Uchwała Nr XXXII/474/2017
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta
Jaworzna na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyjąć Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna
na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław Więckowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/474/2017 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 września 2017 r.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
dla Gminy Miasta Jaworzna
I.

Wprowadzenie
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna
na 2018 rok zwany dalej "Programem", opracowany został zgodnie z wymogami ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). Stanowi część Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Jaworznie i został dostosowywany do wytycznych Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania zaplanowane w ramach Programu, stanowią
nie tylko kontynuację zadań i przedsięwzięć zapoczątkowanych w mieście od 1993 r., ale także
dają odpowiedź na nowe sugestie i potrzeby środowisk realizujących zadania w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W celu zmniejszenia ilości i częstotliwości szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu przez
mieszkańców Jaworzna, wskazane jest dalsze podejmowanie działań profilaktycznych przy
jednoczesnym zabezpieczeniu odpowiedniej pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym, współuzależnionym, a w szczególności dzieciom i młodzieży.
Działania zawarte w Programie skierowane są nie tylko do osób z problemem alkoholowym,
ale także do ich rodzin. Część zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
realizowana będzie łącznie z zadaniami wynikającymi z Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2017 - 2019 dla Gminy Miasta Jaworzna oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2015-2020 dla Gminy Miasta
Jaworzna. Programy charakteryzuje wielopłaszczyznowe podejscie do problemu, które jest
niezbędne w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów uzależnień.

II.

Główny cel Programu
Priorytetem Programu jest minimalizacja szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych
używaniem alkoholu poprzez stworzenie zintegrowanego systemu współpracy pomiędzy
instytucjami, organizacjami i grupami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

III.

Cele szczegółowe

1. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień m. in. poprzez promowanie właściwych
postaw społecznych w walce z uzależnieniem od alkoholu.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień poprzez zwiększanie świadomości mieszkańców Gminy Miasta
Jaworzna na temat szkodliwości używania alkoholu.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, zwłaszcza
w środowisku dzieci i młodzieży.
4. Poszerzanie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, rehabilitacyjnej
i prawnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
5. Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie terapii, rehabilitacji oraz reintegracji społecznej
poprzez rozwój specjalistycznych placówek realizujących programy profilaktyczno – terapeutyczne
dla osób uzależnionych.
6. Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnej w walce z uzależnieniami.
7. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w celu zmniejszania negatywnych
skutków spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
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8. Wspomaganie działalności instytucji,
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

stowarzyszeń

i organizacji

pozarządowych

służącej

9. Zapobieganie przypadkom naruszenia prawa w handlu napojami alkoholowymi (reklama, sprzedaż
nieletnim, nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładzie pracy, nielegalna produkcja i handel).
10. Tworzenie i wzbogacanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej niezbędnej do realizacji
zadań wynikających z Programu.
IV.

Zadania do realizacji w 2018 roku

1. Zwiększenie dostępności do różnorodnych form pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
poprzez:
1) zakup dodatkowych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych w postaci porad w zakresie
psychoterapii uzależnień oraz psychoterapii współuzależnień dla mieszkańców Gminy Miasta
Jaworzna,
2) dofinansowanie świadczeń
profilaktyczno - terapeutyczne,

w placówkach

specjalistycznych

realizujących

programy

3) sfinansowanie lub dofinansowanie programów psychoterapii uzależnienia,
4) wspieranie działalności środowisk abstynenckich, które udzielają pomocy mieszkańcom Gminy
Miasta Jaworzna,
5) wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych, udzielających porad
mieszkańcom Gminy Miasta Jaworzna w zakresie profilaktyki alkoholowej,
6) dofinansowanie szkoleń dla realizatorów Programu i zakup niezbędnych materiałów do jego
realizacji,
7) zakup materiałów edukacyjnych
odwykowego.

dla

pacjentów

i terapeutów

w placówkach

lecznictwa

2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
a w szczególności:
1) podejmowanie czynności mających na celu objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
2) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
z problemem alkoholowym (w tym m. in. pomoc prawna dla ofiar przemocy domowej),
3) edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
(w tym finansowanie materiałów edukacyjnych, ulotek, informatorów, broszur, itp.),
4) współpraca z podmiotami realizującymi procedurę "Niebieskiej Karty",
5) udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie
w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grupach roboczych pod kątem problemów
alkoholowych
w rodzinach, w których występuje przemoc,
6) finansowanie lub dofinansowywanie różnych form dokształcania dla pracowników instytucji
miejskich, którzy pracują z ofiarami i sprawcami przemocy domowej w rodzinach z problemem
alkoholowym,
7) współfinansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie,
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8) pomoc w podnoszeniu kwalifikacji służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinach z problemem alkoholowym.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
1) wspieranie działań świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
2) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, socjoterapeutycznych skierowanych
do dzieci i młodzieży prowadzonych zarówno na terenie szkół jak i innych placówek oświatowo
- wychowawczych (w tym m. in. świetlic),
3) wspieranie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży używającej alkoholu,
4) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
5) wspieranie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi
i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz osób pracujących z dziećmi
z rodzin z problemem alkoholowym,
6) prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie miasta, udział w kampaniach o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim,
7) promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorców
zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia
codziennego,
8) podejmowanie
działań
edukacyjnych,
kontrolnych
i interwencyjnych
skierowanych
do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczanie ich dostępności
i przestrzeganie zakazu sprzedawania i spożywania przez nieletnich napojów alkoholowych,
9) współorganizację wypoczynku połączonego z realizacją programów profilaktycznych,
10) współpracę z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży
w zakresie profilaktyki uzależnień,
11) zakup pomocy i sprzętu, niezbędnego do prowadzenia programów profilaktycznych (w tym:
prenumerata lub zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji itp.),
12) zakup materiałów edukacyjnych dla instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień
na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych poprzez:
1) udzielanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z Programu organizacjom
pozarządowym, które statutowo zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych,
2) finansowanie specjalistycznych szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego oraz
realizatorów Programu,
3) upowszechnianie materiałów edukacyjnych związanych z tematyką uzależnień.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
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6. Przeprowadzanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie
kontroli placówek handlowych w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania
odpowiednich działań prawnych.
7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie działalności centrów
integracji społecznej.
V.

Adresaci Programu:
Beneficjentami Programu są mieszkańcy Gminy Miasta Jaworzna, a w szczególności :
1) dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z grup ryzyka,
2) osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu,
3) rodziny z problemem alkoholowym,
4) wybrane grupy społeczne (np. kierowcy),
5) pracownicy jednostek miejskich i służb publicznych zajmujący się zawodowo
przeciwdziałaniem alkoholizmowi (m.in.: policjanci, kuratorzy zawodowi, pracownicy Ośrodka
Interwencji Kryzysowej, Straży Miejskiej, pedagodzy, personel medyczny, terapeuci, pracownicy
socjalni).

VI.

Realizatorzy Programu:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
2. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Jaworznie.
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.
4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii w Jaworznie.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
6. Ognisko Wychowawcze w Jaworznie.
7. Powiatowe Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Jaworznie.
8. Placówki oświatowo – wychowawcze:
1) szkoły, przedszkola i placówki oświatowe,
2) Środowiskowy Ochotniczy Hufiec Pracy w Jaworznie,
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworznie,
4) świetlice środowiskowe i terapeutyczne.
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie.
10. Straż Miejska w Jaworznie.
11. Wydziały Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
12. Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.
13. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie.
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14. Grupy wsparcia (m. in. AA, organizacje parafialne).
15. Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Jaworznie.
16. Komenda Miejska Policji w Jaworznie.
17. Prokuratura Rejonowa w Jaworznie.
18. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
19. Centrum Kultury „Teatr Sztuk" w Jaworznie.
20. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
21. Podmioty działalności leczniczej.
22. Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się profilaktyką antyalkoholową.
23. Inne podmioty, którym zlecane są do realizacji zadania Programu.
VII.
Zasady wynagradzania
Alkoholowych w Jaworznie:

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

1. Wynagrodzenie członków Komisji za udział w posiedzeniach w sprawie opiniowania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych – 120,00 zł brutto za każde posiedzenie. Przewodniczący Komisji
otrzymuje za udział w posiedzeniu – 150,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie członków Komisji za udział w posiedzeniu Zespołu ds. orzekania i motywowania
do leczenia – 150,00 zł brutto za każde posiedzenie Zespołu.
3. Wynagrodzenie członków Komisji za udział w pracach Zespołu ds. profilaktyki oraz przeciwdziałania
przemocy i uzależnieniom – 150,00 zł brutto za każde posiedzenie Zespołu.
4. Wynagrodzenie członków Komisji za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych – 35 zł brutto za jedną kontrolę dla każdego członka Zespołu ds. Kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych (potwierdzoną protokołem).
5. Wynagrodzenie członków Komisji za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych po godzinie 22.00 – 50 zł brutto za jedną kontrolę dla każdego członka Zespołu
ds. Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (potwierdzoną protokołem).
6. Sekretarz za prace administracyjno – finansowe otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 500,00 zł brutto oraz dodatkowo wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zespołu
w sprawie opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Podstawą do wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaworznie jest zrealizowanie konkretnego zadania związanego z pracą w Komisji,
na podstawie zawartej umowy zlecenia.
VIII.

Zasady finansowania Programu

Finansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018:
1) w ramach zadań własnych gminy z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
2) budżety jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji realizujących Program,
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3) budżety organizacji pozarządowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław Więckowski
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