UCHWAŁA Nr 19flIll2010
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 20 erudnia 2010r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholołych dla miasta Sierpca na 2011 rok.

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z2001r. Nr 142' poz. 1591 zpóźn. zm.) oraz art.
4 lust. 1 i 2 ustawy zdrua26paździem\ka 1982 roku o wychowaniu wtrzetwościi
przeclwdziałaniu alkoholizmowi [I)z.U. z 2002r. Nr 147, poz. 123L zpóźn.
nrianamil Rada Miejska uchwala, co następuje:

$1
Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwią.zywania Problemów
Alkoholowych dla miasta Sierpca na201l rok w brzmieniu określon}rrn w
załącznlkll do niniej szej uchwĄ.

$2
Na realizację Miejskiego Programu Profilakfyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholo'*ych wykorzystuj e się w całościdochody z opłat zakorzystanie z
zezwoleń rta sprzedaż napoj ów alkoholowych.

$3
Miejska Komisja Rozrviązywania Problemów Alkoholorłych do 30 marca
przedstawi Radzię Miejskiej sprawozdanie zreaIizacj|Programu za rok ubiegĘ.

s4
Wykonanie

uchwĄ powierza

się Burmistrzowi Miasta Sierpca.
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Uchwała wchodzi w Ęci,e z dniem podjęcia.
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Za}ącznik
do UchwaĘ nr 19/III/2010
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia20.72.2010r.

MIEJSKI PRoGRAM PRoFILAKTYKI I RoZwĘz\.wANIA
PRoBLEMÓW ALKoHoLowYCH MIASTA SIERPCA na 2011 rok.

-

Główne kierunki działafl,.
Prowadzenie działań zvvięanych Z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych orazirxegracji społecmej osób uzależrionych od alkoholu nalezy do
zadań własnych gminy.
W szczególności zadania te obejmuią:
1. Kierowanie przez MKRPA osób uzależnionych od alkoholu na terapię.
2. U dzielanię rodzinom, w których występuj ą problemy alkoholowę' pomocy
psychospołecnte1i prawnej. Udzielanie porad w zakręsie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalnościinformacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozłvlęywania problemów alkoholowych i przectwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieĘ, w tym działań Ia rzecz doŻywiania dzteci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
s ocj oterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalnościinst'ytucji' stowarzyszeń i osób fizyczttych, sfużącej
r o zlv iązyw aniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w zwiąku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131 i l5 ustawy o wychowaniu w trzętwości(zakazsprzedu4 alkoholu
nieietnim).

Zadanie I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
_ prowadzenie w Poradni Terapii Uzaleimień w Sierpcu zajęó terapeuĘcznych dla
osób uzal eznionych i wspófuzaleimionych,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla Poradni, dla świetlicy
socjoterapeutycznej w MoPSie, dla szkół miejskich, Klubu AA, Grupy AlAnon
- współdziałanie z instytucj ami zaj muj ącymi się profrlakĘką problemów
alkoholowych i osobami sfużącymi pomocą osobom uzależnionym ( kuratorzy
sądowi, poradnie, piacówki odwykowe - oddział Leczenia A]koholowych Zespołów
AbsĘnencyjnych w Gostyninie Zalesiu).
- wspóĘraca zlzbąWytrzeźwj'ert w Płocku - udzielanie pomocy finansowej na
poczet pokrycia kosztów pobytu w IzbleWytrzeźwień mieszkańców Sierpca.

Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom' w których występują problemy a|koholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochroną przed przemocą w
rodzinie:

Kontynuacja działalnościPunkfu Konsultacyjnego w MoPSie poprzęz udzielanie
informacji prawnej i psychospołecznej osobom uzależnionymn członkom ich rodzin
oraz ofiarom przemocy domowej,
- Podejmowanie interwencj i domowych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacj ach
przemocy w rodzinie,
- Podejmowanie działń w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,,Niebieska Karta",
- Przyjmowanie zgjoszeń i podejmowante przez MKRPA czynności zmietzających
do orzęczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleźnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu.
-

Zadanie3.

Prowadzenie profilakĘcznej działalnościinformacyjnej i edukacyjnej w
zakresie r orw iązyw ania p ro blem ów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieĘ, w tym działań na rzecz
doĄrwiania dzieci uczestniczących w pozalekryjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych:
- Realizacja programów i spektakli prof,rlaktycznych w miejskich szkołach,
- Finansowanie organizowanych konkursów na temat zagrożei wynikaj ących z picia

alkoholu i z powodu irrnych uzaleznień,
- wspóĘraca z Policją w organizacji fesĘnu ,.,Z namibezpiecntiej" - w Ęm m.in.
konk:urs nt. majomości podstawowych przepisów ruchu drogowego,,
- Udział uczniów szkół podstawowych w ogólnopolskiej Kampanii Profilakrycznej
pt.,,Zachow a1 T r zetwy Umysł''
- Prowadzenie ptzez terupęUtów ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom tlvIłodzieĘ
,'KAI KAIROS'' z Płocka we wszystkich miejskich szkołach zajęć warsztatowych,
pogadanek o tematyce uzależniei od alkoholu i narkoĘków ( dla uczrriów,
nauczycieli i spotkania z rodzicamt),
- Udział członków komisji w szkoleniach z zakresu wiedzy z ustawy o wychowaniu
w trzeźsłościi przeciwdzl'ałaniu alkoholiznowi, narkomanii i przemocy w rodzinie,
- Wspieranie iokalnych imprez profilakĘcmych o charakterze rozry.wkowym,
sportowym itp., które odbywająsię bezudziału alkoholu i w szczególny sposób
eksponująten fakt. DoĘczy to przede wszystkim lmprez organizowanychprzez
szkoły, Dom Kultury, Miejski ośrodekSportu i Rekreacji, Komendę Powiatową
Po1icji, Zarządy osiedli, Parafie, Stowarzyszenie Klubu AbsĘnenta ,,Przystai",
- Doposażenie w sprzęt sportowo-rozrywkowy miejskich placówek oświatowowychowawczych i kulturalnych, aby stworzyć bezpileczne, wohe od lzaleimiei
miejsce spędzania wolnego czasl) przez dzieci i młodzięŻ,
- Wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć mających charakter dztałai
profilaktycznych ukazujących pozytywne postawy i szerzenie zdrowego itrzeźwego

spędzania wolnego czasu przez młodzież poprzęz finansowanie
organizowanych pozalekryjny ch zajęć sportowych,
- Finansowanie kolonii., obozów sportowych dla dzieci z rodztn podwyższonego
ryzyka choroby aikoholowej, niewydolnych wychowawczo. Ta forma wypoczynku
połączona jest z reaIizacjąprog:amx z zakresu profilakĘki lzaleźnief.,
- objęcie dożywianiem dzieci z rodzin nazrraczonych problemem alkoholowym,
lczestttczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeuty czny ch - świetlica w MoPSie'

Ęcia oraz

Zadanie 4.
Wspomaganie działalnościinsĘtucji' stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
ronłiąz}rwaniu problemów alkoholowych.
- Kontynuowanie pomocy dla Stowarzyszęnia Klubu Abstynenta ,,,Przystń"
(opłata za uĄtkowanie pomieszczenia w budynku MoPSu, opłata za abonament
RTV i telefoticnry, doposażenie świetlicy Klubu AA) ;

- Wspieranie grupy AL-ANON - spotkania terapeutyczne kobiet, zakup literatury
fachowe.j, szkolęnia'
- Współpraca z Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej , międzł innymi w

zakresie udzielania pomocy prawnej, psychologicznej, rodzinom dotknięĘm
problemem alkoholowym oraz przemocąw rodzinie.
- Finansowanie Srodowiskowego Ogniska Wychowawczego w MOPSie.

Zadanie 5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Zadania z tego zakresu sąrealizowane przez Wydztał DziałalnościGospodarczej,
Straz Miejską Policję i MKRPA dot. kontroli placówek handlowych, sprzeduŻ
alkohoiu nieletnim, reklama i promocja alkoholu itp.
Finansowanie zadań reaItzowanych w ramach Programu MKRPA będzie
dokonywane z \^?ływu opłat zakorzystanie z zezłłoleńna sprzedaż napoj ów
alkoholowych wnoszonych przez podmioĘ gospodarcze prowadzące tę sprzedaż.
Na 2011r. przewiduje się wpĘ.w do budżetu z tego Ęrtufu kwotę 400'000z}, ztego
na dztałalnośćSrodowiskowego ogniska Wychowawczego w MoPSie - 257.4602ł,
oraz 20.000zł na zyvalczanię narkomanii.
Pozostałe środkifinansowe będą wyko rzystate m.in. na: oraz doposażenie świetlicy
Stowarzyszenia K]ubu Abstynentów,,Przystań'' Grupy AL ANON' naorganizację
'
Sierpeckich DniTrzętwości - planowana kwota 16.470zł.
Ponadto dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Poradni Terapii
IJzależnjeń2.500zł dotacja dia Miasta Płocka na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie
WyĄrzeżwień mieszkańców Sierpca'

59.040zł na zakup programów profilaktycznych' edukacyjnych, spektakli, na
konkursy p1asĘczne i udzielania pierwszej pomocy' zajęcia terapęutyczne.
Ponadto na dofinansowanie kolonii i obozów, wypoczynek letni, zimowy dzieci
objętych pomocą MoPS, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym,
- na wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii psychiatrycmej i
psychologicznej - 1 opinia biegłego 170zł + oplata za wnioski składane do Sądu o
nałożenieobowiąku leczenia osób naduĄ.wających alkoholu - 40zł od wniosku,
- na transport Żywności z Banku Zyłmoścido'magazynu PKPS w Sierpcu,
- na prenrrmeratę czasopism ,,Remedium''
,,Świat Problemów'' ala Mops, spz,
SP3, Gimnazjum Miejskiego oraz dla Poradni Terapii TJzaleimlei,
- 4.000zł na wypłaty diet dla członków Komisji za udział w posiedzeniach _ dięta
cz.łonka Komisji w},nosi 100zł brutto za posiedzenie,
- 5.000zł na szkolenia i delegacje członków Komisji, Klubu AA' Grupy ALAnon.
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Sporz.: H.W.

