
Uchwala Nr XV/t47ill
Rady Miejskiej w Jpdrzejowie
z dnia 30 grudnia 20ll roku

rv sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania problem6w'\rk'hrrowvch oraz przeciwdzialania Narkomanii na rot< zotz.

Na podstawie art' 18 ust'2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca r 990 roku o samorz4dzie gminnym( L)z'll' z 2001r' Nr 142. poz.159l z po2n. im.) w zwiqzku z art.4, ur,.t,z,s ustawy z dnia 26pirzdzier'ika 1982 roku o wychowaniu w trzeLwosci i przeciwdtiatiiiu alkoholizmowi (Dz.uz 2007r'Nr 70 poz'473 z poLn' zm.) oraz art. 10 usJ.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.. przeciwdziala'iu narkomanii (Dz. U. Nr r79 poz. r4g5 zpoin. zm.)
I t a d a  M i e j s k a  w  J p d r z e j o w i e  u c h w a r a  c o  n a s t g p u j e :
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rl o G nt i n n e g o Pr o g r am u ProJitokty ki {if{r,*rw on i s pro b t e m6w A l ko h o t owy c ttoraz Przeciwdziulunio Nurkomonii no rok 2012

Dzialania zwiqzane z profilaktyk4 i rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych, integracjaslroleczna oscib uzaleznionych od alkoholu-orazpr."ii*atialanie narkomanii nalezqd,o zad.ahwtasnychurn iny .
ljstawa o wychowaniu w trzehwosci i przeciw dzialanju alkoholizmowi oraz Lrstawao przeciwdziala'iu narkomanii nakladaj4 na radg g-i"i obowi4zek .oro"r,r"go uchwalania gmi''ego

il::Jffi:'#:ll*hjn,,lo'*tu'vwania 
p'ouiJmo* alkohoiowv ch o,a. gminnego prosramu

wyrnienione ustawy zobowiqzui4iednostki samorz4du terytorialnego do :tt ) tr zukresie przecivtdzialania alkoholiziowi
podejmowania dzialan zmierzajqcych do ograniczama spo2ywania napoj6w alkoholowy ch orazzmiany struktury ich spozywania,'
inic'iowania i wspierania przedsigwziqd maj4cych na celu zmiang obyczaj6w w zakresie sposobuspozywania tych napoj6w,
dzialania na rzecz trzelwoscj w miejscu pracy,
przec i w dzialania po wstawaniu i us uwanie nasigpstw naduzywania alkoholu,wspierania dziararnosci w tym zakresie organizacji ,pol".rny. h i zakradow pracyprzeciw,dzialania przemocy w rodzinie

l';) v' zukresie przecitt,dzialania nqrkomanii
- prowaclze'ia dzialalnosci wychowawc.lei,edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej,- I cczen ia- rehab i l itacj i 

.i reinte gracj i o s6b izalezni,iiy;il,- ograniczania szk6d zdrowotnych i spolec znych

Grrirra d1'sponr-ri4c wiedz4 o problemach swoich mieszkaric6w, a tak2e o dostpp'ych zasobachwinna jest przedsipwzi4c srodki zaradcze i naprawcz., kto.. zostanqskierowane do spolecznodcilokalnej, a w szczeg6lnoSci do dzieci i mlodzie)y
Grninny program profilaktyki i rczwiqzywania problem6w alkoholowych zawiera takze dzialania wratnaclr lokalnego systemu przeciwdzialania 

.przemoiy. otiutania w .urou.t tego systemu dajq

;:;i:::ilffi:[[]T::r:#i:T]:#.Tpreksowej'po'Inocv rodzinom, w kt6rvch ;t,;d;.



Na podstau,ie polskich badari epidemiologicznych oszacowano, ze w Polsce iest ok. 850 tys. osob
r,rzaleznionych od alkoholu. zaS os6b ptj4cych alkohol szkodliwie ok. 3,6 mln.
213 u'zale2nionych mqZczyzn to sprawcy pzemocy, a wSr6d uzaleZmonych i wsp6luzale2nionych
kobiet- 213 to ofiary przemocy.

Sz,ucunkowu skola problemdw alkoholowych na terenie gminy Jgdrzejdw przedstawio sig
ttttstgpujrlco:

-Liczba osob uzaleznionych od alkoholu:
600-cx)0
- Li cz.b a o s6 b d o ro s ly ch zy j qcych w rodzinach alkoho lowych
( wsp6lmalzonkowie, rodzice, rodzeristwo) :
1 . 2 0 0 - 1 . 5 0 0
Iiczba dzieci nychowuj4cych sig w rodzinach alkoholik6w:
1  .200 -  L500
Liczba os6b pii4cych szkodliwie, nieuzaleZnionych od alkoholu:
1 " -500-2.100
Ofrary przernocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i doroSli):
1 . -590 -2 .0 r  0

Na poclstawie przeprowadzonych w JEdrzejowie badaf monitoringowych, slu2qcych do
opracow'ania ..diagnozy problemow uzalelniefr i innych zagrolen spolecznych dla miasta i gminy
.lqdrzejow" moZna wskazai nastEpujqce wnioski w obszarze problem6w alkoholowych i innych
zagro2eh spolecznych:

Prohlemy alkoltolowe
Alkoholizm zajmuje drugie miejsce w hierarchii problem6w spolecznych. Wymienia go 50%
baclanych. Dodaj4c do tego narkomanig - 38% wskazari, uzyskamy pelny obraz zagroaenia
Lrzaleznieniami widziany przez doroslych mieszkaric6w Jgdrzejowa. MlodzieL widzi to jeszcze
ostrzej: alkoholizm jest na pierwszym miejscu (53%), a narkomania natrzecim (49%).
Pran'ie czterech na dziesiqciu ankietowanych vwa?a, 2e osoby prjqce alkohol w ich okolicy
stanon, i 4 szcze go I ne zagr ohenie dla bezpieczefrstwa.
88% badanych oczekuje na poziomie lokalnym dzialah sluZqcych ograniczeniu skali problem6rv

all ioholou'ych.
\\i ecllug danych szacunkowych opartych na wskaZnikach wypracowanych przez PARPA, co piqty
rrrieszkaniec naszej gminy uwiklany jest w jakiS spos6b (osobiScie, lub ptzez czlonk6w rodziny)
y,' problem alkoholowy.
WSrod dzisiejszych l5-16-latk6w nie prje alkoholu zaledwie 18% uczni6w za{ wSr6d
clrtrgoklasist6w ze szk6l ponadgimnazjalnych odsetek ten wynosi tylko 2Yo. Dla por6wnania,
polowa dzisiejszych dorosiych mieszkafc6w Jqdrzejowa podaje, ze nie znalo smaku alkoholu przed
l8-tym rokiem zycia ( lub w og6le nie pi je). Do 15 roku zyciapo alkohol siEgnglo 20% doroslych.
Potwierdza sip wiEc teza o wzroScie zachowaf ryzykownych wSrod mlodzie2y. Co gorsza picie
rnlodziezy przestaje byi sporadycznym wyskokiem, a staje siq obyczajem.53o/o l5-latk6w pilo
alkohol w ci4gu ostatniego miesi4ca. To samo dotyczy 3l4uczniow szk6l ponadgimnazjalnych.
Na.iczpScie.f spozywanym przez mlodzie2 napojem alkoholowym jest piwo. Towarzyszy temu
czqsto f-alszywe i szkodliwe przekonanie,2e alkohol w piwie jest mniej grolny niz w6dce.
lJczniowie nie tylko pij4 ale i uptjajqsig. Pijany byl juz co dziesi4ty uczefr klasy szostej, polowa
ucznicir,r' klasy III gimna',lum i 213 uczmow klas II szk6l ponadgimnazjalnych.
('o trzeci uczei girnnaz,ium i czterech na dziesiqciu uczni6w II klas szk6l ponadgimnazjalnych
uczestniczylo w' klotni, sprzeczce lub b6jce z powodu alkoholu.
Niepoko.j4co wygl4da tak2e anahza motyw6w picia. Wielu mlodych ludzi siEga po alkohol nie po
to. aby siE zabawic czy rozerwa(,,lecz traktuj4cpicie jako lekarstwo naproblemy i smutki. Skraca
to drogg do vzaleZnienia, nie daje bowiem mo2liwoSci realnego zmierzenia siq z problemami.



\\, co szostym przypadku osobami, kt6re po raz pierws zy poczQstowaly mlodego czlowieka

alkoholem byli doroSli - najczpsciej rodzice'

.lednoczeSn ie 32o/o uczni6w bylo Swiadkiem przykrej sytuacji w Zyciu rodzinnym' spowodowanej

przez alkohol.
Mlodzi ludzie nie maj4 problemu z omijaniem zakazu,sp.rzedaly alkoholu osobom niepeh-roletni'r.

330h uczniow klasy IIt gimnazjum kupowalo samodzielnie alkohol'

Mlodzie2.na.iczq(cieisp"ozywaalkoholwdomu,nadyskotece,wkawiarni.
213 badanycl-r 'rrcszkafc6 w coraz czgsciej ,tyt u- sig z osobami, kt6re zostaly abstynentami

iul prrynoimniej pijq w spos6b mniej destrukcyjny niz dawniej'

w"arui *ielu uadanych (63%) zmniejsza sig picie alkoholu w pracy.

Zr'ieniaiq siE pr.tbr"n";" uikoholo*e. Napoje spirytusowe s4 czQsto zastqpowane napoJaml

o niskic.i z.awartoSci alkoholu'
3/4 barlanych wiedzialoby gdzie szuka6 pomocy' gdyby ktos z ich bliskich mial problemy

z al l<oholcm.
Drrze jest takze zauf-anie do dzialahzwiqzanychzrozwiqzywaniem problemow alkoholowych.T6oh

bac'lariych wierzy w skutecznoS6 leczenia odwykowego'

ProblemY nurkotYkowe
Minro tego. ze narkotyzowanie siE nie jest przez.uczni6w Jqdrzejowa postrzegane jako zjawisko

porvszechne. to jednak co sz6sty uczenitt t tuty gimnazjum i co czwafty z uczniow Il klasy szkoly

porradgimnazjalnej przyznale ,iE .oo 
kontakt6w ze srodkami odurzaj4cymi (najczqsciej jest to

nrarihtrana) " 6u/o grmnazjalist6w i ll% uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych mialo kontakt ze

Srodkarni odurzaiqcymi w okresie 30 dni ptzed badaniem'.

l-ylko co czwarty z badanych uwa?a, ze jego r6wiesnicy posiadaj4 wystarczajqcq wiedzq

o narkotykach i szkodliwych skutkach ich dzialan\a'

i5%r r-rczni6w szk6l Srednich spotkato w szkole osobE rozprowadzajqcqnarkotyki apoza szkol4-

3 8%,. WSrod gimnazj alistow odpowiednio : l3o/o i 27 %'

Miodzi ludzie majq przekonanie, ze w narkotyki mozna najczgsciej zaopattzy( siE na dyskotece czy

rv pr,rbie. ale kupno'srodka odurzaj4cego w innych miejscach teZ nie nastrqcza trudnoSci'

(r(r%o cioroslych ankietowanych miesziaric6w jEdrzejow a uwaaa,2e w ich okolicy latwy jest dostqp

cro narkotykow. ZJecydowana wiqkszos6 doroslych mieszkafrc6w Jgdrzejowa (93oh) uwa'a, ze za

posiadanie nu.t otylo* powinno siE kara6 (wsr6d mtodziezy takie przekonanie podziela 83%

baclanycl-t).

ProblemY PrzemocY
Dzieci narazone s4-w szkole i w domach na r62nego rodzaju akty przemocy'

co jedenasty uczeri byt ofiar4 pobicia w szkole, co si6dmy byl zmuszany do robienia rzeezy

nieihcianych, a co siedemnasty zostal napadniqty i okradziony'

Co szosty z badanych dorostych jest zwolennikiem surowego wychowania'.

w trzech rodzinach na dziesiEd uZywa s4wyzwisk' w co czternastej - dziec\ s4bite'

('o osmy ucze6.iest karcony w sposob niebezpieczny dla zdrowia'

s2

Cere strutegiczne gminnego programu proiiruktyki i rozwiqzywunia probrem'w alkoholowyclt

i przeciwdziulun ia nurkomsnii

a) udzielanie pomocy osobom uzale2nionym i ich rodzinom

b) przeciwdzialanie Przemocy
c) wdrazanie profilaktyc znych program6w informacyjnych i edukacyjnych' skierowanych

do dzieci , itoati"zy, szizegolnie z grup podwyzszonego ryzyka

d)wspieraniedzialanprofilaktycznychpromuj4cychzdrowystyl2ycia
e) zapewnia,",le alternaty*rry"h form spgdzania wolnego czasu dla dzieci i rnlodziezy
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Zudania do realizucji

I. zwigkszanie clostppnoici pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osdb uzuleinionych
od alkoltolu i osdb sgro2onyclt uzuletnieniem

W rarnzrch ninie.jszego zadanra finansowana bgdzie dzialalnoSd Punktu Informacyjno -
Ktrr"tsLtllrtertticgo ds. uzaleZnieh dla mieszkaric6w z terenu gminy Jqdrzej6w oraz jego filii
c'lla osob rrrepetnosprawnych, dotkniEtych problemem uzaleznienia od alkoholu-
pronadzonego ptzez Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w JEdrzejowie.
Iiinansowane bqdzie 16wniez oplacanie koszt6w bieglych (psychologa i psychiatry')
i,vydaj4cych opiniE w przedmiocie uzaleZnienia od alkoholu (na etapie postEpowania
prowadzonego przez Gminn4 Komisjg Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i S4d
Rej onowl' w Jqdrzej owie) oraz oplaty s4dowej.

2. udz.ielanie rodzinom, w ktdrych wystgpujq problemy alkoltolowe, pomocJ;
psycltospolecznej i prawnej, a w szczegdlno5ci ochrony przed przemocq w rodzinie

Rol4 samorzqdu jest tworzenie warunk6w umo2liwiaj4cych odzyskiwanie funkcji
spolccznychpoprzez wspomaganie dzialalnoSci ruch6w abstynenckich, dzialalnoSci Srodowisk
wza.jemnej pomocy propaguj4cych idee trze2woici. stwarzaj4cych alternatywne moZliwoSci
Itrd z io m pragnqcym zaprzestania picia alkoholu.
Wedlug diagnozy w naszej gminie uzale2nionych od alkoholu jest od 600 do 900 os6b.
Natorniast wsp6luzaleznionych (tj. wsp6tmalzonk6w, rodzic6w, rodzefstwa) jest od 1.200 do
L500 osob.
Nirrie.f szy program zaklada wigc realizacjg zadama maj4cego na celu integracjq spolecznq os6b
uzaleznionych od alkoholu oraz zagospodarowanie czasu wolnego tym osobom i ich rodzinon-r
w kltrbach abstynenckich. Zadanie to zostanie zlecone organizacji pozarz4dowej po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Wg. dar-rycli szacunkowych w naszej gminie jest od 1.590 do 2.010 ofiar przemocl'
r.r'rodzinach z problemem alkohololvym (doroslych i dzieci).

Zaplanowano wiqc finansowanie dzialan w ramach ,,Programu przeciwdzialania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasta i gminy Jgdrzej6w na rok 2012"
w zakresie: psychoterapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy, akcji inforrnacyjnej,
szkolenia dla przedstawicieli instytucji wsp6lpracuj4cych ptzy przeciwdzialaniu przemocy
lv rodzinie, poradnictwa prawnego i rodzinnego oraz treningu zastEpowania agresji. Dzialania
te bgd4 realizowane przez OSrodek Pomocy Spolecznej.

W nasze.i gminie w rodzinach alkoholik6w wychowuje siq okolo I .200- 1.500 dzieci.
Istotrr4 rolE w procesie pomagania dzieciom ,,2 grup ryzyka" jest organizacja zajEc
opiekuriczo-wychowawczych. Program zal<\ada prowadzenie popoludnio!\ych zajEt,
w nastQpu.i4cych szkolach: w Szkole Podstawowej nr 3 ,,Swietlica PROMYCZEK", w Zespole
Szkol - Szkole Podstawowej nr 4 ..Swietlica Pod Skrzydlami Aniola".
Finansowane bpda zajgcia opiekufrczo-wychowawcze dla ,dzieci z grnp ryzyka"
w placowkach prowadzonych przez organizacje pozarz4dowe-po przeprowadzeniu otwafiego
konkursu ofert.

W celu podnoszenia kwalifikacji os6b pracujqcych z dziecmi z rcdzin z problemern
alkolrolowym zostanie zorganizowane szkolenie dla nauczycieli i pedagog6w szkolnych .

3. prowadrynie profilaktycznej dzialalno1ci informucyjnej i edukacyjnej w zakresie
ropuicllywania problemdw slkoholowych i przeciwdzialania nsrkomanii, w szczegdlnoSci dla
dzieci i mlodzieiy, w tym prowudzenie pozalekcyjnych zajgi sportowych, a takte dzialafi no
rzecz do|ywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuficzo -
wy c lt o w aw c zy c h i s o cj oterup e utycznyc h



Picie alkol-rolu przez mlodych ludzi jest najczEstszym zachowaniem ryzykownym. Ostatnie
badania (ESPAD 2011) wskazuj4 i2 w Polsce wskazniki dotycz4ce zachowan ryzykownych
utrzymuj4 siE na podobnym poziomie, odnotowuje sig nawet spadek pewnych wskaznik6w
dotycz4cych siggania przez mlodych ludzi po substancje psychoaktywne.
Aby zwiEkszac SwiadomoSci dzieci i mlodzie2y na temat szkodliwoSci alkoholu i narkomanii
planuje siE szereg dzialah profilaktycznych,
Dzialarriir i( rr1()s4 byi prowadzone w r62nych miejscach. W dalszym ci4gu dla naszego
Srodowisita na.lbardziej dostgpn4 form4 dzialalnoSci profilaktycznej jest szkola.
Dlatego w plac6wkach oSwiatowych finansowane bgd4 miEdzy innyrni progranr)
profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli, spektakle, pozalekcyjne zajEcia sportowo-
profilaktyczne z do?ywianiem, konkursy szkolne i migdzyszkolne, imprezy profilaktyczne.
W okresie rnikolajkowo-Swi4tecznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zostanie
zolganizowana impreza mikolajkowa. Zaplanowano m.in. zabawq, poczgstunek oraz paczki ze
slodyczami.
(lnrina wedlug potrzeb wlqczac siE bEdzie do og6lnopolskich i lokalnych kampanii, akcji
profilaktycznych, bqdzie prowadzid dzialalno66 informacyjno-edukacyjne poprzez zakup
i dystrybucj E materi at6w profi lakty czny ch.

4. wspomuganie dziulalnofci instytucji, stowsrzyszefi i osdb Jizycznyclt, slulqcej
rozwiqzywaniu problemdw alkoholowych i narkomanii

Realizacja zadan z zakresu profilaktyki i rozwrqzywania problem6w alkoholowych oraz
przeciwdzialania narkomanii opiera siQ na wsp6ldzialaniu wielu Srodowisk lokalnych"
n'spoltworz4cych sp6j n4 strategiq przeciw dzialania uzaleZnieniom.
Wsparcie finansowe, jak w latach ubieglych otrzyma wiqc Komenda Powiatowa Policji
w .lEdrzejowie z przeznaczeniem na: zakup urzqdzenra do bezkontaktowego pomiaru
obecnoSci alkoholu, zakup kamizelek odblaskowych dla najmlodszych uczestnik6w ruchu
drogowego" zakup tester6w narkotykowych, dofinansowanie organizacji pikniku sportowego
z okazli,,Dnia Dziecka", zakup narkotest6w, dofinansowanie konkurs6w w tym: zwiqzanego
z organizacj4 bezpiecznych ferii zimowych, zawod6w strzeleckich z okazji ,,Dnia Wiosny"
i dzialan w ramach Swiptokrzyskich Dni Profilaktyki2012.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologrczna w Jqdrzejowie otrzyma wsparcie finansowe
w zakresie organizacji konkurs6w dotyczqcych uzale2nieh oraz dzialah w ramach
SwiEtokrzyskich Dni Profilaktyki 2012.
Organizaciom pozarzqdovrrym (w tym stowarzyszeniom, fundacjom) zostanie zlecona
rv drodze konkursu ofert realizacjazadah publicznych w zakresie:
- wypoczynku letniego dla dzieci i mlodzie?y z rodzin dysfunkcyjnych w formie kolonii
i  polkolonii ,
- organizacji wakacyjnej ligi pilkarskiej ,,dzikich dru2yn z teren6w wiejskich"
-organizacji migdzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczni6w klas IV-VI szk6l
podstawowy ch oraz imprezy podsumowuj 4cej.
W dalszyrn ci4gu organizowane bgd4 przez Gminny Zespol Obslugi Szk6l i Przedszkoli
p6lkolonie letnie dla dzieci nabazie szkolnej. DzialalnoS6 Centrum Kultury zostanie wspafta
frnansowo w zakresie organizacjr imprez o charakterze profilaktycznym z okazji Dnia Dziecka
oraz imprezy mikotajkowej dla dzieci zrodzin dysfunkcyjnych.

$4

Realizatorzlt gminnego programu proJilaktyki i rozwicpzywania problemdw alkoholowych oraz
przeciwdziulania ntrkomanii w roku 2012

.leclnostk4 organizacyjn4 odpowiedzialn4
Gospodarczei i Profllaktyki Uzal eznieh.
Wspolrealizatorami programu sq: Gminna

za reahzacjg programu jest Referat DzialalnoSci

Komisj a Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowycli,



Grrrinny Zespol Obslugi Szkol i Przedszkoli, Centrum Kultury, Komenda Powiatowa Policji,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz organizacje pozarz4dowe i inne podmioty
wylonione w drodze konkursu ofert.
W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie wyloniony reahzaror, wowczas jego
wykonawc4 moze by6 Referat DziaialnoSci Gospodarczej i Profilaktyki lJzale2nieh.

$5
Z ni il l u .fi t t u r t.t u tt' rt tt i u

Zr'6dicrrr f inansowania gminnego programu profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych
oraz przeciwdzialania narkomanii s4 Srodki finansowe budzetu gminy, pochodzqce z oplat za
krrrzystanie z zezwoleh na sprzedaZ napojow alkoholowych. Zaplanowano, 2e z tego tytulu do kasy
gnrirry u, roku 2012 wplynie 400.000,0021. Kwotg tq rozdzielono na poszczegolne zadania
lrro grermlr. co okreSla p I a n .fi nans owy, s t anow iqcy zalqczni k do uchw aly.

$6

Zasndy wynagradzunia Gminnej Komisji Rozwiqzywonia Problemdw Alkoltolowyclt

7x lryykonlwanie czynnoSci zwiqzanychzrealizacj4zadah okreSlonych w ustawie o wychowaniu
u' trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, gminna komisj a rczwiqzywania problem6w
alkoholow'ych pobiera wynagrodzenie w wysokoSci:

l. bez wzglqdu na ilo56 spotkafi przewodniczqcy, sekretaru i pozostali czlonkowie otrzymuj4
miesiEczne wynagrodzenie w wys. 160,0021 brutto.

2. poz,a wynagrodzeniem okreSlonym w ust.1, 3-osobowy podzesp6l komisji, podejmujqcy
czvnnoSci znierzaj4ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleanionej od alkoholu
obou,i4zku poddania siE leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego pobiera wynagrodzenie
w wysokoSci:
a) osoba prowadz4ca dokumentacjE (sekretarz) - 440,00 zl miesiEcznie brutto
b) pozostale dwie osoby przeprowadzajqce rozmowy po 140,00 zl miesigcznie brutto

s7
W'.t'konunie uchwuly powierza siq Burmistrzowi Miasta Jqdrzeiowa

$8

Zobou,it{zt|e siq Burmistrza do zlohenia sprawozdania z wykonanie uchwalonego progranxLt
1to zukoficzeniu roku 201 2.

$e
(,'t'hv'ulu v,chodzi w zvcie z dniem I sfvcznia 2012r.

Przewodnicztpcy
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie



Uzasadnienie

lJstawa z dnia 26 paldziemika 1982r. o wychowaniu w trze?wolci i przeciwdzialanir-r

erlkolrolizn'rowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z pofln. zm) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

cr przecirvdzialaniu narkomanii (Dz.U.22005r. Nr 179 poz. 1485 zp62n. zm.) naklada.i4na radE gnriny

obor.vi4zek c()r'()r./negu uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiEzywania problem6rv

a I k oho I o rv1,ch oraz gminnego pro gramu przeciw dziaLania narkomanii.

(ir"nir,r.ry Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania

Narkomanii na rok 2012 okreSla lokaln4 strategiq gminy Jgdrzej6w w zakresie profilaktyki oraz

trininralizac.ii szkod spolecznych i indywidualnych wynikaj4cychz nadu2ywania alkoholu, dzialama

prolilakty'czne w zakresie przeciwdzialania narkomanii oraz dzialania w ramach lokalnego systemu

przecirvclzialania przemocy w rodzinie-zgodnie z ustaw4 z dnia29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniv

przenrocv w rodzinie (Dz.tJ.Nr 180 poz.1493 zpoLnzm.).



ZalEcznlk do UchwalY Nr XV/147ll I
Rady Miejskiej w JEdrzejowie z dnia 30 grudnia 201 lr.
- plan finansowy

Lp.
Odpowiedzialny

realizacjg
ZA

Zadanie do realizacji Zadunie szczeg6lowe Wydatki

t . Zrvigkszanie dostPPnoSci
pomoc\  ter ' : t  petr tvcznej
i  rehabi l i tacr .pre. i  d la ns6b
uzale2nionych od a lkoholu
i zagro2onych
uzale2nieniem

l. Finansowanie Punktu Informacyjno-
Konsultacyjne go ds. uzale2nieh
wrazz fi l i4 dla os6b
niepelnosprawnych dotkn i gtYch
problemem uzaleZnienia od
alkoholu, prowadzonego Przez
Zaklad Podstawowej OPieki
Zdrowotnej

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

Kierownik Zakladu
Podstawowej Opieki
Zdrowotnej

i6 .000.0021

2. Oplacanie koszt6w bieglYch
orzekaj4cych w sPrawie
uzaleZnienia od alkoholu

inspektor ds.
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych

20.000,0021

2. Udzie lanie rodzinom,
I rv kt6rych wYstPPuj4

problerny a lkoholowe
1 pomocy psychosPolecznej

J i prawnej. a w szczeg6lnoSci

I ochrony przed Przemoc4
j  w rodzin ie

i
l

1
I
I
1

i
l
i

i
I
I
I
I
I
I
I
l
I

I

l .  Prowadzenie zaj96 opiekuriczo-
wyc h owawcz y ch Pr zeznaczonYch
dla dzieci z gruP ryzYka ( w tym
doZywianie dzieci) w szkolach
i plac6wkach:

a)  podleglych gminie

- Szkola Podstawowa Nr 3

,,SwlptLtcn PRoMYCZEK"

- Szkola Podstawowa Nr 4

,,SwtgtLtcR Poo

SKRZYDI-AMI ANIOLA"

b) prowadzony ch przez organizacje

pozarz4dowe

inspektor ds.
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych

realizator wyloniony
w drodze konkursu ofert

17.000,0021

I  5 .000.0021

64.000,0021

2. Organizacja szkolenia dla
nauczycieli i  pedagog6w
szkolnych, majqcego na celu
podnoszenie kwalifikacji w Pracy
z dzie(mi z rodzin z Problemem
alkoholowym

inspektor ds.
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych

3.000.0021

3. Finansowanie dzialafi w ramach

,,Programu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie oraz ochronY

ofiar przemocy w rodzinie miasta
i gminy Jgdrzej6w na rok 2012":
psychoterapii indywidualnej
i grupowej dla ofiar PrzemocY, akcji
informacyjnej, szkolenia dla
przedstawicieli instYtucj i
wsp6lpracujqcych PrzY
pr zeciw dzialan iu prze mocY
w rodzinie, poradnictwa Prawnego
i rodzinnego oraz treningu
zastEpowania agresji

Dyrektor OSrodka
Pomocy Spolecznej

60.000,0021



4. Przeciwd zialanie wykluczeniu
spolecznemu poprzez integracjg
os6b uzaleznionych od alkoholu
oraz zagospodarowan ie czasu
wolnego tym osobom i ich rodzinom
w klubach abstynenckich .

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

17 .500 .0021

J . Prowadzen ie
pro f i la  k tvczne i  dz ia la lnoSc i
in  fo rmacr . l r r r ' ;  i
edukacy jne j  w '  zak les ie
rozw i: lzy rvania problemdw
alkoho lowych,
n  szczeg6 l r ro5c i  d la  dz iec i
i  mlodzie2y',  w tym
prou'adzenie
pozalekcyjnych zajg(
sp<rrtorvych, a tak2e dzialari
na (zecz do2yrviania dzieci
uczcstnicz4cych
rv pozalekcyjnych
programach op ieku f  czo-
wychowawczych
i  soc jo te rapeutycznych

l .  Finansowanie program6w,
warsztat6w. spektakli
profilaktycznych.
Or ganizacja pozalekcyjnych zaj Ei
sportowo-profi laktycznych
wraz z doZywianiem

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

20.000,0021

2. Finansowanie program6w,
warsztat6w, spektakli i szkoleri
i mat. profilaktycznych w
plac6wkach oSwiatowych nie
podlegtych gminie

inspektor ds.
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych

4.000.0021

3. Zakup slodyczy naorganizacjq
paczek mikolajkowych dla dzieci
z r odzin dysfunkcyj nych

inspektor ds.
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych

10.000,0021

4. DzialalnoSi w zakresie promocji
zdrowia, zakup material6w
profi laktycznych, udzial w
kampaniach

inspektor ds.
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych

2.400.0021

5. Organizacja VIII konkursu
migdzyszkolnego pt.,,DZIEKUJ n
N I E . . . "

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowvch

2.400.0021

{. Wsponragan ie dz ia la lnoSci
i n stytucj i, storva rzyszeri
i os6b fizycznych, slu24cej
rozlvi4zywaniu problem6w
alkoholowych

l. Wsp6lpraca z organizacjami
pozarzqdowym i w zakresie
organizacji wypoczynku dla dzieci
zrodzin dysfunkcyjnych w formie:

a) p6lkolonii r ealizalor zy wylon i en i
w ramach konkursu ofeft

10.000.0021

b) koloni i 40.000.0021

2. Organizacja p6lkolonii letnich na
bazie szkolnei

Kierownik Gminnego
Zespolu Obslugi Szkol
i Przedszkoli

12.000.0021

3. Wspomaganie dzialalnoSci Centrum
Kultury w zakresie organizacji
imprez o charakterze
profilaktycznym

Dyrektor Centrurn
Kultury 20.000,0021

4. Wspomaganie dzialalnoSci
Komendy Powiatowej Policj i
w zakresie realizacji programu
pr zeciw dzialan ia alkoho I izmow i
poprzez zakup urzEdzenia do
bezkontaktowego pomiaru
obecnoSci alkoholu oraz zakup
kamizelek odblaskowych dla
naj mlodszych uczestn ik6w ruchu
drogowego

Komendant Powiatowy
Policji w Jgdrzejowie

3.000,0021



5. Wspomaganie dzialalnoSci
Powiatowej Stacj i Sanitarno-
Epidemiologicznej w zakresie
organizacji konkurs6w dotyczqcych
uzale2nieh oraz dziatah w ramach
SwiEtokrzyskich Dni Profi laktyki

Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

1.200.0021

Prowadzen ie
pro f i lak t l ' czne j  dz ia la lno5c i
informacvj ne.; i
edukacy jne j  w  zakresre
p rze cirvdzialania
n a r k o m a n i i

l. Zakup i upowszechnianie
materialow informacyjno -
edukacyjnych, szkolenia, programy,
spektakle profi laktyczne

Inspektor ds.
rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych

8.000,0021

6. Wspomaganie dz ia la i i
instytucj i, organizacj i
pozarz4rJowych i os6b
fizycznych, slu24cych
rozwi4zylv:rniu problem6w
narkoman i i

l. Wspomaganie dzialalnoSci
Komendy Powiatowej Policji w
zakresie programu przeciwdzialania
narkomani poprzez zakup tester6w
narkotykowych. dofi nansowan ie
konkursu zwiqzanego z organizacjE
bezpieczny ch feri i zi mowych,
zawod6w strzeleckich z okazji
,,Dnia Wiosny", pikniku sportowego
z okazji,,Dnia Dziecka", dzialah w
ramach Swigtokrzyskich Dni
Profi laktyki 2012 i innych
konkurs6w profi laktycznych

Komendant Powiatowy
Policji w JEdrzejowie 4.000,0021

2. Organizacja migdzyszkolnego
konkursu o tematyce narkomanii
wraz z imprezq podsumowujqcE

organizator wyloniony
w drodze konkursu oferl 2.000,0021

3. Organizacja wakacyjnej ligi
pilkarskiej dzikich druzyn z teren6w
wiejskich

organlzator wylonlony
w drodze konkursu ofert

6.000.0021

7.
Dzia la lnoS( Gminnej
Komisj i Rozlvi4zywania
Problem6w Alkoholowych

I . Wynagrodzenia z tytulu posiedzeri,
materiaty

Przewodnicz4cy
Gminnej Komisji
Rozwiqzywania
Problem6w
Alkoholowych

22.500.0021

RAZEM: 400.000,0021


