Zał. Nr 2 do uchwały Nr XLVI /137 /09 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
Zmiany
Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

IV. Działania i sposoby realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania

Narkomanii.

W celu sprawnej i efektywnej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
wyodrębniono trzy grupy działań przyporządkowując im odpowiednie formy i
sposoby realizacji:

1. Profilaktyczna

działalność

informacyjna

i

edukacyjna,

w

szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości
napojów

alkoholowych,

narkotyków

oraz

innych

środków

psychoaktywnych.
2. Rehabilitacja osób uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu,
narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.
3. Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i
narkotykowych.

ad.1 Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności
dla dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości napojów alkoholowych,
narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.
Lp. Formy i sposób
realizacji

1.

2.

3.

4.

Termin Realizatorzy

Przewidywany Uwagi o
koszt w zł
realizacji

Zorganizowanie
i przeprowadzenie w
szkołach
podstawowych
programu
edukacyjnego lub
profilaktyki
uzależnienia od
alkoholu,
przeciwdziałania
narkomanii,

II-XII
2009

Dyrektorzy szkół,
pedagodzy szkolni,
Komisja

Wdrożenie programu
edukacyjnego,
profilaktycznego w
gimnazjum w zakresie
profilaktyki
uzależnienia od
alkoholu,
przeciwdziałania
narkomanii dla klas I
gimnazjum

II - VI
2009

Dyrektor szkoły,
pedagog szkolny,
Komisja

Koncert słownomuzyczny dla
młodzieży o tematyce
związanej z
uzależnieniami

II - XII Dyrektorzy szkół,
2009
pedagodzy szkolni,
Komisja

800

Szkolenia dla
przedstawicieli grup
zawodowych
stykających się w
środowisku pracy
z problemami
alkoholowymi,
szkolenia w zakresie
przeciwdziałania

I - XII
2009

1 000

Komisja,
Przewodniczący
Komisji

900

1 200

narkomanii

5.

6.

7.

8.

9.

MOPS, świetlica
„Świetlik”

7 000

Zorganizowanie kolonii VIIterapeutycznoVIII
wypoczynkowych
2009
dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
(alkoholizm,
narkomania)

Pedagodzy szkolni,
Komisja

7 300

Happening „Alkohol,
narkotyki, tytoń czy
zdrowie – dylemat
współczesnej
cywilizacji”

V – IX
2009

Przewodniczący
1 000
Komisji,
Dyrektorzy szkół,
Państwowy
Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Punkt informacyjny o
uzależnieniach
i sposobach terapii oraz
w zakresie pomocy
ofiarom przemocy w
rodzinie

II - XII Przewodniczący
2009
Komisji,
Lekarz koordynator
Poradni dla osób z
problemami
alkoholowymi,
pracownik socjalny
w/w poradni

Zakup i dystrybucja
materiałów:
informacyjnoedukacyjnych, biletów
i nagród dla szkół i
innych placówek
realizujących zadania z
zakresu problematyki
uzależnień i inne
materiały, udział w

rok
2009

Zorganizowanie akcji
„Lato w mieście”

VIIVIII
2009

Przewodniczący
Komisji

1 000

ogólnopolskiej
kampanii społecznej
„Sprawdź czy Twoje
picie jest bezpieczne”
10. Zakup testerów
narkotykowych dla
potrzeb Komendy
Powiatowej Policji w
Brzezinach
11

VI - IX Burmistrz Miasta
2009
Brzeziny

Ocena stanu
VIIIproblemów
XI
alkoholowych,
2009
narkotykowych oraz
możliwości
występowania
przemocy w rodzinie na
terenie miasta
(młodzież, dorośli)

1 000

Burmistrz Miasta
5 000
Brzeziny, Wydział
Spraw Społecznych
UM Brzeziny,
Przewodniczący
Komisji

ad.2 Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym
i współuzależnionym od alkoholu oraz narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych.
L Formy i sposób
p realizacji
.
Finansowanie kosztów
1 utrzymania
pomieszczeń
terapeutycznych,
wyposażenia,
materiałów
Dofinansowanie działań
2 z zakresu
przeciwdziałania
alkoholizmowi w
proponowanych
formach:
- rehabilitacja osób

Termin
realizacji

Realizatorzy

Przewidywany Uwagi o
koszt w zł
realizacji

rok 2009

Burmistrz
17 600
Miasta Brzeziny,

8 000

rok 2009

psycholog,

uzależnionych
od alkoholu,
- rehabilitacja
współuzależnionych
osób z najbliższej
rodziny osób
uzależnionych od
alkoholu,

specjalista
terapii
uzależnień
rok 2009

rok 2009,
- punkt informacyjny dla od
osób uzależnionych
poniedziałku
i członków rodzin oraz
do piątku
ofiar przemocy w
w godz. 17rodzinie
20

3

Punkt konsultacyjny dla rok 2009
osób używających
narkotyków albo innych
środków
psychoaktywnych w
sposób szkodliwy,

4 Kontynuowanie
rok 2009
działalności świetlicy
środowiskowej dla
dzieci z rodzin z
problemem
alkoholowym
(finansowanie kosztów
utrzymania lokalu,
zakup usług i
materiałów,
wynagrodzenia
pracowników)
Dożywianie dzieci
5 z rodzin z problemem
rok 2009
alkoholowym
Umieszczanie w miejscu
6 właściwym osób
rok 2009
nietrzeźwych w stanie
zagrażającym ich życiu
bądź zdrowiu lub
zagrażającym

specjalista
terapii
uzależnień,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Kierownik
MOPS

103 133

Kierownik
MOPS

25 000

Burmistrz
3 000
Miasta Brzeziny,
Komenda
Powiatowa
Policji,

bezpieczeństwu innych
osób
7 Zajęcia terapeutyczne dla rok 2009
mieszkańców domów
pomocy społecznej w
Brzezinach

ośrodek terapii
uzależnień
Lekarz
koordynator
1 200
Poradni dla osób
z problemami
alkoholowymi,
terapeuta,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
MOPS

ad.3 Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych .

Lp. Forma i sposób
realizacji

Termin
realizacji

Realizatorzy

1.

Organizowanie
badań
i sondaży
pozwalających
ocenić aktualny stan
lokalnych
problemów
alkoholowych,
przeciwdziałania
narkomanii oraz
przemocy w
rodzinie

2009 - w razie
potrzeby

Komisja

2.

Przestrzeganie zasad cały rok
wydawania
i cofania zezwoleń
na prowadzenie
sprzedaży napojów
alkoholowych oraz
zasad usytuowania
i ilości punktów
sprzedaży napojów

Burmistrz
Miasta Brzeziny

Przewidywany Uwagi o
koszt w zł
realizacji

alkoholowych
określonych odrębną
uchwałą Rady
Miasta

3,

Przeprowadzanie
kontroli punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych
w zakresie
przestrzegania
przepisów ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

1 raz na
kwartał

Komisja

4.

Przeprowadzanie
wywiadów
środowiskowych
i rozmów
interwencyjnomotywacyjnych
z osobami
nadużywającymi
alkoholu

w
Komisja
zależności
od potrzeb,
po
otrzymaniu
zgłoszenia

5.

Występowanie z
wnioskami do
Prokuratury o
wszczęcie
postępowania
przygotowawczego
w sprawach o
znęcanie się nad
rodziną

6.

Występowanie do
Komendy
Powiatowej Policji
w Brzezinach z
wnioskami o

Komisja,
Burmistrz
Miasta
Brzeziny,
MOPS

w
zależności
od potrzeb,
po
otrzymaniu

Komisja,
Burmistrz
Miasta
Brzeziny,
MOPS

podjęcie działań
zgłoszenia
interwencyjnych
przez dzielnicowego
lub o podjęcie
innych działań
prewencyjnych, w
sprawach, gdzie
ujawniono
zagrożenie
przemocą w rodzinie

7.

Odwoływanie się od
decyzji prokuratora,
jeżeli zapadła
decyzja o umorzeniu
postępowania, a
odwołanie wydaje
się zasadne

w
zależności
od potrzeb,
po
otrzymaniu
zgłoszenia

Komisja,
Burmistrz
Miasta
Brzeziny,
MOPS

8.

Kierowanie osób
nadmiernie pijących
na badania w
przedmiocie
uzależnienia
od alkoholu i
wskazania rodzaju
zakładu leczniczego

w
zależności
od potrzeb

Komisja

Szkolenia
i wynagrodzenia
członków Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
podróże służbowe
krajowe

rok
2009

Burmistrz
Miasta
Brzeziny,
Przewodniczący
Komisji

Kierowanie do sądu
wniosków
o wszczęcie
postępowania w

po
Komisja
otrzymaniu
opinii
biegłych

9.

24 500

sprawie nałożenia
obowiązku poddania
się leczeniu
odwykowemu

10. Udzielanie pomocy
kuratorom
sądowym,
wykonującym
nadzór nad osobami
poddanymi
obowiązkowi
leczenia
odwykowego

w
zależności
od potrzeb

Komisja,
Burmistrz
Miasta Brzeziny

11. Organizowanie
wspólnie
z Kościołem akcji
dotyczących
wychowania w
trzeźwości i
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
innym
uzależnieniom

bieżąca
Komisja,
współpraca Burmistrz
Miasta Brzeziny

12. Współpraca z
lokalnymi mediami

bieżąca
Przewodniczący
współpraca Komisji,
Burmistrz
Miasta Brzeziny

Przewodniczący Rady
Zbigniew Bączyński

