Załącznik do Uchwały Nr …................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia …...............................................

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

PROJEKT

WPROWADZENIE

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi Ustawa o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz.1356, z późn. zm.).
Ustawa określa kierunki polityki państwa wobec alkoholu. Reguluje ona w sposób kompleksowy
zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania
z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Określa również źródła finansowania
tych zadań. Dokument opisuje funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych. Reguluje dziedzinę
promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy karne dotyczące obrotu
alkoholem i reklamy alkoholu. Wprowadza regulacje dotyczące postępowania wobec osób
nadużywających alkoholu i określa podstawy lecznictwa odwykowego.
Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę do realizacji zadań w przedmiotowym zakresie
są organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Zadania samorządów gminnych ujmowane są w formie gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, które określają lokalną strategię w zakresie profilaktyki
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu.
Do zadań tych zgodnie z art. 41 ustawy należy w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, 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,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
5) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
W myśl powyższego, corocznie opracowany zostaje dla Dąbrowy Górniczej Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program koresponduje ze Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej przyjętą do realizacji zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Sporządzony
został w oparciu o raport pn.: „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Miasta Dąbrowa
Górnicza”.
Przedmiotowy Program zawiera wykaz zadań z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi, których
realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych i jest kontynuowana nadal, oraz zawiera propozycje
nowych zadań do realizacji w 2016 roku, pochodzące od lokalnych instytucji, placówek oświatowych,
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
zaangażowanych w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Program został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi, działającymi na
rzecz problematyki uzależnień na terenie miasta, będącymi ważnym partnerem w realizacji
określonych w nim zadań.

Adresatami są wszyscy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, a w szczególności:
- dzieci i młodzież szkolna,
- osoby uzależnione od alkoholu,

- członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym,
- osoby pijące alkohol szkodliwie bądź ryzykownie.
Zadania ujęte w Programie finansowane są ze środków pozyskanych z pobieranych opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, które stanowią dodatkowe
dochody gminy. Zgodnie z art. 18² pkt. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w 2016 r. z ww. środków finansowane będą również zadania realizowane przez
placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Jednostką koordynującą realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016 jest Urząd Miejski – Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej w Dąbrowie Górniczej.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
CELEM PROGRAMU JEST OGRANICZANIE ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH SKUTKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z NADUŻYWANIA ALKOHOLU I UŻYWANIA INNYCH ŚRODKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH POPRZEZ PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI
MIESZKAŃCÓW; PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZMIANY STRUKTURY
SPOŻYCIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROWADZENIE SKOORDYNOWANYCH
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH, TERAPEUTYCZNYCH
I
REHABILITACYJNYCH.
Cel Programu realizowany będzie poprzez pracę w nw. obszarach przy efektywnym wykorzystaniu
zasobów instytucjonalnych w wybranych inicjatywach lokalnych:

• Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców, bez względu na stopień

indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych,

• Profilaktyki selektywnej – adresowanej do jednostek lub grup o podwyższonym ryzyku
wystąpienia problemów
psychoaktywnych,

związanych

z

używaniem

alkoholu

i

innych

substancji

• Profilaktyki wskazującej – adresowanej do osób lub grup, które ujawniają pierwsze symptomy
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów
diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia,

• Terapii

– obejmującej
z uzależnieniem.

osoby

wymagające

specjalistycznej

pomocy

w

związku

Cele szczegółowe zdefiniowane zostały przy opisie poszczególnych zadań zaplanowanych
do realizacji.
Zadanie 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
spożywających alkohol ryzykownie lub szkodliwie, osób zagrożonych inną formą uzależnienia
oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

1. Zapewnienie dostępu do profesjonalnej terapii i leczenia
osobom uzależnionym od alkoholu, używającym alkohol w
sposób szkodliwy lub ryzykowny.
CELE
2. Poprawa stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego osób
pijących problemowo,
w tym uzależnionych od
alkoholu.

Działania - sposoby realizacji:

1

Wspieranie placówek / poradni leczenia
uzależnień, w tym dąbrowskiej Poradni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia działającej
w strukturach NSZOZ Przychodnia
„Merkury” Sp. z o.o. poprzez:
a) zapewnienie personelowi
terapeutycznemu udziału w szkoleniach
specjalistycznych, wpływających na
podniesienie kwalifikacji zawodowych,
b) umożliwienie uzupełnienia podstawowej
oferty programowo-terapeutycznej Poradni
poprzez finansowanie w ramach
działalności ponadpodstawowej realizacji
nw. programów:
-programu psychoterapeutycznego/
zapobiegania nawrotom dla osób
uzależnionych od alkoholu, które
ukończyły podstawową terapię
uzależnienia oraz terapię w ośrodkach
stacjonarnych, pracujących zawodowo
w godzinach dopołudniowych,
-grupy wstępno-motywacyjnej
uzupełniającej podstawowy program,
adresowanej do osób zobowiązanych
do leczenia przez sąd,
-grupy terapii pogłębionej dla kobiet
współuzależnionych, które ukończyły
grupę wstępno-edukacyjną,
- grupy leczenia uzależnień
behawioralnych (od zakupów, Internetu,
gier),
-grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób
uzależnionych od różnych środków
psychoaktywnych / poza alkoholem /:
dopalaczy, marihuany, amfetaminy
i innych.
c) doposażenie Poradni w materiały
edukacyjne / książki specjalistyczne,

Mierniki:

- liczba osób z uzależnieniem mieszanym,
korzystających z terapii

- liczba przeszkolonych specjalistów
uzależnień w placówce odwykowej

- liczba osób uzależnionych, korzystających
z programów terapeutycznych,
realizowanych w ramach działalności
ponadpodstawowej Poradni

poradniki, broszury, ulotki, plakaty,
czasopisma / dla pacjentów i nowości
wydawnicze dla personelu
terapeutycznego/.
2

3

4

5

Kontynuowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, zajmującymi się aktywizacją
środowisk lokalnych na rzecz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin poprzez ogłoszenie konkursu
ofert na dotacje na realizację w 2016 roku
zadania pn.: „Programy na rzecz
propagowania trzeźwości przez organizacje
abstynenckie”.
Wspieranie działalności organizacji
pozarządowych oraz innych placówek
podległych gminie, realizujących programy
pomocy psychologicznej oraz
psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu, w tym
dla osób bezdomnych przebywających
w Noclegowni.
Kontynuowanie działalności Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego poprzez:
- zatrudnienie konsultantów / prawnika,
psychologa, specjalistę psychoterapii
uzależnień / w celu udzielania
zainteresowanym mieszkańcom
bezpłatnych porad specjalistycznych,
- systematyczne doposażanie w czasopisma
specjalistyczne i materiały edukacyjne
będące cennymi narzędziami zwiększania
kompetencji osób zaangażowanych
w rozwiązywanie problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie,
- prowadzenie stałego systemu informacji
o ofercie specjalistycznej Punktu.
Prowadzenie działań na rzecz zwiększania
dostępności do informacji o miejscach,
programach i metodach leczenia uzależnień.

- liczba członków organizacji
abstynenckich, korzystających
z programów terapeutycznych
z wyszczególnieniem form terapii

- liczba osób uzależnionych
i współuzależnionych, korzystających
z programów pomocowych oferowanych
przez organizacje pozarządowe i inne
placówki

- liczba osób korzystających z pomocy
konsultantów Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego

- liczba i rodzaj prowadzonych działań
edukacyjno-informacyjnych

Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie z uwzględnieniem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

1.Ograniczenie szkód w rodzinach z problemem
alkoholowym wynikających
z
destrukcyjnych zachowań jej członków, którzy są
uzależnieni od alkoholu
lub spożywają alkohol
w sposób szkodliwy.
CELE

2. Zwiększenie skuteczności systemu wsparcia i pomocy
psychologicznej, społecznej, prawnej dla rodzin
doświadczających przemocy domowej oraz procedur
interwencyjno-korekcyjnych wobec osób nadużywających
alkohol.
3. Umożliwienie korzystania z pomocy terapeutycznej rodzinom
doświadczającym przemocy oraz zagrożonych przemocą
domową.

Działania - sposoby
realizacji:

1

2

3

Kontynuowanie współpracy z Poradnią
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w realizacji
prowadzenia programu psychoterapii
współuzależnienia /zakup materiałów
edukacyjnych/.
Prowadzenie zorganizowanych form pomocy
psychologicznej dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych problemem
alkoholowym /współpraca z organizacjami
pozarządowymi/.
Kontynuowanie działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która między innymi:
-podejmuje czynności zmierzające
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
-uczestniczy w posiedzeniach grup
roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego,
dotyczących podejmowania działań
w ramach procedury „Niebieskie Karty”
związanej z podejrzeniem przemocy
w rodzinie,
-kieruje wnioski do sądu w sprawie

Mierniki:

- liczba osób współuzależnionych
uczestniczących w programie
psychoterapeutycznym

- liczba dzieci i młodzieży objętych
zorganizowanymi formami pomocy
psychologicznej

- liczba przeprowadzonych rozmów
interwencyjno-motywujących
- liczba osób skierowanych na leczenie
odwykowe
- liczba osób z problemem alkoholowym
skierowanych do biegłych sądowych
- liczba spotkań członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uczestniczących
w posiedzeniach grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego

zastosowania wobec osób uzależnionych
od alkoholu obowiązku leczenia
odwykowego.

4
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6

Powołanie biegłych sądowych, którzy
na wniosek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przeprowadzają badanie i wydają opinię
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
osób skierowanych do badania przez
Komisję.
Kontynuowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, zajmującymi się aktywizacją
środowisk lokalnych na rzecz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin m.in. poprzez zlecenie im
w drodze konkursu ofert na dotacje w 2016
roku realizacji następujących zadań:
*„Organizowanie i rozwijanie różnych form
uczestnictwa osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin w życiu
społeczności lokalnej /wsparcie środowiska
abstynenckiego, indywidualne oraz
grupowe samokształcenie/”,
*„Udzielanie porad prawnych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii”,
*„Prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci
i młodzieży w ramach realizacji gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
w poszczególnych dzielnicach miasta:
Centrum, Gołonóg, Ząbkowice, Mydlice”,
*„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie specjalistycznej”.
Organizowanie wspólnie z placówkami
oświatowymi prowadzonymi przez Miasto
w okresie wakacji letnich bezpłatnych
półkolonii dla dzieci i młodzieży /przede
wszystkim wywodzących się z rodzin
z problemem alkoholowym oraz z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej i życiowej/,
będących integralnym elementem i zarazem
uzupełnieniem prowadzonych w szkołach
przedsięwzięć profilaktycznych.

- liczba wniosków przekazanych do sądu
dot. leczenia osób uzależnionych od
alkoholu

- liczba opinii o uzależnieniu od alkoholu
wydanych przez biegłych sądowych

- liczba organizacji pozarządowych i liczba
zadań przez nie realizowanych, zleconych
w ramach konkursu na dotacje z budżetu
miasta, prowadzących działalność na
rzecz integracji społecznej osób
uzależnionych i ich rodzin

- liczba placówek wsparcia dziennego
i liczba dzieci objętych wsparciem
w tych placówkach

- liczba osób korzystających z porad
specjalistycznych

- liczba dzieci i młodzieży korzystających
ze zorganizowanego wypoczynku
w okresie letnim
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Organizowanie szkoleń specjalistycznych
dla pracowników socjalnych, przedstawicieli
policji, członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a także pracowników innych służb
i instytucji z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i innych uzależnień, oraz
szkoleń dotyczących obszaru
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Organizowanie szkoleń i kursów
specjalistycznych dla nauczycieli
ze wszystkich typów szkół, dotyczących
przeciwdziałania uzależnieniom dzieci
i młodzieży od substancji psychoaktywnych
i profilaktyki zachowań destrukcyjnych.

- liczba osób przeszkolonych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
przeciwdziałania
alkoholizmowi i innym uzależnieniom

- ilość zorganizowanych szkoleń
i kursów
- liczba uczestników szkoleń i kursów

Udzielanie wsparcia osobom znajdującym
się w sytuacjach kryzysowych,
wynikających
w
szczególności z problemów alkoholowych,
przemocy w rodzinie, narkomanii i innych
uzależnień poprzez kontynuowanie działań
związanych z funkcjonowaniem Miejskiego
Telefonu Zaufania.
Prowadzenie środowiskowych programów
pomocy rodzinie, a także programów dla
rodziców dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych, mających na celu
zwiększenie ich kompetencji
wychowawczych oraz uwzględniających
prewencyjny wpływ na zachowania
ryzykowne np.: „Szkoła rodzica”.

- liczba porad udzielonych osobom
korzystającym z Miejskiego Telefonu
Zaufania
- liczba osób uczestniczących
w środowiskowych programach pomocy
rodzinie

Prowadzenie zajęć i programów
rozwojowych dla dzieci z rodzin dotkniętych
i zagrożonych problemem alkoholowym,
dysfunkcyjnych.

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach
i programach rozwojowych

Prowadzenie programów dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie
i będących osobami współuzależnionymi.

- liczba osób objętych programami
pomocowymi

13
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Prowadzenie programów profilaktycznoedukacyjnych i psychoedukacyjnych dla osób
pijących szkodliwie i ryzykownie oraz dla
osób współuzależnionych.
Prowadzenie programu skierowanego
do osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo zagrożonych wykluczeniem
z powodu nadużywania alkoholu.

- liczba uczestników

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, 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.
1. Kształtowanie postaw społeczności lokalnej uwrażliwiających
na problemy zagrożenia uzależnieniami i dysfunkcję rodziny
oraz zwiększenie kompetencji dorosłych w zakresie
rozwiązywania ww. problemów.
2. Tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości realizacji
CELE
zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i innych środków
uzależniających oraz uczenie umiejętności społecznych,
osobistych, służących obronie przed zachowaniami
prowadzącymi do zagrożeń patologią.
3. Zwiększenie świadomości szkód spowodowanych przez
alkohol.
Działania – sposoby
Mierniki:
realizacji:
Upowszechnianie informacji o instytucjach
w mieście, świadczących pomoc w obszarze
1
- liczba i rodzaj rozprowadzonych
rozwiązywania problemów alkoholowych
materiałów informacyjno-edukacyjnych
i innych uzależnień /w tym behawioralnych/,
m.in. poprzez zakup i dystrybucję broszur,
plakatów, informatorów, ulotek
z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi,
itp. w celu dostarczenia mieszkańcom miasta
informacji o szkodach powodowanych przez
alkohol i inne środki psychoaktywne.

2

Uczestniczenie w ogólnopolskich
i regionalnych kampaniach społecznych
i innych profilaktycznych przedsięwzięciach
promujących ograniczanie szkód
powodowanych przez alkohol, m.in. poprzez
zakup pakietów materiałów profilaktycznoedukacyjnych niezbędnych do przystąpienia

- liczba uczestników - dzieci, młodzieży,
nauczycieli uczestniczących w szkolnych
programach profilaktycznych

do organizowanych przedsięwzięć; włączenie
szkół do rozpowszechniania idei kampanii.

3

4

5

6

7

Włączanie się do organizacji lokalnych
przedsięwzięć profilaktycznych m.in.
poprzez:
- współorganizowanie eventów i festynów
rodzinnych o charakterze kulturalno –
rekreacyjnym, promujących alternatywne
wobec alkoholu i innych uzależnień formy
spędzania czasu wolnego,
-zorganizowanie konferencji dla różnych
grup zawodowych, działających
w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, oraz zorganizowanie superwizji
dla członków grup roboczych, działających
w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
-współorganizowanie miejskiej debaty
profilaktycznej, poświęconej promowaniu
zdrowego, wolnego od uzależnień stylu
życia.
Przeprowadzenie we wszystkich typach
szkół, w tym w szkołach specjalnych,
warsztatów profilaktycznych z obszaru
wczesnej profilaktyki problemowej z zakresu
alkoholizmu dla dzieci i młodzieży,
w oparciu o zgłoszone przez szkoły potrzeby.
Organizowanie dla dzieci i młodzieży,
głównie z grup ryzyka, w szkołach,
placówkach oświatowych i kulturalnych
pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno –
artystycznych, oraz doposażanie
i modernizowanie placów zabaw i boisk
sportowych, będących miejscem zdrowego
i wolnego od uzależnień spędzania wolnego
czasu.
Zorganizowanie szkoleń Rad
Pedagogicznych w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą,
wg zgłoszonych przez szkoły potrzeb.
Wspieranie organizowanych w szkołach
różnorodnych inicjatyw profilaktycznych,
a także przedsięwzięć profilaktycznych
opracowanych i realizowanych przez dzieci
i młodzież, skierowanych do grup
rówieśniczych /konkursów, olimpiad, itp./ np.
poprzez:
- wyróżnianie uczestników wymienionych

- liczba osób uczestniczących
w przedsięwzięciach profilaktycznych

- liczba uczestników konferencji

- liczba szkół i innych placówek, w których
prowadzone są programy profilaktyczne

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących
w pozalekcyjnych zajęciach
profilaktycznych

- liczba przeszkolonych nauczycieli

- liczba wspartych przedsięwzięć

8

9

10

profilaktycznych organizowanych
w szkołach i innych placówkach

przedsięwzięć nagrodami rzeczowymi,
gadżetami stanowiącymi czynnik
aktywizujący do uczestniczenia
w działaniach profilaktycznych,
- prezentowanie dzieciom i młodzieży form
teatralnych z przekazem profilaktyczno –
edukacyjnym, będących uzupełnieniem
prowadzonych w szkołach działań
profilaktycznych.

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej
w spektaklach teatralnych

Podejmowanie działań o charakterze
edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
wg potrzeb zgłoszonych przez szkolnych
pedagogów.

- ilość działań edukacyjnych
skierowanych do rodziców

Prowadzenie działań na rzecz
przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach,
poprzez:
- wspieranie podmiotów i instytucji, które
w zakresie realizacji swoich działań
są powiązane z ruchem drogowym,
w rozpowszechnianiu wśród kierowców
i innych użytkowników dróg materiałów
informacyjnych podczas kontroli
drogowych,
- wspieranie działań policji w ramach
uczestniczenia w ogólnopolskich
kampaniach i akcjach promujących
trzeźwość wszystkich uczestników ruchu
drogowego /np. zabezpieczenie materiałów
informacyjno-edukacyjnych, urządzeń
służących do badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu/.
Prowadzenie działań kontrolnych
dotyczących przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przez
Zespół kontrolny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- liczba podmiotów realizujących
programy
- liczba przeprowadzonych wspólnych
akcji trzeźwościowych

- liczba przeprowadzonych kontroli przez
Zespół kontrolny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

CEL

Wspomaganie organizacji pozarządowych, instytucji, ruchów
samopomocowych i osób fizycznych, oraz przedsięwzięć
profilaktycznych służących promowaniu działań alternatywnych
oraz mających na celu niwelowanie następstw nadużywania
alkoholu
i zapobieganie występowaniu szkód
związanych z używaniem alkoholu lub ograniczenie
już występujących.

Działania – sposoby
realizacji:

Mierniki:

1

Wspieranie organizacji pozarządowych
realizujących programy promujące zdrowy
styl życia, szczególnie ukierunkowane
na zapobieganie lub zmniejszanie szkód
związanych z alkoholem.

- liczba organizacji, instytucji, podmiotów
i osób fizycznych zaangażowanych
w działalność na rzecz osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu

2

Powierzenie realizacji niektórych zadań
Programu organizacjom pozarządowym
/ogłoszenie konkursu na dotacje z budżetu
miasta na realizację zadań własnych gminy
w 2016 r. w obszarze przeciwdziałania
patologiom społecznym i profilaktyki
uzależnień/.

- liczba zadań zleconych organizacjom
pozarządowym

3

Współpraca z instytucjami,
stowarzyszeniami, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami oraz
osobami fizycznymi w ramach
podejmowanych wspólnych akcji i działań,
na rzecz promowania abstynencji i trzeźwego
stylu życia oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

- liczba instytucji, stowarzyszeń,
organizacji pozarządowych, osób
fizycznych uczestniczących we
wspólnych akcjach i działaniach
profilaktycznych

4

Wspieranie działań mających na celu
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej
osób z problemem alkoholowym poprzez
dofinansowanie programów obejmujących
treningi umiejętności, w tym m.in.
interpersonalnych, komunikacyjnych,
społecznych, higienicznych, kulinarnych.

- liczba podjętych działań, dot. profilaktyki
uzależnień i przemocy w rodzinie

Zadanie 5
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji
Społecznej

CEL

1.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób
uzależnionych
od alkoholu.

Działania – sposoby realizacji

Mierniki

1

Współpraca z Centrum Integracji Społecznej
w zakresie udzielenia dotacji na działalność
w celu reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powodu długotrwałego
bezrobocia i bezdomności uzależnionych
od alkoholu, po zakończeniu programu
psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego.

- liczba osób objętych działaniami Centrum
Integracji Społecznej

ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ
1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016 są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2. Zasady finansowania zadań:
a. wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w Programie ujęte zostały w planie
budżetowym na 2016 rok w Dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie
alkoholizmowi oraz w Dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85205 – zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdział 85206 – wspieranie rodziny, rozdział 85232 –
Centra Integracji Społecznej.
b. ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: za czynności podejmowane w ramach posiedzeń Komisji, w wysokości 160,00 zł
brutto za każde posiedzenie, wypłacane co miesiąc na podstawie listy obecności,
c. ponosi się wydatki związane z wydawaniem opinii biegłych sądowych, orzekających
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Dysponentem ww. środków jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

REALIZATORZY PROGRAMU
Koordynatorem i realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2016 roku jest Urząd Miejski – Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji
Zawodowej w Dąbrowie Górniczej.

Partnerami/ współrealizatorami Programu są:

1. NS ZOZ Przychodnia „Merkury” sp. z o.o., Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia, Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 13

2. Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii „Droga”, Dąbrowa Górnicza,
ul. Piłsudskiego 92
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 2
4. Komenda Miejska Policji, Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 11
5. Straż Miejska, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Będzin, ul. Kościuszki 58
7. Sąd Rejonowy, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23
8. Prokuratura Rejonowa, Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja 22
10. Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1
11. Placówki oświatowe i kulturalne
12. Wydziały Urzędu Miejskiego
13. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dąbrowa Górnicza,
ul. Graniczna 21
14. Szpital Specjalistyczny im. Sz.Starkiewicza,Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
15. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia
16. Inne podmioty i instytucje działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

