Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/8/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok

Całkowity koszt programu: 1 200 000 zł
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: 1 133 883 zł
Przeciwdziałanie Narkomanii: 66 117 zł

Dochody z opłat za zezwolenie na
sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
przewidziane do końca 2015 roku:

1 223 000 zł

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz.U.2015.1286)
Art. 182. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art.
181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na
realizację:
1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Dochody z opłat za zezwolenie na alkohol – 1 223 000 zł
Koszt GPPiRPAiPN na 2015 r. - 1 200 000 zł

Dodatkowe środki do wykorzystania – 23 000 zł

Propozycja wykorzystania dodatkowych
środków
Łączna kwota do wykorzystania: 23 000 zł
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – 12 000 zł
Przeciwdziałanie Narkomanii – 11 000 zł

Rozdział 3.
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, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH
PROGRAMACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

ZADANIE
2. 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.
D/
Dofinansowanie
funkcjonowania
różnych
form
placówek
wsparcia
dziennego,
E/Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych; wspieranie wolontariatu.
F/ Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych 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.
G/ Organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci
i młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym.
3. Edukacja i informacja publiczna;
A/ Udział w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjno – profilaktycznych.
B/ Dofinansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i problematyki uzależnień
1. Szkolenia i kursy dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom;
- Uzależnionym od alkoholu oraz uwikłanych w przemoc
- Uzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
2. 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.
C/ Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych
substancji uzależniających oraz dostępnych formach pomocy

KOSZT

KOSZT
ZWIĘKSZONY

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
281 825,Przeciwdziałanie
Narkomanii:
13 000,-

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
292 805,Przeciwdziałanie
Narkomanii:
13 000,(kwota dołożona –
10 980 zł)

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
22 173,-

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
22 173,-

Przeciwdziałanie
Narkomanii:
7
256,-

Przeciwdziałanie
Narkomanii:
18 256,(Kwota dołożona – 11
000 zł )

Propozycja wykorzystania
dodatkowych środków

Klub Gier Planszowych
Rozdział III
Zadanie 2 Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież
Punkt 2F Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych 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.

Kwota - 3 980 zł
„Wspólne spędzanie czasu w Klubie Gier Planszowych to doskonała okazja
do lepszego, wzajemnego poznania się i konstruktywnego spędzania
czasu razem. Emocje wywołane graniem są często punktem wyjścia do
ciekawych rozmów o tym, co dzieje się wokół nas, jak i o nas samych”

Klub Gier Planszowych

Miasto Dzieciom – „Miejskie Mikołajki”
Rozdział III
Zadanie 2 Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież
Punkt 2F Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych 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.

Kwota – 4 000 zł

Miasto Dzieciom – „Miejskie Mikołajki”

Współpraca z Radami Osiedla
Rozdział III
Zadanie 2 Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież
Punkt 2C Organizacja imprez okolicznościowych wraz z radami osiedli, które integrują dzieci,
młodzież oraz dorosłych

Kwota - 3 000 zł

Współpraca z Radami Osiedla

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
Rozdział III
Zadanie 3 Edukacja i Informacja Publiczna
Punkt 2 Szkolenia i warsztaty dla wybranych grup zawodowych

Kwota – 11 000 zł
Warsztaty dla pedagogów szkolonych, psychologów, psychoterapeutów oraz osób, które
realizują działania pomocowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracujących z dziećmi i młodzieżą z terenu
miasta Mielca.
„Celem TSR nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej
optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł”
Warsztaty trwają 7 dni; podzielone są na trzy zjazdy, trwające odpowiednio 3, 2 i 2 dni.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Steve de Shazer
Berg

Insoo Kim

W 1978 roku de Shazer i Insoo Kim Berg założyli Brief Family Therapy
Center w Milwaukee. Tu stworzyli model terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach – SFBT. Stanowi on przykład jednego z wielu
kreatywnych podejść w psychoterapii.

Rozdział 4.
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH,
SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

ZADANIE

KOSZT

KOSZT
ZWIĘKSZONY

3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mielcu;
A/ 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.
B/ 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.
C/ Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
- Opłata kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego, sądowego,
orzekających
w
przedmiocie
uzależnienia
od
alkoholu,
- Opłata kosztów sądowych spraw dotyczących poddania się leczeniu
odwykowemu,
- - Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób
uzależnionych od alkoholu.

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
20 010,-

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
20 010,-

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
3 400,-

Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi:
4 420,-

(kwota dołożona –
1 020 zł)

Współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Mielcu
Rozdział IV
Zadanie 3 Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu;
Punkt 3 C Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
Opłata kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego, sądowego, orzekających w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu:
Biegły psychiatra – 150 zł x 3 opinie = 450 zł
Biegły psycholog - 150 zł x 3 opinie = 450 zł
Opłata kosztów sądowych spraw
40 zł x 3 sprawy sądowe = 120 zł

Kwota – 1 020 zł

dotyczących

poddania

się

leczeniu

odwykowemu:

Podsumowanie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok

Całkowity koszt programu: 1 223 000 zł
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi: 1 145 883 zł
Przeciwdziałanie Narkomanii: 77 117 zł

Dziękuję za uwagę

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Mielec, 08.10.2015

