
Uchwala Nr XXXr2gl/I3
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia 3l stycznia 20l3roku

w sprawie: uchwarenia Gminnego programu profiraktyki i Rozwi4zywania probremr5w
Af koholowych or az p rzeciw dzialania Nark"omanii na rok 20 13.

Na podstawie art.lg ust.2 pkt 15 ustawy z dnia g marca.l990 roku o samorz4dziegmrnnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, po2.1591 zp6Ln. zm) w zwrqzku z art.4, ust.1,2,5 ustawyz dnia 26 pa'dzienika r 9g2 roku o *y"rro**iu' w trze2worici i przeciwdzialaniualkoholizmowi (Dz tJ. z 2012r. poz.r356) o.ur un. ro u.i.: ustawy z dnia 29 lipca 2005r. oprzeciwdzialan-iu narkomanii ( D z. IJ. z ZO i Zr. por. tZ+j 
-- "

R a d a  M i e j s k a  w  J p d r z e j o w i "  o i h r o a l a  c o  n a s t g p u j e :
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tlo Gminnego programa prortlaktyki {iflrjorrr"nia problemdw Alkoholowych
oraz przeciwdzialania Narkomanii na rok 2013

Prowadzenie dzialan 
,zwi4zanych z profilaktyk4 i rozwi4zywaniem problem6walkoholowych, integracla spoleczna o.ou urutJzniony"i ;a ar.orroru'-'o.al'^ir"""i.a"iuluni"narkomanii nale24 do zadari wlasnych gminy.

ustawa o wychowaniu.w t rze2wo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz ustawao przeciwdzialan u narkomanii,llk radaiq na ,uag g-i"v oco*qzek corocznego uchwaranragminnego programu profilaktyki i rozwi4zywania-probiem6w alkoholowych oraz gminnegoprogramu przeciwdzialania narkomanii.

.-, , IyTi"nion: u:tlyy zobowi4zuj4jednosrki samorz4du terl4orialnego do:a) w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi
- podejmowania dziaLaf zmierzai4cych do ograniczania spozywania napoj6w alkoholowychoraz zmiany struktury ich spo2yvrania.
- InlcJowanla t wspierania przedsigwziEi majqcych na celu zmiang obyczajow w zakresie

:p9.:by spozyrvania rych napoj6w.
oztatanta na rzecz trze2wo:ici w m iejscu pracy.
przeciwdzialania powstawaniu i ururvanG nasigpstw naduzywania alkoholu,- wspierania dzialalnoici w tym zakresie organizacji .pJ.""ny"r, i zakrad6w pracy,- przeciwdzialan ia przemocy w rodzinie

b) w zokresie przec iwdzialania narkomanii
- prowadzenia dzialalnoSci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej,- leczenia, rehabilitacji i reintegracji orOU urut"znloiv"ir, 

"'
- ograniczania szk6d zdrowotnych i spolecznvch



Gmina dysponujqc wiedz4 o problemach swoich mieszkaric6w, a takZe o dostEpnych
zasobach winna jest przedsigwzi46 Srodki zaradcze i naprawcze, kt6re zostanq skierowane do
spolecznoSci lokalnej, a w szczeg6lnoSci do dzieci i mlodzie2y.
Gminny program profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych zawiera tak2e
dzialania w ramach lokalnego systemu przeciwdzialania przemocy. Dzialania w ramach tego
systemu daj4 mo2liwoS6 zaplanowania i udzielania kompleksowej pomocy rodzinom, w
kt6rych wystgpuje problem alkoholowy i dochodzi do przemocy.

Na podstawie polskich badari epidemiologicznych oszacowano, 2e w Polsce jest ok. 850 tys.
os6b uzaleZnionych od alkoholu, za( os6b pij4cych alkohol szkodliwie ok. 3,6 mln.
2/3 uzaleZnionych meZczyzn to sprawcy przemocy, a wSr6d uzaleZnionych
i wsp6luzaleZnionych kobiet- 213 to ofrary przemocy.

Szacunkowa skala problemfw alkoholowyclt na terenie gminy Jgdrzejdw pryedstawia sig
nastgpujqco:

-Liczba os6b uzaleZnionych od alkoholu:
600-900
-Liczba os6b doroslych Zyj4cych w rodzinach alkoholowych
(wsp6lmalZonkowie, rodzice, rodzefstwo):
1 .200 -1 .500
Liczba dzieci wychowujqcych sip w rodzinach alkoholik6w:
1 .200- I  .500
Liczba os6b prjqcych szkodliwie, nieuzaleZnionych od alkoholu:
1 .500-2.100
Ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i doro6li):
1 .590 -2 .010

Na podstawie przeprowadzonych w Jgdrzejowie badan monitoringowych, sluz4cych do
opracowania ,,diagnozy problem6w tzale2nieh i innych zagro2eh spolecznych dla miasta
i gminy Jpdrzej6w" moZna wskaza(, nastgpuj4ce wnioski w obszarze problemow
alkoholowych i innych zagro2eri spolecznych:

Problemy alkoholowe
Alkoholizm zajmuje drugie miejsce w hierarchii problem6w spolecznych. Wymienia go 50%
badanych. Dodaj4c do tego n4rkomaniE 38'Yo wskaza{, uzyskamy pelny obraz zagro2enia
uzaleZnieniami widziany przez doroslych mieszkaric6w Jgdrzejowa. Mlodzie2 widzi to
jeszcze ostrzej: alkoholizm jest na pierrvszym miejscu (53%), a narkomania na lrzecim (490/o).
Prawie czterech na dziesiEciu ankietowanych luwaza, ze osoby pij4ce alkohol w ich okolicy
stanowi4 szczeg6lne zagro2enie dla bezpieczeristwa.
88% badanych oczekuje na poziomie lokalnym dzialarl' sluZqcych ograniczeniu skali

problem6w alkoholowych.
Wedlug danych szacunkowych oparlych na wskaZnikach wypracowanych przez PARPA, co
pi4ty mieszkaniec naszej gminy uwiklany jest w jakiS spos6b (osobi6cie, fub przez czlonk6w
rodziny) w problem alkoholowy.
Wdr6d dzisiejszych 15-16-latk6w nie pije alkoholu zaledwie 18o% uczni6w zai wSr6d
drugoklasist6w ze szkol ponadgimnazjalnych odsetek ten wynosi tylko 2%. Dla por6wnama,
polowa dzisiejszych doroslych mieszkafc6w JEdrzejowa podaje, 2e nie znalo smaku alkoholu
przed 18-tym rokiem 2ycia (lub w og6le nie pije). Do l5 roku Zycia po alkohol siggnglo 20%



doroslych. Potwierdza sig wiEc teza o wzroScie zachowari ryzykownych w5r6d mlodzie2y. Co
gorsza picie mlodzie2y przestaje byi sporadycznym wyskokiem, a staje siE obyczajem. 53%;o
15latk6w pilo alkohol w ci4gu ostatniego miesiqca. To samo dotyczy 3l4tczni6w szk6l
ponadgimnazjalnych.
NajczEdciej spozywanym przez mLodzie2 napojem alkoholowym jest piwo. Towarzyszy temu
czgsto falszywe i szkodliwe przekonanie, 2e alkohol w piwie jest mniej groZny ni2 w6dce.
Uczniowie nie tylko pij4 ale i uprjaj4 sig. Pijany byl jv co dziesi4ty uczeri klasy sz6stej,
polowa uczni6w klasy III gimnazjum i 2/3 wzni6w klas II szk6l ponadgimnazjalnych.
Co trzeci uczeri gimnazjum i czterech na dziesigciu uczni6w II klas szk6l
ponadgimnazjalnych uczestniczyio w kl6tni, sprzeczce lub b6jce z powodu alkoholu.
Niepokojqco wygl4da takze anabza mot)"w6w picia. Wielu mlodych ludzi sigga po alkohol
nie po to, aby sig zabawii czy rozerwa(,, lecz traktuj4c picie jako lekarstwo na problemy
i smutki. Skraca to drogg do luzale2nienia, nie daje bowiem moZliwoSci realnego zmierzema
sig z problemami.
W co sz6stym przypadku osobami, kt6re po raz pierwszy poczgstowaiy mlodego czlowieka
alkoholem byli dorodli - najczESciej rodzice.
Jednocze6nie 32%o wzni6w bylo Swiadkiem przyfuej sytuacji w Zyciu rodzinnym,
spowodowanej przez alkohol.
Mlodzi ludzie nie maj4 problernu z omijaniem zakazu sprzedaZy alkoholu osobom
niepelnoletnim. 33%o uczni6w klasy III gimnazjum kupowalo samodzielnie alkohol.
M\odzieZ najczgSciej spoZywa alkohol w domu, na dyskotece, w kawiarni.
2/3 badanych mieszkaic6w coraz czgSciej styka sig z osobami, kt6re zostaly abstynentami
lub przynajmniej pijqw spos6b mniej destrukcyjny niz dawniej.
Wedlug wielu badanych (63%) zmniejsza sip picie alkoholu w pracy.
Znieniaj4 sig preferencje alkoholowe. Napoje spirytusowe sq czQsto zastQpowane napojami
o niskiej zawartoSci alkoholu.
314 badanych wiedzialoby gdzie szukai pomocy, gdyby ktoS z ich bliskich mial probremy
z alkoholem.
Du2e jest tak2e zaufanie do dzialah zwiqzanych z rozwiqzywaniem problem6w
alkoholowych. 7 6%o badanych wierzy w skuteczno6i leczenia odwykowego.

Problemy narkotykowe
Mimo tego, 2e narkotyzowanie siE nie lest przez uczni6w Jgdrzejowa postrzegane jako
zjawisko powszechne, to jednak co sz6sty uczeri III klasy gimnazjum i co czwarty z uczni6w
II klasy szkoly ponadgimnazjalnej przyznaje siE do kontakt6w ze Srodkami odurzajqcymi
(najczESciej jest to marihuana).6%o gimnazjalist6w i 11% uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych
mialo kontakt ze Srodkami odurzaj4cymi w okresie 30 dni przed badaniem.
Tylko co czwarty z badanych \waza, 2e jego r6wie3nicy posiadaj4 wystarczaj4cq wiedzp
o narkotykach i szkodliwych skutkach ich dzialania.
15o/o llczniSw szk6l Srednich spotkalo w szkole osobg rozprowadzajqcq narkotyki a poza
szkolE - 38%. Wdr6d gimnazjalist6w odpowiednio: 13% i27%.
Mlodzi ludzie maj4 przekonanie, 2e w narkotyki moZna najczgdciej zaopatrzy(, siE na
dyskotece czy w pubie, ale kupno Srodka odurzajqcego w innych miejscach teZ nie nastrgcza
trudnoSci.
66% doroslych ankietowanych mieszka6c6w Jpdrzejowa uwaza, ze w ich okolicy latwy jest
dostEp do narkotyk6w. Zdecydowana wigkszo66 doroslych mieszkaric6w JEdrzejowa (93%)
\waZa, Ze za posiadanie narkotyk6w powinno sig karai (w6r6d mlodziezy takie przekonanie
podziela 83% badanych).



Problemy prrymocy
D^zieci nara2one s4 w szkole i w domach na r62nego rodzaiu akty przemocy.
co jedenasty uczeh byr ofiar4 pobicia w szkole, cJ si6dm y ag iir.uny do robienia rze"ryniechcianych, a co siedemnasty zostal napadnigty i okradzit-,ny.
Co sz6sty z badanych doroslychjest zwoiennikiem .uro*"go wychowania.
W trzech rodzinach na dziesigi uZywa s4 wyzwisk, w co czternastej _ dzieci s4bite.Co 6smy uczerijest karcony w spos6b nilbezpiecrny dla zdrowia.

s2
Cele strategiczne ?minnel0 

. 
programu 

..proJ,aktyki i rozwiqzywania probremriwalkoholowych i przeciwdzialania narkomanii

a) udzielanie pomocy osobom uzale2nionym i ich rodzinom
b) przeciwdzialanie przemooy
c) wdraZanie profilaktycznych program6w informacyjnych i edukacyjnych, skierowanych
.. 

do rl.zieci i mlodzie2y, szczeg6lnie z grup podwyzszonego ryzyka
d) wspieranie dzialaf profilakrycznych l.omulacy"tr zdrowy styl zycia
e) zapewnianie alternatywnych for. tpgdraniu .'olnego czasu dla dzieci i mrodzie'v

Znrlania do realizacji 
SJ

l. zwiQ.kszanie dostepnofci, 
lo-g."y terapeutJ)cznej i rehabilitacyjnej dta ostibuzaleinionych otl alkoholu i ostib zagroiinyci uzajejnieniem

w ramach niniejszego zadania finansowana bgdzie dzialalno.i punktu Informacyjno -Konsultacyjnego ds. uzale'nien dla mieszkanc6w z terenu gminy Jgdrzej6w oraz jegofilii dla os6b niepelnosprawnych, dotknigtych p.Ji"."* uzare2nieniaod arkohoru-prowadzonego przez 
.Zakrad 

podstawowej bpieki. Zdrowo,".: 
-'" 

.riol..;"*i..Finansowane bgdzie r6wnie2 0placanie kosit6w'biegtych lpsychologa i psychiatry)wydajqcych opiniE w przedmiocie uzaleznienia oa at lohotu inu .rupiE- poi  ipo*un iuprowadzonego o-", 
-c11T1 !1misj g .Rozwi4zywania 

problem6w Alkoh.6lowyctri S4d Rejonowy w Jgdrzejowie) otaz oplaty s4dowe;.

2. urlzielanie rodzinom, w 
. kt rych wystQpujq problemy alkoholowe, pomocypsychospolecTnej i prawnei, a w szczeg,iinoici oittiony przea przemocq w rodzinie

Rol4 samorz4du -iest tworzenie warunk6w umo2liwiai4cych odzyskiwanie funkcjispolecznych poprzez wspomaganie dzialalnosci ruch.w abstynenckich, dzialalnosciSrodowisk wzajemnej pomocy propagujEcych idee lrzezwotci, stwarzaiacychaltematywne mozliwoSci ludziom prugna"i- ,arzestania picia atk 
-- ' 

. 
""*-"r.t-:

wedlug diagnozy w naszej gmin;e uzatezniony.tr oa uitot olu jest od 600 do 900 os6b.Natomiast wsp6ruzaleznionych (tj. wsp6lm izonutt*, rodzic6w, rodzerrstwa) iest odI .200 do 1.500 os6b.
Niniejszy program zakrada. wiEc realizaciE zadania mal4cego na celu integraclgspoleczn4 os6b uzaleZnionych od alkoholu oiaz ,ugo.;oou.owanie czasu wolneso tvmosobom i ich rodzinom w klubach uu.,y,r",r"ti"ni 2"0""["1"-r".r;;;"';?;*
or ganizacji pozarz4dowej po przeprowadzeniu otwar.tego konkursu ofert.



Wg. danych szacunkowych w naszej gminie jest od 1.590 do 2.010 ofiar przemocy
w rodzinach z ptoblemem alkoholowym (doroslych i dzieci).

Zaplanowano wigc finansowarie dzialah w ramach ,,Programu przeciwdzialania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasta i gminy Jgdrzej6w
na rok 2013" w zakresie: psychoterapii indywidualnej i grupowej dla os6b doznajqcych
przemocy, grupy wsparcia dla os6b doznaj4cych przemocy, poradnictwa prawnego
i rodzinnego, programu zastEpowania agresji, kampanii informacyj nej, 3 dniowego
szkolenia wyjazdowego dla pedagog6w, nauczycieli, dyrektor6w szk6l i innych os6b
pracujqcych z rodzin4 Studium Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie dla 3 os6b
pracuj4cych z osobami doznaj4cymi przemocy, telefonu Zespoiu Interdyscyplinamego
ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie. Dziatania te bgd4 realizowane przez Osrodek
Pomocy Spolecznej.

W naszej gminie w rodzinach alkoholik6w wychowuje sig okolo 1.200-1.500 dzieci.
Istotn4 rolE w procesie pomagania dzieciom ,,2 grLrp ryzyka" jest organizacja zajgt,
opiekufczo-wychowawczych z elementami socjoterapii. Program zaklada prowadzenie
popoiudniowych zajg6 w nastEpuj4cych szkolach: w Szkole Podstawowej nr 3 ,,Swietlica
PROMYCZEK", w Zespole Szk6l - Szkole Podstawowej nr 4 ,,swiettica Pod
Skrzydlami Aniola".
Finansowane b9d4 zajgcia opiekuticzo-wychowawcze dla ,dzieci z grup ryzyka"
w plac6wkach prowadzonych przez organizacje pozarz4dowe-po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert.

prowad4enie profilaktycznej dziulalnoici informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
roT,wiqTywania problemdw alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii,
w szczegdlnoici dla dzieci i mlodzieiy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajgt
sportowych, u tak2e dzialafi na rzecz doiywiania dzieci uczestniczqcych
w poTalekcyjnych programach opiekuficzo - wychowawcaych i socjoterapeultcznych

Picie alkoholu przez mlodych ludzi jest najczgstszym zachowaniem ryzykownym.
Ostatnie badania (ESPAD 2011) wskazuj4 i2 w Polsce wskaZniki dotyczqce zachowan
ryzykownych utrzymujq siq na podobnym poziomie, odnotowuje sig nawet spadek
pewnych wskaznik6w dotycz4cych siEgania przez mlodych ludzi po substancje
psychoaktywne.
Aby zwigkszai dwiadomo5ci dzieci i niodzie2y na temat szkodliwoSci alkoholu
i narkomanii planuje sig szereg dzialaf' profilaktycznych.
Dzialania te mogq by6 prowadzone w r62nych miejscach. W dalsz)'rn ci4gu dla naszego
Srodowiska najbardziej dostgpnq form4 dzialalnoSci profilaktycznej jest szkola.
Dlatego w plac6wkach o5wiatowych finansowane bEd4 miEdzy innymi programy
profilaktyczne, warsztaty, spektakle, pozalekcyjne zajgcia sportowo-profilaktyczne
z do?ywianiem, konkursy szkolne i migdzyszkolne, imprezy profilaktyczne.
W okresie mikolajkowo-Swiqtecznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zostanie
zorganizowana impreza mikolajkowa. Zaplanowano m.in. zabawg, poczgstunek oraz
paczki ze slodyczami.
Gmina bgdzie prowadzii dzialalnodd informacyjno-edukacyjn4 poprzez zaktp
i dystrybucjE material6w profilaktycznych, wedlug potrzeb wlqczai sig bEdzie do
og6lnopolskich i lokalnych kampanii, akcj i profilaktycznych. Zostanie zorganizowane
szkolenie dla sprzedawc6w napoj6w alkoholowych. Gmina zleci przeprowadzenie badari
-lokalnej diagnozy problem6w uzaleZniei (alkoholizm, narkomania) i innych zagroie'it



I

spolecznych (przemoc r6wieinicza i domowa) w celu por6wnania wynik6w z badaniamiz roKu lut,tJ.

wspomaganie dzialalnoici.-insltucji, stoworzlszefi i osrib Jizycznych, sluiqcejrozwiqzywtniu problemdw al ko hotowych i narkomanii

Realizacja.zadafi z zakrest profiraktyki i rozwiqzywania probrem6w alkohorowych orazprzecir'r dzialania narkomanii opiera sig na *spoidzialaniu wieru irodor.r isk l.'k;i;y;;wsp6ltworz4cych sp6jn4 strategi g przeciwdzialania uzale2meniom.
wsparcie finansowe, jak w latach ubiegrych otrzyma wigc Komenda powiatowa policji
w JEdrzejowie z przeznaczeniem na:
zakup urz4dzenia do bezkontaktowego pomiaru obecnodci alkoholu, zakup kamizelekodblaskowych dla najmlodszych uczestnik6w ruchu drogowego, zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i mlodzie2y w ramach akcji ,,BJzpielr" f-..i" , l"fi.il;i -Bezpieczny Pierwszy Dziefr. wiosny", organizacjg iziiah profiraktycznych. .u.u"l
,,swiEtokrzyskich Dni profilaktyki 2013", zakup tester6w narkotyktwych, dziaraniap_rofilaktyczne i rozrywkowo-spofiowe z okazji Dnia Dziecka, 

- 

"t"LE 
,,g"rpi"""r.Wakacje" i inne konkursy profilaktyczne.

Powiatowa stacja Sanitamo-Epidemiologic zna w Jgdrzejowie otrzyma wsparciefinansowe w zakresie _ organizacji konkuis6w dotycz4cych uzalezniei oraz iziu&w ramach ..b wrElok rzysk ich Dni prof i lakrr ki  201 3...
organizacjom pozarzqdowym (w tym stowarzyszeniom, fundacjom) zostanie zleconaw drodze konkursu ofert realizacja zadari publicinych w zakesie:
, yjo3rr.ltu letniego dla dzieci i mrodzie2y z rodzin dysfunkcyjnych w formie koronii
r  DoIKOtOnl r_
- organizacj.i w.akacyjnej ligi pilkarskiej ,,dzikich druZyn z teren6w wiejskich,,-organizacji miEdzyszkolnego konkursu o tematyce narkomanii dla uczni6w klas IV-vIszk6l .podstawowy ch oraz imprezy podsumowuj 4cej .
w.dalszym ciqgu organizowane bEdEprzez Gminny Zesp6l obsrugi Szk6r i przedszkoli
p6lkolonie letnie dla dzieci na bazie szkolnej. niiatalnose centium ruttury zostaniewsparta finansowo w zakresie.organizac.ii tmptez o charakterze profilaktyczny:m . .L^):;Dnia Dziecka oraz imprezy mikolajkowej dlidzieci z rodzin dyifunkcyjnych . 

-"

s4
Reali^atorTy qminnego progrdm:: proJ akEki i rozwiqTywania probremdw arkohorowychoraz przeciwdzialania narkomanii w roku 2013

Jednostk4 organizacyjnq odpowiedzialn4 za realizacjE programu lest Referat DzialalnosciGospodarczej i Profi laktyki rJzale2niert.
Wsp6healizatorami programu se: Gmima Komisja Rozwi4zywania problem6w
Alkoholowych, Zakrad podstawowej opieki Zdrowotnej, oirodek 

"porno.y 
sp"i""r*:,Gminny Zesp6l obslugi Szk6l i przedszkori, centrum Kuriury, Komenda powiatowa poticli,

Palrstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz organizacle pozarz4dowe i inne podmrotywylonione w drodze konkursu ofert.
W przypadku, gdy w wyniku kglky^y rrie zostanie wyloniony realizator, w6wczas legowykonawc4 moze byi Referat Dziararnoici Gospodarczej i rrofilaktyki IJzalezniehr.



. $ 5
Z16dla Jinansowania

Zr6dlem finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w
alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii s4 Srodki finansowe budZetu gminy,
pochodz4ce z oplal za korzystanie z zezwoleh na sprzeda:2 napoj 6w alkoholowych.
Zaplanowano, ze z tego tytulu do kasy gminy w roku 2013 wplynie 445.000,0021. Kwotp t4
rozdzielono na poszczeg6lne zadania programu, co okreSla plan finansowy, stanowiqcy
zalqcznik do uchwaly.

$6

Zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiqqwania Problemtiw Alkoholowych

Za wykonywanie czynno6ci zwi4zanych z realizacj4 zadari okreSlonych w ustawie
o wychowaniu w trzeZworici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, gminna komisja
rozwi4zywania problem6w alkoholowych pobiera wynagrodzenie w wysokodci:

1. bez wzglgdu na iloSi spotkair przewodnicz4cy, sekretarz i pozostali czlonkowie otrzymujq
miesiEczne wynagrodzenie w wys. 180,0021 brutto.

2. poza wynagrodzeniem okreSlonym w ust.1, 3-osobowy podzesp6l komisji, podejmuj4cy
czynnoSci zmienajqce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleZnionej od
alkoholu obowiqzku poddania siE leczeniu w zakLadzie lecznictwa odwykowego pobiera
wynagrodzenie w wy sokoSci:
a) osoba prowadzEca dokumentacjg (sekretarz) - 460,00 zl miesipcznie brutto
b) pozostale dwie osoby przeprowadzaj4ce rozmowy po 160,00 zl miesipcznie brutto

s7
Ilykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Jqdrzejowa.

$8

Zobowiclzuje siq Burmistrza do zlo2enia sprawozdania z wykonania uchwalonego programu
po zakoficzeniu roku 20I 3.

$e

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia z mocq obowiqzujqcq od I stycznia 2013r.

przewotlniczqcy

Rady Miejskiej w J(drzejowie

mgr Pawel



Zal4cznik do Uchwaty Nr XXX/281/ l3
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 3 I stycznia 2013r
- plan finansowy

Lp. zi

I Zwigkszanie dost€pnosci
pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla os6b
uzal€inionych od alkoholu
i zagroLonych
uzaleZnieniem

l. Finansowanie Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego ds. uzaleznieri
wraz z fi l i4 dla os6b
niepelnosprawnych dotkniQtych
problemem uzaleznienia od
alkoholu, prowadzo nego przez
Zaklad Podstawowej Opieki
Zdrowotnej

Kierownik Zakladu
Podstawowej Opieki
Zdrowotnej

38.500,0021

2. Oplacanie kosztow bieglych
orzekaj4cych w sprawie
uzaleZnienia od alkoholu

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

25.000,002+

2. Udzielanie rodzinom,
w ktdrych wystepujq
problemy alkoholowe
pomocy psychospolecznej
i prawnej, a w szcz€g6lnosci
ochrony przed przemoca
w rodzinie

Prowadzenie zaj gi opiekuriczo-
wychowawczych z elementami
socjoterapii, przeznaczonych dla
dz iec i  zgrupryzyka(wtym
doiwianie dzieci) w szkolach
i plac6wkach:

inspektor ds.
rozwiqzywania
problemow
alkoholowych

a) podleglych gminie

- Szkola Podstawowa Nr 3

,,SwIETLIcA PRoMYCZEK"
20.000,0021

- Szkola Podstawowa Nr 4

,,SwtETLtcA PoD

SKRZYDLAMI AN IO.I-A"
1q.000,0021

b) prowadzonych przez organizacje

pozarz4dowe
realizator wyloniony
w drodze konkursu ofert

64.000,0021

Finansowanie dzialari w ramach
,,Programu przeciwdzialania
pzemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie miasta
i gminy Jpdrzej6w na rok 2013":
psychoterapii indywidualnej
i grupowej dla osob doznajqcych
przemocy, grupy wsparcia dla osob
doznaj4cych przemocy, poradnictwa
prawnego i rodzinnego, programu
zastgpowania agresji, kampanii
informacyjnej, 3 dniowego
szkolenia wyjazdowego dla
pedagog6w. nauczycieli. dl rektorow
szk6l i innych os6b pracuj4cych z
rodzin4 Studium Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie dla 3 os6b
pracuj4cych z osobami doznaj4cymi
przemocy, doladowanie telefonu
Zespolu lnterdyscyplinarneso

Dyrektor OSrodka
Pomocy Spolecznej

70.000,002t



ds. Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie

3. Przeciwdzialanie wykluczeniu
spolecznemu poprzez integracjQ
os6b uzale2nionych od alkoholu
oraz zagospodarowanie czasu
wolnego tym osobom i ich rodzinom
w klubach abstynenckich

realizator wyloniony
w drodze konkursu oferl

17.500,0021

3. Prowadzenie
profi laktycznej dzialalnoSci
informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiAzylryania problem6w
alkoholowych,
w szczegdlnosci dla dzi€ci
i mlodzieiy, w tym
prowadzenie
pozalekcyjnych zaj*
sportowych, a takLe dzialair
na rzecz doZywiania dzieci
uczestnicz4cych
w pozalekcyj nych
programach opiekuiczo-
wychowawczych
i socjoterapeutycznych

l. Finansowanie program6w,
warsztat6w, spektakli
profilaktycznych

inspektor ds.
rozwiqzywania
problemow
alkoholowych

2.000,0021

2. Organizacja pozalekcyjnych zajgi
sportowo-profi laktycznych
wraz z dozywianiem w szkolach na
terenie miasta i gminy

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

2l .000,0021

3. Finansowanieprogram6w,
warsztat6w, spektakli, szkolen
i material6w profi laktycznych
w plac6wkach oSwiatowych nie
podleglych gminie

inspektor ds.
rozwiEzywania
problem6w
alkoholowych

4.000,0021

4. Zakvp paczek ze slodyczami dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
uczestnicz4cych w balu
mikolajkowym

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

15.000,0021

5. DzialalnoSd w zakresie promocji
zdrowia, zakup material6w
profi laktycznych, udzial
w kampaniach

inspektor ds.
rozwiqzywar'ia
problem6w
alkoholowych

1.900,0021

6. Organizacja IX migdzyszkoJnego
konkursu na inscenizacjQ teatraln4
podwigconq problematyce
uzalezniei pt. ,,DZIEKUJE NIE..."

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

2.500,0021

7. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy
problem6w uzaleznierl i innych
zagrozei spolecznych

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

5.000,0021

8. Szkolenie dla sprzedawc6w napoj6w
alkoholowych

inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

2.000,0021

4. Wspomaganie dzialalnoSci
instytucji, stowarzyszef
i os6b fizycznych, slu2qcej
rozwiazywaniu problem6w
alkoholowych

1. Wsp6lpraca z organizacjami
pozarz4dowymi w zakresie
organ izacj i *ypoczynku dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych w formie:

a) p6lkolonii
realizatorzy wylonieni
w ramach konkursu olert

I 1.000,0021

b) kolonii 40.000,0021

2. Organizacja p6lkolon ii letnich na
bazie szkolnej

Kierownik Gminnego
Zespolu Obslugi Szk6l
iPrzedszkoli

12.000,002t



3. Wspomaganie dzialalnoici Centrum
Kultury w zakresie organizacji
imprez o charakterze
profilaktycmym

Dyrektor Centrum
Kultury 20.000,002t

4. Wspomaganie dzialalnoSci
Komendy Powiatowej Policji
w zakresie realizacji programu
przeciwdzialania alkoholizmowi
poprzez'. zakup urz4dzenia do
bezkontaktowego pomiaru
obecno5ci alkoholu, zakup
kamizelek odblaskowych dla
najmlodszych uczestnikow ruch-
drogowego, zagospodarowan ie
czasu wolnego dzieci i m+odziezy
w ramach akcji ,,Bezpieczne Ferre
z Policj4" i ,,Bezpieczny Pierwszy
Dziefi Wiosny", organizaclp dzialai
profi laktycznych w ramach
,,Swigtokrzyskich Dni Profi laktyki
2013"

Komendant Powiatowy
Policji w JEdrzejowie 6.000,0021

5. Wspomaganie dzialalnoSci
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w zakresie
organizacj i konkurs6w dotyczecych
uzale2niei onz dzialan w ramach
,,SwiEtokrzyskich Dni Profi laktyki
2013"

Paistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

1.600,0021

5. Prorvadzenie
profi laktycznej dzialalnoSci
in fo rm acyj nej
i edukacyjnej w zakresie
przeciwdzialania
narkomanii

l. Zakup i upowszechnianie
material6w informacyjno
edukacyjnych, warsztaty,
szkolenia, programy, spektakle
profilaktyczne

Inspektor ds.
rozwi4zywania
problem6w
alkoholowych

8.000,0021

6. Wspomaganie dzialarh
instytucji, organizacji
pozarzedowych i os6b
fizycznych, sluZqcych
rozwiazywaniu problem6w
narkomanii

l. Wspomaganie dzialalnoici
Komendy Powiatowej Polic.ji w
zakresie programu przeciwdzialania
narkomani poprzez: zakup testerow
narkotykowych, dzialai
profi laktycznych i rozrywkowo-
sportowych z okazji Dnia Dziecka,
akcj i ,,Bezpieczne Wakacje"
i innych konkurs6w
profilaktycznych

Komendant Powiatowy
Policji w Jpdrzejowie 4.000,0021

2. Organizacja migdzyszkolnego
konkursu o tematyce narkomanii
wraz z imprez4 podsumowuj4c4

organizator wyloniony
w drodze konkursu ofert 2.000,0021

3. Organizacja wakacyjnej ligi
pilkarskiej dzikich dru2yn z teren6w
wiejskich

organizator wyloniony
w drodze konkursu ofen

6.000,0021

7.
Dzialalnosd Gminnej
Komisji Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych

l. Wynagrodzenia z t)'tulu posiedzei,
szkolenia, materialy

Przewodnicz4cy
Cminnej Komisji
Rozwi4zywania
Problem6w
Alkoholowych

27 .000,0021

RAZEM: 445,000,0021



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 pu2dziemika 1982r. o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdziaianiu

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.po2.1356) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124.) nakJadajqna radg gminy obowi4zek

corocznego uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiryywania problem6w

alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdzialania narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych onzPrzeciwdzialania

Narkomanii na rok 2013 okeSla lokaln4 strategie gminy Jgdrzej6w w zakresie profrlaktyki oraz

minimalizacji szk6d spolecznych i indywidualnych wynikaj4cych z naduZywania alkoholu,

dziatania profilaktyczne w zakresie przeciwdzialania narkomanii oruz dzialania w ramach

lokalnego systemu przeciwdziaNania ptzemocy w rodzinie-zgodnie z ustaw4 z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180 poz.l493 z p62n.zm.).


