Załącznik

do Uchwały n( 17 0lyxlll2o12
RadY Miejskiej SierPca
z dnla 30 slYcznia 2012(.

MIEJSKI PROGRAM

PRoFILAKTYK| l RozWĄzYvlrANlA
PRoBLEMoW ALKoHoLovl'YCH oraz PRzEclWDzlAŁANlA NARKoMANll
DLA MIASTA SIERPCA na 2012 rok'
Główne cele i zadania Programu:
l' Promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dzieci i młodzieżyzainteresowania
ioznvńi fórmami akiywnbści:'spońowej, ańystycznej, jako alternatywy wobec uzaleznień,
szcńgólnie picia alkoholu, zaŻWania środków psychoaktywnych, stosowania p2emocy
oraz innych zjawisk patologicznych
pomocy
ll. Uozióanid rodzinom, wkorycn występująproblemy alkoholowe i narkotykowe
psychospołecznej i prawnej, a także udzielanie porad w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
ill. Prowódzenie profilaktycznej działalnościinformacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania pioblemów dotyczących uzależnień, w szczególności dla dzieci. i
ńłoo'b'zv, w tym działań na rźecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza|ekcyjnych
programóch opiekuńczo_wychowawczych i socjoterapeutycznych'
iV- W.po'"ginie działalnóściinstytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązylvaniu problemóW uzaleŻnień.
V. Podeimowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 1ó1 i 15 ustawy o wyc-howaniu w trzeŹwości (zakaz spzedaży alkoholu nieletnim).
Vl. Finansowanie Programu.

ZADANIA PROGRAMU PLANOWANE DO REALIZACJI poprzez

:

sĘlu życia i rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania różnymi formami aktywności:spońowej, aĘstycznej' jako
l. Promowanie zdrowego

altemaĘwy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania środków
|śycrroirti*nych, stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych.
i. w'po*"g"nie instytucji, organizacji pozarządowych, które swoim działaniem
przyczynĘą się do kształtowania pozytywnych postaw społecznych' a tym samym

przeciwdziałają uzależnieniom.
2. Zakup i dofinińsowanie obozów i ko|onii dla dzieci i młodziezy z elementami
profilaktyki uzależnień.
3' bofinansowanie budowy plaów gier i zabaw na osiedlach'
4. Doposażenie w sprzęt spońowo-rekreacyjny miejskich placówek oświatowo*y"ho*"'"'y"n i tuiturłnycn' aby stworzyć bezpieczne, wolne od uzależnień miejsce
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
5. Dołnansowanie ńie.|skich imprez spońowych dla dzieci, wpływających na
kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych'
6. Wspołpraca z Policjąw organizacji festynu ,,Z nami bezpieczniej"'

ll' Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej:

i

narkotykowe'

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
zagr oŻony ch uzależnieniem i doznających przemocy.
2. Udżielanie informacji prawnej i psychospołecznej osobom uzależnionym, członkom
ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym w MOPS.
3. Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,,Niebieska Kańa''.
4. Wspomaganie działalnościświetlicy przy MoPS _ Srodowiskowe ognisko
Wychowawcze.
5. DziałalnośÓ zespołu interdyscyplinarnego przy MoPS w Sierpcu'
6. Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie pzez MKRPA czynności zmierzających do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu.
1.

lll. Prowadzenie profilaktycznej działalnościinformacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży' w
tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
'1
. Realizacja programów i spektakli profilaktycznych w miejskich szkołach.
2. Finansowanie organizowanych konkursów na temat zagrożeń wynikających z picia
alkoholu i z powodu innych uzależnień.
3. Prowadzenie we wszystkich miejskich szkołach zajęć warsztatowych, pogadanek o
tematyce uzależnień ( dla uczniów, nauczycieli i rodziców).
4. Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, spońowym
i innych, które odbywają się bez udziału alkoholu i w szczególny sposób eksponują
ten fakt.

5' objęcie

dożywianiem dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem
uzaleŻnień, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.

lV. Wspomaganie działalnościinstytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych' służących

rozwiązywaniu problemów uzależnień:
1. Wspieranie realizacji zadań organizowanych przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośćpożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym'
2. Dofinansowanie instytucji, placówek oświatowychi jednostek gminnych realizujących
poszczególne elementy Programu.
3. Zakup usług od podmiotów prawnych lub osób flzycznych'
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w ań. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
Zadania z tego zakresu są realizowane przez \Nydział DziałalnościGospodarczej,
Straż Miejską Policję i MKRPA - dot. kontroli placówek handlowych, spzedaż
alkoholu nieletnim, reklama, promocja alkoholu itp.

Vl. Zasady finansowania Programu:

1. Program finansowany jest ze środków pochodzących z opłałza korzystanie z

2.

3.
4.

zeał,toleń na sprzedaŻ napojów alkoholowych.
W 2o12r. na realizację Programu wrazz działaniami spójnymi w zakresie
Przeciwdziałania Narkomanii przewidzianymi do realizacji w roku bieżącym
przeznacza się 35O 0O0zł ( z czego 25.000zł na pzeciwdziałanie narkomanii).
Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powołani
Zarządzeniem Burmistrza) za udział w posiedzeniu otrzymu.ią wynagrodzenie w
wysokości 100zł brutto. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności
dołączonej do protokołu z posiedzenia komisji.
Na działalnośćŚrodowiskowego ogniska Wychowawczego w MoPSie _231 %ozł.
Dotacja dla Miasta Płocka na poczet pokrycia kosztów pobytu w lzbie \Mrzeźwień

mieszkańców Sierpca -2 5oozł'
5. Delegacje i szkolenia członków Komisji, Klubu AA, Grupy ALAnon'
6. Prenumerata czasopism ,,Remedium'' i ,,Swiat ProblemóW' ( d|a szkoł ' MoPs' Poradni
Terapii Uzależnień, Klubu AA).
7. Wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznej
( opinia jednego biegłego 180zł plus 40zł od wniosku składanego do Sądu o nałożenie
obowiązku leczenia wobec osób nadużywających alkoholu).
8' Dofinansowanie wypoczynku (kolonie i obozy) dzieci i młodzieży z rodzin, w których
występuje problem uzależnień oraz pęemocy.

Pzewodniczący Rady Miejskiej
/-i Marek chŻanowski

