkami szkolnymi w zakresie rozwięywania problemów alkoholowych.
10. Stosowanie systemu interwencji wobec młodych uprjających się i naruszających zasady
porządku publicznego.
11. Rozwój programów: pedagoga ulicy i wychowawców podwórkowych, partl.workerów.
1 2. Dofi nansowanie zadań Gminne go Pro gramu P r zectw działanta Narkomani i .

III. Zadania własne Gminy Miasta Sanoka na rok 2015

1. Zwiększenie

dostępnościprofesjonalnej pomocy terapeutycznej

dla

osób

uzależnionych i współuzależnionych.

1) Prowadzenie działalnościinformacyjnej, motywacyjnej i udzielanie wsparcia
psychicznego dla osób uzależnionych oraz rodzin będących w kryzysie
zgłaszających się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Problemów
Alkoholowych - PIK, Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Jana III Sobieskiego 1 (dyżury
psychologa, prawnika, terapeuty dziecięcego i gospodarza PIK) oraz bieżące
utr zymanie i zab ezpie czeni e budynku.

2) Udostępnianie pomieszczęń dla potrzeb spotkań: gfup

samopomocowych

i

gruP

wsparcia

3) Dofinansowanie wtaz z pozostałymt gminami powiatu sanockiego

programów

ponadpodstawowych w Poradni Lęczenia U zależnień w Sanoku.

4)

2.

Współpracaze szpttalempoprzezprowadzenie działańmotywacyjnych na wezwanie.

Udzielanie rodzinom,

w których

występują problemy alkoholowe, pomocy

psychologicznej, społecznej, prawnej i ochrony przed przemocą w rodzinie.

i konsultacji z zal<ręsu uzależnteń dla
jeden
Taz w roku), pracowników Urzędu Miasta
członków MKRPA (co najmniej
i punktu Informacyjno _ Konsultacyjnego, mających kontakt z rożnymi aspektami
problemów alkoholowych.

1) Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń

2) Dofinansowanie zĄęó socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych (w Szkołach
podstawowych m 1, 2, 3, 4 i 6, Gimnazjum ff 2, 3, 4) oraz Świetlicach
środowiskowych, prowadzących działalnośćterapeutyczną dla dzieci
z glw podwyższonego ryzyka.

3) organizowanie pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób

t

młodzieżY

doświadczających

przemocy.

3.

Prowadzenie działalnościinformacyjnej, edukaryjnej
i r orw iąrywania

p

w

zakresie profilaktyki

roblemów alkoho lowych.

1)

Oryarizacja i finansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnaĄalnych (,,III Elementatz- 7 kroków",
,,NOE", ,,Trzy Koła", ,,Archipelag skarbów", ,,FreD", ,,Debata", FAS, ,,STOP - dla
alkoholu i narkotyków").

2)

Organizacja spotkań superwizyjnych
ter apeuty czne i socj oterapeutyczne.

3)

Wykupienie miejsc kolonijnych na wypoczynek feryjny lub wakacyjny z programem
profilaktycznym i obozu terapeutycznego dla dzieci z grlLp podwyższonego ryzyka.

i doskonalących dla osób prowadzących zajęcia

4)

Stała współpraca z lokalnąprasą telewvją radiem oraz prowadzenie swojej witryny
intemetowej www.um.sanok.pĘroJilaktyka w celu przekazywania informacji
o diagnozowaniu problemów alkoholowych oIaz mozliwościach i formach

uzyskiwania pomocy.

5)

Zapevlnienre dyżurów i poradnictwa w ramach Alkoholowego Telefo nuZaufania.

6)

Stosowanie systemu interwencji wobec młodzieĄ uprjającej się i eksperymentującej,
naruszającej zasady porządku publicznego - wspólne dziŃanta policji, straży
miejskiej, straży granicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i samorządu.

7) Rozwijanie

programu pracy pedagoga ulicy, pańyworkerów

sttńy miejskiej i policji.

i

prewencyjnych działań

8) Pomoc w tworzeniu klubu dla młodzieży,programu wychowawców podworkowych
i edukacji rówieśniczej we współpracy ze szkołami i parafiami.

9) Uczestnictwo rodziców i dzieci w kampaniach: ,,Twój sprzeciw ma

znaczenie"

,,ZachowĄ trzeźvłyumysł", ,,CiĘa bez alkoholu", ,, Zażywa czy bierze", ,,Kontroluj
swoje picie", ,,Postaw na rodzinę", ,,Alkohol, papierosy - NIE!", ,,Odpowiedzialny
kierowca".
10) Organizowanie szkolenia w zakresie płodowego zespołu alkoholowego - FAS dla
pielęgniarek i uczennic szkół średnich.
11) Dofinansowanie poczęstunku dla dzieci uczestniczących
pro gramach opiekuńczo-wychow aw czy ch i socj oterapeutycznych.

4.

Wspomaganie działalnościinstytucji, stowarzyszeń
rorwiązywaniu problemów alkoholowych.

i

w

pozalekcyjnych

osótl flzycznych służących

1) Dofinansowanie działań celowych, służących wspomaganiu procesu powrotu do
zdrowia i przeciwdzińania wykluczeniu społecznemu osób uzalężnionych i członków

2)
3)
4)

5.

ich rodzin:
- Prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób niepełnosprawnych.
- Wspieranie ruchów trzeźwościowychdla dzięci, rńodzieży, młodych matek,
ludzi dorosłych i starszych.
- Wspieranie działań trzeźwościowychna rzecz osób uzależnionych,
bezrobotnych, bezdomnych.
Dofinansowanie programów szkoleniowych dlatrzeźv,rych alkoholików i DDA.
Dofinansowanie zakupu testów na obecnośćalkoholu, narkotyków i badań lekarskich
dla osób zatrzymanych w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych
w Sanoku.
Wspieranie inicjatywy utworzenia Klubu Abstynenta.

Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie
motywuje do powstrrymywania się od spoĄ.wania alkoholu.

1) Dofinansowanie instytucji, organizacjl
promuj ące trzęźwość
i ży cie bez :używ ek.

-

i

stowarzyszeń, realizujących działania

Prowadzęnię całorocznej świetlicy środowiskowej dla dzieci.

-

Realizacja autorskich programów edukacji rówieśniczej dla dzięci t młodzieży.
Promowanie zdrowego stylu życiaiwypoczynku w środowiskuosób młodych.
Promowanie zdrowego stylu życiai wypoczyŃu w środowiskudzieci.

ż) Dofinansowanie

działalnościprofilaktyczno wychowawczej dla dzieci
" Zima w mieście",D zięń Dziecka.

i

młodzieży-

3) Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęó sportowo-rekreacyjnych,
kulturalno-oświatowych i artystycznych dla dzięci t młodziężywypełniających ich
wolny czas

i

motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu

-

programy alternatl,w.
6.

Podejmowanie interwencji w rwiązku z naruszaniem przepisów ustawy okreŚlonych
w art. 13'i 15 ustawy.

1) Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi ptzęz osoby
upoważnione przez Burmistrza do kontroli i interwencji, w zakresie naruszania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzęźwościi uchwał Rady Miasta (pokrycie

2)
3)

4)
n

kosztów środkatransportu w czasie kontroli).
Występowanie Burmistrza lub upoważnionego przez niego pracownika przed sądami
w charakte rze o skarżyciela publ ic zne go .
Prowadzenie przez strażników miejskich kontroli przestrzegania zasad sprzedńy,
podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz kierowanie przez komendanta
straży wniosków o wszczęcie procedury cofnięcia zezwolenia w przypadkach
naruszania prawa.
Wspomaganie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych - praca partyworkerów w czasie lmpTez .

Współudział w realizacji monitorowania miejsc szczegÓ|nie zagroŻonych

naruszeniami porządku publicznego na terenie miasta Sanoka, związanych międzY
innymi ze nviększonym zagrożeniem spożywania napojów alkoholowych poza
miej s cem sprzedaĘ - fi nansowanie utrzym ania Łączy telekomunikacyj nych, konserwacj a
i unowocześnianie systemu monitoringu.

8.

DziałalnośćMiejskiej Komisji Ronviązywania Problemów AlkoholowYch.

1) Rozpatrywanie spraw zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej
obowiązku poddania się leczeniu w zakŁadzie lecznictwa odwykowego.

ż) Kierowanie

na badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocię uza\eżnienia

dla osób zgłoszonych do komisji.

3) Wydawanie opinii w formie postanowień w sprawach o wydanie zezwolęń

na

sprzedń napoj ów alkoholowych.

4) Kierowanie wniosków do prokuratury w przypadku rozpoznania
w rodzinie.

przemocy

5) Udziń przedstawicieli komisji w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego

oraz
pracach grup roboczych powołl.wanych w celu rozwiązywania problemów przemocy
w rodzinie.

IY.

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozrviązywania
Problemów Alkoholowych

1. Każdy z

członkow Komisji ma obowiązek uczestniczęnta w posiedzeniach komisji oraz
w pracach co najmniej jednego zespołu problemowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zwanej dalej,,Komisją".

2.

Szczegółowy zakres zadań członków Komisji określaregulamin pracy MKRPA
zatwier dzony

3.

pI

zez

B

urmi strz a.

Członkom Komisji przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie za
wykonywanię zadań w wysokości:

a.
b.

45Yo podstawy wynagrodzenia dla przewodniczącego komisji,
30% podstawy wynaglodzenia dla człoŃakomisji

zryczńtowanego miesięcznego wynagrodzenia dla przewodniczącęgo i
człoŃów Komisji jest minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone w trybie i na
zasadach określanychustawą z dnial} pńdziernikaZ)lZr. o minimalnym wynagrodzeniu
za ptacę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póżn. zm,) zwanego dalej ,,wynagrodzenięm
minimalnym" w wysokościokreślonej rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie

4. Podstawą

wysokości minimalnego wynagro dzęnta.

5.

Wypłata następować będzie z dołu, po upływie danego miesiąca, na podstawie wniosku
złożonego pt zez Przewodni cząae go Komi sj i.

6. Członkowi Komisji, który w danym miesiącu nie wykonywał zadń określonych
w regulaminie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problęmów Alkoholowych
zry czałtowane mie sięczne wynagrodzenie nie przysługuj e.

7.

Przewodniczący Komisji składa Radzie Miasta sprawozdanię z działalnościMiejskiej
Komi sj i Rozwiązlłvani a Problemów Alkoho lowych I az na p ołro cze.

V. Realizatorzy programu

1.

Program będzie realizowany przęz Gminę Miasta Sanoka we współpracy z następującymi
partnerami:
- MiejskąKomisjąRozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Punktem Informacyjno - Konsultacyjnym ds. Problemów Alkoholowych,
- Poradnią Psycholo giczno- Pedagogiczną
- Miejskim OśrodkiemPomocy Społecznej,

-

KomendąPowiatowąPolicji, StrażąMiejską
PoradniąLeczeniaUzależntęń SP ZOZ,

Pedagogiem ulicy, partyworkerami, wychowawcami podwórkowymi,
Szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi,

2.

-

Sanockim Domem Kultury, MiejskąBibliotekąPubliczną
Młodzieżowym Domem Kultury,
Świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi,
Organtzacjami pozarządovrrymt,
Parafiami,
ZespołemInterdyscyplinamym,
Klubami sportowymi,

Mediami Lokalnymi,
innymi wg potrzeb.
Realizacja programu będzie koordynowana ptzez pełnomocnika Burmistrza ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VI . Postanowienia końcowe - ewaluacja programu

1.
2.

Zakręs programu może być modyfikowany

z pr zepr ow adz o nej aktualnej diagno zy

-

fi nan

wynikające

sowych Gmi ny.

zahamowanie tempa wzrostu inicjacji alkoholowej oraz zwiększenie
świadomościspołecznej,
uzyskanie rzeczywistej wiedzy dotyczącej rozmiarów szkód alkoholowych
w mieście,
wypracowanie systemu współpracy wszystkich instytucji uczestniczących
w programie,
poprawa stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależntonych od
alkoholu oraz ich rodzin.

Metody kontroli wykonanychzadań:

4.

ze względu na potrzeby

az mo żIiwo śc i

Spodziewane efekty wprowadzenia działań programu:

-

3.

or

raportymonitorowaniaproblemówalkoholowych,
sprawozdaniaMiejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
coroczne sprawozdania G-I z rcalizacjl zadań pTogramu dla Burmistrza
Miasta Sanoka i Pństwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Wskazniki ewaluacyjne:

-

Liczba szkół, programów i uczniów objętych programami profilaktycznyml,
Ilośćspotkań iliczbauczestników szkoleń i warsztatów zrodzicamt,
i nauczycielami,
Liczba ztealizowanych zajęć profilaktyki rówieśniczej,
I1ośćuczestników zajęć pozalekcyjnych i altematywnych,
Liczbauczestników bezptecznych ząęó wakacyjnych,
I1ośó spraw objętych postępowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Liczba osób korzystających z konsultacji, informacji i pomocy w punktach
informacyj no

-

- konsultacyj nych,
I1ośćuczestników zajęć terapeutycznych

-

Wyrożnienia i nagrody za działania innowacyjne w zakresie profilaktyki.

wycho dząc y ch z uzale żnlenia,

i

rozwojovvych

dla

osób

Vil.

Finansowanie

Na

realizacj ę zadań programu w roku 2015 przewtdziano całą kwotę uzyskaną
zezwolenia na sprzedaż napoj ów alkoholowych.
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