UCHWAŁA NR XXVII/292/16
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2017
rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm: Dz. U. z 2016r. poz.1579), w związku z art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, zm: Dz. U. z 2015r.
poz. 1893) Rada Miejska Brzegu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na
2017 rok, zwany dalej „Programem” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie finansowany z budżetu
gminy.
2. Program realizuje komórka organizacyjna Urzędu Miasta w Brzegu właściwa do spraw zdrowia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/292/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 25 listopada 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2017
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WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem
wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z tą
sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie Gminy Brzeg.
Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych
oraz stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na
lata 2016- 2022.
Kierunki działań zawarte w programie są zgodne z takimi dokumentami strategicznymi jak:
 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020,
 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020,
Wiążące akty prawne :





ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r poz. 487),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r.
poz.1286 z późn.zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz.28 z późn. zm.),
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.poz. 163).

Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :





Uchwała nr LII/361/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2014r w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz wprowadzenie stałego zakazu podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów
alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Brzeg,
Uchwała LII/361/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2014r w sprawie ustalenia ilości
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Brzeg,
Zarządzenie Burmistrza Brzegu nr 605/15 z dnia 04.09.2015r w sprawie zmiany składu
osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZIAŁ I
Diagnoza problemów
Problemy alkoholowe są powszechnie postrzegane jako jedne z najważniejszych zagrożeń
społecznych – obok problemu biedy, bezrobocia, narkomanii, zaniedbywania rodzin i przestępczości.
Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
większość pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla
nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol
problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2
mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Nadużywanie alkoholu powoduje nie tylko
szkody zdrowotne, ale również społeczne, takie jak naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego,
przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Do ważnych problemów alkoholowych można zaliczyć niewątpliwie picie alkoholu przez
młodzież. Badania ESPAD prowadzone w 2015r pokazują , że napoje alkoholowe są najbardziej
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego
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życia piło 83,8% uczniów z młodszej grupy i 95,8% uczniów ze starszej grupy. Picie napojów
alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło
48,6% piętnasto-szesnastolatków i 82,3% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym
napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek
badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed
badaniem, chociaż raz upiło się 12,5% uczniów z młodszej kohorty i 19,7% ze starszej grupy
wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 63,1% uczniów młodszych i 35,6%
uczniów starszych.
Wyniki lokalnych badań prowadzonych w 2013r. przez psychologa z Centrum Rozwoju i
Wsparcia ujawniają następujące dane dotyczące spożywania alkoholu, inicjacji alkoholowej,
częstotliwości i rodzajów spożywania alkoholu przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych (próba 634
badanych):
SPOŻYWANIE ALKOHOLU
CZY ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL? (CAŁA PRÓBA)
TAK
NIE
95% (591)
5% (32)
CZY ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ
ALKOHOL? (CHŁOPCY)
TAK
NIE
98% (278)
2% (7)

CZY ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ
ALKOHOL? (DZIEWCZYNY)
TAK
NIE
93% (313)
7% (25 )

CZY ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL? (PODZIAŁ NA KLASY)
KLASY 1
KLASY 2
KLASY 3
KLASY 4
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
93%
7%
93%
7%
99%
1%
98%
2%
Z powyższych danych wynika, że prawie całej grupie tj. 95% zdarzyło się spożyć alkohol.
Pomiędzy dziewczętami a chłopcami jest 5% różnicy jeżeli chodzi o spożycie alkoholu.
Niepokojącymi danymi jest podobny odsetek osób, które już spożyły alkohol wśród osób nieletnich
(klasy 1 i 2) co potwierdza ogólna dostępność do alkoholu wśród młodzieży.
INICJACJA ALKOHOLOWA
KIEDY PIERWSZY RAZ ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL? (CAŁA PRÓBA)
KLASA 1-3
KLASA 4-6
GIMNAZJUM
PONADGIMNAZJALNA
2%
15%
68%
15%
KIEDY PIERWSZY RAZ ZDARZYŁO CI WYPIĆ ALKOHOL? (CHŁOPCY)
KLASA 1-3
KLASA 4-6
GIMNAZJUM
PONADGIMNAZJALNA
3%
20%
65%
12%
KIEDY PIERWSZY RAZ ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL?
(DZIEWCZYNY)
KLASA 1-3
KLASA 4-6
GIMNAZJUM
PONADGIMNAZJALNA
2%
11%
70%
17%
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KIEDY PIERWSZY RAZ ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL? (KLASY 1)
KLASA 1-3
KLASA 4-6
GIMNAZJUM
PONADGIMNAZJALNA
2%
16%
77%
5%
KIEDY PIERWSZY RAZ ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL? (KLASY 2)
KLASA 1-3
KLASA 4-6
GIMNAZJUM
PONADGIMNAZJALNA
3%
17%
58%
22%
KIEDY PIERWSZY RAZ ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL? (KLASY 3)
KLASA 1-3
KLASA 4-6
GIMNAZJUM
PONADGIMNAZJALNA
2%
12%
67%
19%
KIEDY PIERWSZY RAZ ZDARZYŁO CI SIĘ WYPIĆ ALKOHOL? (KLASY 4)
KLASA 1-3
KLASA 4-6
GIMNAZJUM
PONADGIMNAZJALNA
4%
11%
19%
66%
Z powyższych danych wynika, że spośród całej badanej grupy, której zdarzyło się wypić
alkohol większość osób przeszła inicjację alkoholową w gimnazjum (68%), następnie na drugim
etapie edukacyjnym (15%) i w szkole ponadgimnazjalnej (15%), a na pierwszym etapie szkoły
podstawowej (2%). Analizy te wskazują, jako główne miejsce inicjacji gimnazjum, wynik ten jest o
tyle niepokojący, że wskazują na bardzo duży odsetek osób niepełnoletnich, które mają dostęp do
alkoholu przed ukończeniem 18 r.ż. . Uwzględniając płeć respondentów, okazuje się, ze dziewczęta
częściej pierwszy raz sięgały po alkohol w gimnazjum (70%) oraz w szkole ponadgimnazjalnej
(17%) w porównaniu z chłopcami (65%;12%). Chłopcy częściej próbowali pierwszy raz w szkole
podstawowej. Badając tendencje rozciągnięte w czasie, narzuca się stwierdzenie, że z upływem lat
wzrasta ilość osób, u których inicjacja alkoholowa następuje we wcześniejszym wieku (2 etap
edukacyjny i gimnazjum).
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOŻYWANIA ALKOHOLU
JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAĆ ALKOHOL (CAŁA PRÓBA)
RAZ SPR.
OKAZJ.
1x MIESIAC 1xTYDZIEŃ KILK.RAZY CODZIENNIE
W TYG.
7% (40)
63% (375)
8% (45)
17% (104)
5% (28)
0
JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAĆ ALKOHOL (CHŁOPCY)
RAZ SPR.
OKAZJ.
1x MIESIAC 1xTYDZIEŃ KILK.RAZY CODZIENNIE
W TYG.
0
6% (16)
57% (158)
8% (23)
12% (39)
4% (13)
JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAĆ ALKOHOL(DZIEWCZYNY)
RAZ SPR.
OKAZJ.
1x MIESIAC 1xTYDZIEŃ KILK.RAZY CODZIENNIE
W TYG.
4% (13)
69% (217)
7% (22)
12% (39)
4% (13)
0
JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAĆ ALKOHOL (KLASY 1)
RAZ SPR.
OKAZJ.
1x MIESIAC 1xTYDZIEŃ KILK.RAZY CODZIENNIE
W TYG.
10% (21)
67% (148)
9% (20)
13% (28)
1% (3)
0
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JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAĆ ALKOHOL (KLASY 2)
RAZ SPR.
OKAZJ.
1x MIESIAC 1xTYDZIEŃ KILK.RAZY CODZIENNIE
W TYG.
9% (17)
57% (106)
6% (11)
21% (39)
7% (14)
0
JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAĆ ALKOHOL (KLASY 3)
RAZ SPR.
OKAZJ.
1x MIESIAC 1xTYDZIEŃ KILK.RAZY CODZIENNIE
W TYG.
1% (8)
63% (86)
28% (11)
22% (30)
6% (8)
0
JAK CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAĆ ALKOHOL (KLASY 4)
RAZ SPR.
OKAZJ.
1x MIESIAC 1xTYDZIEŃ KILK.RAZY CODZIENNIE
W TYG.
0
73% (35)
6% (3)
15% (17)
6% (3)
0
Z powyższych danych wynika, że spośród grupy badanej większość spożywa alkohol
okazjonalnie 63%. Żadna z osób badanych nie zadeklarowała picia alkoholu codziennie. Jednak
17% badanych przyznało, ze spożywa alkohol przynajmniej raz w tygodniu, a 5% kilka razy w
tygodniu. Stanowi to łącznie sporą grupę uczniów (132 łącznie z obu grup), którzy są w większym
stopniu narażeni na rozwój alkoholizmu, ponadto spożywanie alkoholu może już wpływać na ich
funkcjonowanie na co dzień, w tym funkcjonowanie szkolne, co może rodzić różnorodne problemy
w tym obszarze.
Biorąc pod uwagę płeć badanych o 12% więcej kobiet spożywa alkohol okazjonalnie w
porównaniu do mężczyzn, z kolei o 12% więcej chłopców pije raz w tygodniu.
Biorąc pod uwagę podział na roczniki uwidacznia się z kolei, że uczniowie klas starszych
częściej deklarowali okazjonalne picie. Na uwagę zasługuje spory odsetek uczniów spożywających
alkohol przynajmniej raz w tygodniu i więcej, w klasach trzecich i drugich 28%, w klasach
pierwszych 13%.

Alkohol
Liczba badanych

RODZAJE SPOŻYWANYCH ALKOHOLI
Jaki alkohol zdarzyło ci się spożywać?
Piwo
Wino
545
362

Wódka
502

W zakresie rodzajów spożywanego alkoholu na pierwszym miejscu jest piwo (545), następnie
wódka (502) oraz na trzecim wino (362). Respondenci mogli również dopisać inne alkohole, które
zdarzało im się spożyć, gdzie prym wiedzie whisky (57) oraz szampan (25).
MIEJSCA SPOŻYWANIA ALKOHOLU
W JAKICH SYTUACJACH ZDARZA CI SIĘ SPOŻYWAC ALKOHOL
(CAŁA PRÓBA)
W SZKOLE
NA IMPREZIE
W DOMU
U KOLEGÓW POZA DOMEM
41
453
124
272
297
Powyższe wyniki wskazują, ze młodzieży stosunkowo rzadko zdarza się spożywać alkohol w
szkole i w domach, najczęściej z kolei piją alkohol na imprezach, u kolegów, poza domem.
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Inne ważne dane wiążące się z problematyka alkoholową zebrane w 2015r.:
 limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 150,
 liczba osób z którymi czlonkowie MKRPA prowadzili rozmowy interwencyjno –
motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu - 89,
 ilość wniosków do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego – 69,
 ilość nietrzeżwych nieletnich zatrzymanych przez policję w izbach dziecka lub odwiezionych
do domów rodzinnych – 16,
 ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w izbach wytrzeźwień – 399,
 ilość osób z problemem alkoholowym, którym udzielono pomocy w Punkcie Pomocy
Kryzysowej - 225,
 ilość osób – członków rodziny z problemem alkoholowym, którym udzielono pomocy w
Punkcie Pomocy Kryzysowej - 158,
 liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej MOPS z powodu uzależnienia
przynajmniej jednego z członków rodziny - 974.
Ze zjawiskiem problemów alkoholowych łączy się ściśle zjawisko przemocy w rodzinie :
 liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły w roku 2015 do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego – 87,
 ilość osób doznających przemocy, którym udzielono pomocy w Punkcie Pomocy
Kryzysowej – 132,
 ilośc osób stosujących przemoc w rodzinie, którym udzielono porad – 178.
ROZDZIAŁ II
1. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej
Instytucje i organizacje pozarządowe realizujące w Brzegu zadania mieszczące się w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:
















Rada Miejska i jej Komisje
Burmistrz Brzegu
Straż Miejska
Komenda Powiatowa Policji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Prokuratura Rejonowa
Sąd Rejonowy
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Punkt Pomocy Kryzysowej
Placówki oświatowe
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Świetlice socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze
Organizacje pozarządowe
Służba zdrowia

2. Zdiagnozowane potrzeby środowiska w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy
rówieśniczej
6
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Doświadczenia uzyskane podczas wykonywania gminnych programów w latach poprzednich,
rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opinia
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu obligują do kontynuacji
dotychczasowych form pracy profilaktycznej w środowisku dzieci i młodzieży.
Uzupełnieniem informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych diagnoz są dane jakościowe,
które są wynikiem rozmów i zgłaszanych problemów przez nauczycieli, pedagogów i dyrektorów
szkół, członków MKRPA oraz innych osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień. Efektem tej współpracy są wypracowane wnioski do GPPiRPA :
1. Realizacja profesjonalnych programów profilaktyki selektywnej dla młodzieży podejmującej
zachowania ryzykowne oraz specjalistycznych działań w ramach profilaktyki wskazującej
adresowanych do zidentyfikowanych uczniów z grupy wysokiego ryzyka. (np. Candis, Fred
Goes Net, Szkolna Interwencja Profilaktyczna),
2. Lokalne, atrakcyjne inicjatywy dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
3. Realizacja rekomendowanych, skutecznych programów profilaktycznych,
4. Wypracowanie skutecznej strategii interwencji kryzysowej (policja, kuratela sądowa,
pogotowie ratunkowe, pedagodzy szkół),
5. Utworzenie grupy dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem,
6. Zwiększenie liczby godzin zajęć terapii indywidualnej w PPK,
7. Możliwość przyjmowanie w PPK uczniów brzeskich szkół ponadgimnazjalnych kierowanych
do objęcia pomocą specjalistyczną przez pedagoga szkolnego ( niezależnie od miejsca
zamieszkania),
8. Utworzenie ośrodka lecznictwa odwykowego dla młodzieży,
9. Utworzenie grupy anonimowych narkomanów,
10. Przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy problematyki uzależnień w gminie Brzeg, która
jest podstawą do opracowania wspólnego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na kolejne lata.
ROZDZIAŁ III
Założenia do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017r.
1. Cel główny programu
Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów
alkoholowych i środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie skoordynowanych działań
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
2. Cele strategiczne
2.1 Rozwijanie istniejącego systemu pomocy rodzinom z problemem uzależnień i przemocy w
kierunku jego kompleksowości i interdyscyplinarności. Podniesienie jakości tej pomocy.
2.2.Wzmocnienie i rozszerzenie oddziaływań profilaktycznych w zakresie uzależnień i przemocy
skierowanych do dzieci i młodzieży.
2.3.Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej dotyczącej
problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz zjawiska przemocy w rodzinie.
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3. Cele szczegółowe
3.1
Podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
Zadania:
1. Umożliwianie osobom uzależnionym systematyczny udział w zajęciach terapeutycznych
prowadzonych przez Punkt Pomocy Kryzysowej, terapia par, terapia rodzin.
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
4. Finansowanie udziału w szkoleniach specjalistycznych osób realizujących działania
terapeutyczne, profilaktyczne lub związanych z organizowaniem pomocy dla osób
uzależnionych i ich rodzin - po uzyskaniu pozytywnej opinii MKRPA.
5. Działanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. kierowanie
osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych ds. uzależnienia.
6. Wspieranie działania placówek terapeutycznych i lecznictwa odwykowego w szczególności
poprzez finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych i
współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików uzupełniających ofertę świadczeń
zdrowotnych finansowanych przez NFZ.
Wskaźniki:
1) liczba osób uczestniczących w działaniach terapeutycznych,
2) liczba osób zmotywowanych przez MKRPA do podjęcia leczenia odwykowego,
3) liczba osób uczestniczących w grupach samopomocowych,
4) liczba podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym, ilość dodatkowych
programów,
5) liczba osób korzystających z poradnictwa w punkcie konsultacyjnym,
6) liczba osób biorących udział w szkoleniach specjalistycznych.
3.2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

pomocy

Zadania:
1. Prowadzenie doradztwa i organizowanie interwencji na rzecz ofiar przemocy w ramach
działania punktu konsultacyjnego.
2. Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci – ofiar przemocy – w ramach działań
profilaktycznych i terapeutycznych.
3. Dofinansowanie funkcjonowania mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie.
4. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i realizacja zajęć
socjoterapeutycznych, rozwojowych, wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
5. Zapewnienie poradnictwa i pomocy psychologiczno – terapeutycznej osobom pozostającym
w kryzysie m.in. z powodu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie (m.in. terapia
rodzin), a także prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji rodziców.
6. Monitorowanie sytuacji rodzin objętych pomocą oraz procedurą „Niebieskiej Karty”, w
których występuje również problem uzależnienia.
7. Prowadzenie w PPK w Brzegu grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
8. Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dofinansowanie udziału w wybranych szkoleniach
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osobom angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy - po
uzyskaniu pozytywnej opinii MKRPA.
9. Organizacja i udział w lokalnych i ponadregionalnych kampaniach na temat przeciwdziałania
przemocy i agresji.
Wskaźniki:
1) liczba osób, którym udzielono specjalistycznej pomocy,
2) liczba osób współuzależnionych uczestniczących w działaniach terapeutycznych,
programach pomocy dla ofiar przemocy domowej,
3) liczba osób doznających przemocy, w tym dzieci, korzystających z różnych form pomocy
oferowanych przez instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy,
4) liczba osób lub rodzin, w których dzięki udzielonej pomocy interdyscyplinarnej w ramach
procedury Niebieska Karta została zatrzymana przemoc,
5) liczba placówek i instytucji aktywnie uczestniczących w organizowaniu systemu pomocy,
6) liczba osób przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy i prowadzenia interwencji,
7) liczba rodzin objętych monitoringiem,
8) ilość kampanii na rzecz przeciwdziałania agresji i przemocy.
3.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 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.
Zadania:
1. Realizacja w szkołach nowoczesnych programów profilaktyki uniwersalnej dotyczących
używania substancji psychoaktywnych, w tym rekomendowanych przez PARPA.
2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę
uzależnień według autorskich opracowań w szkołach i innych placówkach instytucjonalnych
oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi w formie kompleksowych programów
lub wyodrębnionych zajęć, w tym:
a) zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych na organizację
alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, zmniejszających
ryzyko kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dotyczących kształtowania i
utrwalania wyodrębnionych umiejętności psychologicznych, podejmowania racjonalnych
decyzji w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją
grupową, rozwijania postaw i zachowań prozdrowotnych oraz dostarczających informacji
koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju,
c) zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy
niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w
szczególności stanowiących skutek dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym.
3. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych na terenie
miasta lub innych form pracy profilaktycznej dostosowanych do potrzeb wskazanych
środowisk.
4. Promowanie zdrowego stylu życia m.in. poprzez kampanie, imprezy dla mieszkańców
Brzegu, zajęcia integracyjne zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
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5. Edukacja rodziców, nauczycieli i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w
utrzymaniu abstynencji, wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na zagrożenie
uzależnieniem, radzenia sobie w sytuacji wystąpienia uzależnienia.
6. Dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych dla osób prowadzących zajęcia
profilaktyczne i terapeutyczne w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych
niezbędnych przy realizacji działań profilaktycznych.
7. Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych
problem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych prowadzonych w
ramach wypoczynku zimowego i letniego.
8. Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach
wychowawczo – opiekuńczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych.
9. Organizacja i dofinansowanie działań informacyjnych, kampanii edukacyjnych skierowanych
do społeczności lokalnej.
10. Włączanie się w ponadregionalne profilaktyczne kampanie edukacyjne uwzględniające
problematykę uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy oraz współpraca z mediami.
11. Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności dla
członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wskaźniki:
1. liczba i rodzaj zrealizowanych programów profilaktycznych, kampanii, warsztatów itp.
skierowanych do dzieci i młodzieży,
2. liczba dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w programach
profilaktycznych,
3. liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
4. liczba imprez, uczestników, realizatorów,
5. liczba dzieci objętych dożywianiem w ramach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych,
6. liczba odbytych szkoleń i ich uczestników,
7. liczba lokalnych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej.
3.4 Wspomaganie działalności instytucji,
rozwiązywaniu problemów uzależnień.

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych

służącej

Zadania:
1. Wspomaganie organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń abstynenckich przez
dofinansowywanie działań o charakterze integracyjnym, podtrzymującym proces terapii osób
uzależnionych i współuzależnionych, rozwijających ich aktywność w sferze profilaktyki.
2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na
rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie realizacji:
a) programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodzin,
b) programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
c) programów szkoleniowych dla osób zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.
3. Udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej podmiotom realizującym
zadania Programu.
Wskaźniki:
1. liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które włączyły się w realizację
Programu,
2. liczba przeszkolonych osób.
Zadania określone w pkt. 3.4 finansowane będą w formie dotacji dla organizacji pozarządowych,
których wysokość określona zostanie w planie wydatków.
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3.5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2016 r. poz. 487) dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w
stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Zadanie: Prowadzenie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
systematycznych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Wskaźnik:
1. liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4, Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o „Regulamin
organizacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu” przyjęty
Zarządzeniem Burmistrza Brzegu nr 889/2016 z dnia 29.01.2016r.
W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby posiadające
wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej,
zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4.1 Zadania Komisji
1. Inicjowanie działań w zakresie:
a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,
b) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
3. Opiniowanie wniosków dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem zgodności ich
działalności z przepisami obowiązującego prawa.
5. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, jak również innych dokumentów związanych z realizacją programu.
6. Podejmowanie działań oraz wydawanie opinii w sprawach związanych z udzieleniem
wsparcia finansowego w oparciu o pisemne wnioski skierowane do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Brzegu.
8. Zgłaszanie propozycji zadań wynikających z GPPiRPA do projektu preliminarza wydatków.
9. Podnoszenie kwalifikacji członków Komisji z zakresu profilaktyki uzależnień.
4.2
Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Brzegu.
Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w postaci ryczałtu miesięcznego bez względu na
ilość posiedzeń w miesiącu ( wg. potrzeb wpływających spraw):
1. przewodniczącemu Komisji w wysokości 500 zł brutto,
11

Id: D562F3AE-A234-45F1-B88C-AE73A1359EFD. Podpisany

Strona 11

2. zastępcy przewodniczącego Komisji w wysokości 450 zł brutto,
3. członkom Komisji w wysokości 400 zł brutto,
4. sekretarzowi Komisji w wysokości 500 zł brutto.
W przypadku nieobecności na jednym posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50%
wynagrodzenia zgodnie z pełnioną funkcją, w przypadku nieobecności na wszystkich posiedzeniach
wynagrodzenie nie przysługuje.
Wynagrodzenie naliczane i wypłacane jest do 10-go dnia po upływie miesiąca kalendarzowego na
podstawie listy obecności.
Organizowaniem działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zajmuje się Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Brzegu w zakresie:
1. wypłacania wynagrodzeń członkom komisji;
2. finansowania wywiadów środowiskowych;
3. finansowania badań biegłych sądowych;
4. współpracy w organizacji szkoleń członków Komisji.
ROZDZIAŁ IV
Zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz sposób realizacji zadań.
1. Finansowanie
Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją GPPiRPA na rok 2017 są
dochody własne gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
Dodatkowym źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne UE i inne środki pozyskane
zarówno przez gminę jak i realizatorów i partnerów Programu.
2. Sposoby realizacji zadań
Realizację działań określonych w GPPiRPA koordynuje Kierownik Biura Spraw Społecznych i
Zdrowia.
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości
prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i kadrowe.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych może być modyfikowany
w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
3. Monitorowanie
Monitoring poszczególnych zadań wynikających z realizacji GPPiRPA na rok 2017 będzie
przeprowadzany na podstawie sprawozdań od instytucji oraz osób odpowiedzialnych za ich
realizację. Zbiorcze sprawozdanie z realizacji GPPiRPA zostanie przedłożone Radzie Miejskiej
Brzegu w pierwszym półroczu roku następnego.
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