Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok

Biuro Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań
i priorytetów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.
1356 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.). W programie ujęto
także wybrane działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1493 ze zm.) oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).
W związku z tym, że część zadań jest wspólnych i jednakowych,
a ich adresatami są te same grupy osób, opracowany został wspólny program,
który określa zadania dla Gminy:
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Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
i narkotyków
DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2012 rok

Kategoria

Mężczyzn

Kobiet

Uzależnieni zarejestrowani ogółem

450

94

Uzależnieni jednocześnie od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych

11

2

Osoby z rozpoznaniem patologicznego
hazardu

4

0

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy –
Przeciwdziałanie narkomanii –

54 065 zł
2 000 zł
Suma = 56 065,- zł
( 4,70 % )

Biuro Spraw Społecznych – Fundusz Przeciwalkoholowy

Lp.

1

2

3.

Zadania do realizacji
Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Mielcu oraz Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Mielcu przy
TPD w lokalach przy ul. MMR 18/1 oraz Chopina 8
Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno –
terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych poprzez dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym:
A/Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu
B/ Diagnoza i terapia dla osób uzależnionych od narkotyków
Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu
A/ Opłata kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego, sądowego,
orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
B/ Opłata kosztów sądowych spraw dotyczących poddania się leczeniu
odwykowemu
C/ Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób
uzależnionych od alkoholu

Koszty
40 585,-

10 000,2 000,-

3 480,-
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Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie
DANE Z OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – za 2012 rok
Kategoria

Mężczyzn

Kobiet

Współuzależnieni zarejestrowani ogółem

3

100

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

0

25

Ofiary przemocy

0

2

DANE Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU - ZA 2012 ROK ORAZ
I PÓŁROCZE 2013 R.
l.p.
Podejmowane działania
1. Liczba osób korzystających z pomocy materialnej MOPS

2.

2012 rok

I półrocze 2013 r.

w Mielcu, objętych tą pomocą z powodu uzależnienia lub
nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego
z członków rodziny

55

36

Liczba zawartych kontraktów z osobami uzależnionymi
od alkoholu

18

13
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DANE Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIELCU – ZA 2012 ROK ORAZ I PÓŁROCZE
2013 R.
l.p.

Podejmowane działania

Rok 2012

I półrocze
2013

1.

Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych lub
odwiezionych do domów rodzinnych

48

18

2.

Liczba zatrzymanych osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia

124

33

3.

Liczba wypadków / kolizji drogowych, które miały związek z alkoholem

16/45

6/13

4.

Liczba zatrzymanych praw jazdy w związku z użyciem alkoholu

111

35

5.

Liczba wniosków skierowanych do Sądu o ukaranie za prowadzenie pojazdów
pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości

57/437

15/189

6.

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych / w tym przeprowadzonych
procedur „Niebieska Karta”

1845/160

1040/42

7.

Liczba wszczętych postępowań w związku z popełnieniem przestępstw
przemocy w rodzinie, w tym zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia

119/66

42/21

8.

Liczba skierowanych spraw do Sądu o zakłócenie porządku /pobicia

80/45

16/14

9.

Liczba osób ukaranych za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

508

351

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy –
Przeciwdziałanie narkomanii –

168 336,- zł
4 000 zł
Suma = 172 336,- zł
( 14,36 % )
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l.p.
1.

Zadania do realizacji
1. Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy
Miejskiej Mielec;
A/ Upowszechnienie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
B/ Opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnych oraz upowszechnienie materiałów informacyjnoedukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków.
C/ Promowanie efektów nowatorskich rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy
w rodzinie.
D/ Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności poszczególnych służb.
E/ Realizacja interdyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli instytucji i organizacji
zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie.

2.

Kontynuacja Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz
z obsługą Telefonu Zaufania

3.

Realizowanie wybranych usług i programów placówek profilaktyczno – terapeutycznych dla rodzin
osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
A/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych.
B/ Dofinansowanie programu terapeutycznego dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).
- Diagnoza i terapia rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
- Diagnoza i pomoc terapeutyczna rodzinom zagrożonym narkomanią.

4.

Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych;
A/ Prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
oraz konsultacje z rodzicami.
B/ Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach i innych placówkach
wychowawczych.
C/ Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.
D/ Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Koszty

27 100,-

27 816,-

18 000,4 000,-

95 420,-
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych
Dane Ogólnopolskie:
Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych ESPAD - 2011 („Europejski Program Badań Ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków” realizowany
przez Instytut Psychiatrii i Neurologii we współpracy z Radą Europy. Badanie sfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i PARPA).

Młodzież i alkohol *
III klasy gimnazjum - 15-latkowie
57,6% z nich piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni
(62,3% chłopców, 53,1% dziewcząt)

21,4% z nich UPIŁO się w ciągu ostatnich 30 dni
(23,6% chłopców, 19,4% dziewcząt);

II klasa szkoły ponadpodstawowej - 17-latkowie
80,4% z nich piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni
(84,9% chłopców, 75,6% dziewcząt)

32,3% z nich UPIŁO się w ciągu ostatnich 30 dni
(37,7% chłopców, 26,8% dziewcząt);

Młodzież i tytoń *
III klasy gimnazjum - 15-latkowie
29,9% z nich wypaliło przynajmniej 1 papierosa w ciągu ostatnich 30 dni
(31,2% chłopców, 28,5% dziewcząt)

II klasa szkoły ponadpodstawowej - 17-latkowie
41,9% z nich wypaliło przynajmniej 1 papierosa w ciągu ostatnich 30 dni
(45,8% chłopców, 37,6% dziewcząt)
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Młodzież i narkotyki *
III klasy gimnazjum - 15-latkowie
10,5% z nich użyło marihuany lub haszyszu w ciągu ostatnich 30 dni
(13,6% chłopców, 7,5% dziewcząt)

klasa szkoły ponadpodstawowej - 17-latkowie
15,0% z nich użyło marihuany lub haszyszu w ciągu ostatnich 30 dni
(20,5% chłopców, 9,2% dziewcząt)

Młodzież i dopalacze *
III klasy gimnazjum - 15-latkowie
2,5% z nich użyło dopalaczy w ciągu ostatnich 30 dni
(3,5% chłopców, 1,6% dziewcząt)

II klasa szkoły ponadpodstawowej - 17-latkowie
2,2% z nich użyło dopalaczy w ciągu ostatnich 30 dni
(2,9% chłopców, 1,5% dziewcząt);

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy –
Przeciwdziałanie narkomanii –

520 413 zł
57 000 zł
Suma = 577 413,- zł
( 48,12% )
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l.p.
1.

2.

Zadania do realizacji
Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla rodziców,
realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki;
uczenie umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu.
A/ Organizowanie i finansowanie programów edukacyjno- profilaktycznych w przedszkolach,
szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie gminy,
B/ Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których
celem jest wspieranie dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych
i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
C/ Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno - muzycznych,
wieczorków profilaktycznych,
Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież.
A/ Inicjowanie oddziaływań profilaktycznych w ramach Akcji „Zima w mieście” i „Lato
w mieście”,
B/ Zakup biletów wstępu na lodowisko, basen, do kina, na występy artystyczne.
C/ Organizacja imprez okolicznościowych wraz z radami osiedli, które integrują dzieci,
młodzież oraz dorosłych. Integracja środowisk oraz pokoleń służąca pokazywaniu wartości
promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.
D/ Dofinansowanie funkcjonowania Świetlic Opiekuńczo – Wychowawczych,
Profilaktycznych, Osiedlowych oraz Klubów Młodzieżowych.
E/Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych; wspieranie rozwoju i działalności
wolontariatu.
F/ Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujący trzeźwy i bezpieczny
sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do dzieci i młodzieży, polegających na
organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno – krajoznawczym,
rekreacyjnym i sportowym, realizowanych przez różne podmioty; uczniowskie kluby
sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje
harcerskie i inne.

Koszty

28 700,38 000,-

267 457,13 000,-
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G/ Doskonalenie umiejętności prospołecznych dzieci i młodzieży uczestniczących
w pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych mających
wpływ na obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych (w oparciu o zasoby
lokalowe i kadrowe szkół, klubów oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. )

3.

Edukacja i informacja publiczna;
A/ Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjno – profilaktycznych.
B/ Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień
• Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom;
- Uzależnionym od alkoholu oraz doświadczających przemocy domowej
- Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
• Szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych ( pedagogów, nauczycieli,
policjantów, pracowników socjalnych, pracowników punktu konsultacyjnego, radnych).
C/ Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów.
D/ Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu
i innych substancji uzależniających oraz dostępnych formach pomocy.

199 556,-

24 700,6 000,-
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Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii
LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
punkty sprzedaży napojów alkoholowych

2012

2013
stan na dzień 19.11

ilość punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - sklepy
(zawartość alkoholu do 4,5% w tym piwo, od 4,5% do 18% i powyżej 18% )
limit punktów sprzedaży powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

100

89

50

50

ilość punktów sprzedaży powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
50

50

ilość punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży -lokale gastronomiczne
(zawartość alkoholu do 4,5% w tym piwo, od 4,5% do 18% i powyżej 18% )
limit punktów sprzedaży powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

73
65

68
65

ilość punktów sprzedaży powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

46

41

KWOTA WYDATKOWANA NA ZAKUP NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W LOKALACH I SKLEPACH ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

Ogólna kwota wydana na zakup napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy –
184 710 zł
Przeciwdziałanie narkomanii –
7 000 zł
Suma = 191 710 zł
( 15,98% )

2011

2012

57 643 391,24 zł

54 871 288,30
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l.p.
1.
2.

Zadania do realizacji
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych
projektów i inicjatyw społecznych.
Wspomaganie działalności instytucji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień
A/ Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w zakresie:
- Przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Przeciwdziałania narkomanii,
B/ Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej.

3.

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu;
- Podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów handlujących
napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - odbyło się 94 kontrole w 2013 r.
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu
należy w szczególności:
- Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Koszty
159 000,-

2 000,7 000,3 700,-

20 010,-
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Koszty Administracyjne
1.

Wynagrodzenie osobowe wraz z wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi od
wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach GPPiRPAiPN

202 476,-
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Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej


Realizowane przez Gminę Miejską Mielec poprzez funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej przy
ul. Pogodnej 2
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CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU = 1 200 000 ZŁ
Całkowity koszt przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy: 1 130 000 zł
Całkowity koszt przeciwdziałania narkomanii: 70 000 zł
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Dziękuję za uwagę
Biuro Spraw Społecznych

